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  رّب يّسر وأعن  , بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  المقدمة

املني، مجال الدين أبو الفرج قال الشيخ اإلمام العالمة مشس األعالم، لسان املتكلمني، أوحد العلماء الع
احلمد هللا، و سالم على عباده الذين اصطفى، محداً : عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي رمحه اهللا

إذا قابل النعم وفَى، وسالماً إذا بلغ املصطَفني شفَى، و خص اهللا خباصة ذلك نبينا املصطفى، و من 
  .نا لسلوك طريقهم فِإنه إذا وفّق كفىاحتذى حذوه من أصحابه وأتباعه واقتفى، وفق

أليب نعيم األصبهاين " حلية األولياء " فِإنك الطالب الصادق، واملريد احملقق ملّا نظرت يف كتاب : أما بعد
أعجبك ذكر الصاحلني واألخيار، ورأيته دواء ألدواء النفس، إال أنك شكوت من إطالته باألحاديث 

ٍم عن بعض املذكورين كثري قليل الفائدة، وسألتين أن أختصره لك و أنتقي املسندة اليت ال تليق به و بكال
حماسنه، فقد أعجبين منك أنك أصبت يف نظرك، إال أنه مل يكشف لك كل األمر، و أنا أكشفه لك 

قد حوى من األحاديث واحلكايات مجلة حسنة إال أنه تكدر بأشياء " احللية " اعلم أن كتاب : فأقول
أن هذا الكتاب إمنا وضع لذكر أخبار األخيار، و إمنا -األول : ياء، فاألشياء اليت تكدر ا عشرةوفاتته أش

يراد من ذكرهم شرح أحواهلم و أخالقهم ليقتدي ا السالك، فقد ذكر فيه أمساء مجاعة مث مل ينقل عنهم 
ا مأل ترمجة هشام بن شيئاً من ذلك، ذكر عنهم ما يروونه عن غريهم أو ما يسندونه من احلديث، كم

حسان مبا يروى عن احلسن، و تلك احلكايات ينبغي أن تدخل يف ترمجة احلسن ال يف ترمجة هشام، و 
  .كذلك مأل ترمجة جعفر بن سليمان مبا يروى عن مالك بن دينار و نظرائه، ومل يذكر له عنه شيئاً

ق بالكتاب أم ال، ِمثْلَ ما مأل ترمجة أنه قصد ما ينقل عن الرجل املذكور، و مل ينظر هل يلي- والثاين 
جماهد بقطعة من تفسريه، و ترمجة عكرمة بقطعة من تفسريه، و ترمجة كعب األحبار بقطعة من التوراة و 

  .ليس هذا مبوضع هذه األشياء

أنه أعاد أخباراً كثرية مثل ما ذكر يف ترمجة احلسن البصري من كالمه، مث أعاده يف تراجم - والثالث 
 الذين يرونَ كالمه، و ذكر يف ترمجة أيب سليمان الداراين من كالمه، وأعاده يف ترمجة أمحد بن أصحابه

  .أيب احلواري بروايته عن أيب سليمان

أنه أطال بذكر األحاديث املرفوعة اليت يرويها الشخص الواحد فينسى ما وضع له ِذكر الرجل -والرابع 
ة و سفيان و مالك و عبد الرمحن بن مهدي و أمحد بن حنبل و من بيان آدابه و أخالقه، كما ذكر شعب

wغريهم، فإنه ذكر عن كل واحد من هؤالء من األحاديث اليت يرويها مرفوعة مجلة كثرية، و معلوم أن 
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مثل كتابه الذي يقصد به مداواة القلوب إمنا وضع لبيان أخالق القوم ال األحاديث، و لكل مقام مقال، 
ديث اليت ذكرها من أحاديث الزهد الالئقة بالكتاب لَقَرب األمر، و لكنها من كل فن، مث لو كانت األحا

أو لو كان اقتصر على الغريب من روايات املكثرين، أو . و عمومها من أحاديث األحكام والضعاف
 هذا حسناً لكان ِذكْر مثِل-كما روي عن اجلنيد أنه مل يسِند إال حديثاً واحداً -رخم ما يرويه املقلون 

  .لكنه أمعن فيما ال يتعلق ذكره بالكتاب

أنه ذكر يف كتابه أحاديث كثريةً باطلة و موضوعة، فقصد بذكرها تكثري حديثه و تنفيق -واخلامس 
 رتر خيفى عليهم الصحيح من غريه، فَسا موضوعة و معلوم أن مجهور املائلني إىل التربرواياته، و مل يبني أ

 من الطبيب ال نصحذلك عنهم غش.  

السجع البارد يف التراجم، الذي ال يكاد حيتوي على معىن صحيح خصوصاً يف ذكر حدود - والسادس 
  .التصوف

إضافة التصوف إىل كبار السادات كأيب بكر وعمر وعثمان وعلي واحلسن وشريح و سفيان و - والسابع 
بر من التصوفشعبة و مالك و الشافعي وأمحد و ليس عند هؤالء القوم خ.  

التصوف مذهب معروف عند أصحابه ال : إمنا عىن به الزهد يف الدنيا و هؤالء زهاد، قلنا: فإن قال قائل
يقتصر فيه على الزهد بل له صفات و أخالق يعرفها أربابه و لوال أنه أمر ِزيد على الزهد ما نقل عن 

التصوف : " مجة الشافعي رمحة اهللا عليه أنه قالبعض هؤالء املذكورين ذمه، فانه قد روى أبو نعيم يف تر
و قد ذكرت الكالم يف ".مبين على الكسل، و لو تصوف رجل أول النهار مل يأت الظهر إال و هو أمحق 

  .التصوف و وسعت القول فيه يف كتايب املسمى بتلبيس ِإبليس

    

 طائل فيه، تارةً ال يكون يف ذلك أنه حكى يف كتابه عن بعض املذكورين كالماً أطال به ال-والثامن 
الكالم معىن صحيح كجمهوِر ما ذَكر عن احلارث احملاسيب و أمحد بن عاصم، وتارة يكون ذلك الكالم 
غري الالئق بالكتاب، و هذا خلل يف صناعة التصنيف، و إمنا ينبغي للمصنف أن ينتقي فيتوقّى وال يكون 

  .ركحاطب ليل فالنطاف الِعذاب تروي ال البح

أنه ذكر أشياء عن الصوفية ال جيوز فعلها، فرمبا مسعها املبتدئ القليل الِعلم فظنها حسنةً - والتاسع 
فاحتذاها، مثل ما روي عن أيب محزة الصويف أنه وقع يف بئر فجاء رجالن فَطماها، فلم ينطق محالً لنفسه 

لى نفسه و ذلك ال حيل، ولو فهم على التوكل بزعمه، و سكوت هذا الرجل يف مثل هذا املقام ِإعانة ع
صلى اهللا عليه وسلم من . معىن التوكل لعلم أنه ال ينايف استغاثته يف تلك احلال، كما مل خيرج رسول اهللا

wالتوكل بِإخفائه اخلروج من مكة واستئجاره دليالً واستكتامه، واستكفائه ذلك األمر و استتار يف الغار، و 
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  .أخِف عنا: قوله لسراقة

كل املمدوح ال ينال بفعل حمذور، و سكوت هذا الواقع يف البئر حمظور عليه، و بيان ذلك أن اهللا عز فالتو
وجل قد خلق لآلدمي آلة يدافع ا عن نفسه الضرر و آلة جيتلب ا النفع، فإذا عطلها مدعياً للتوكل 

ب على اهللا سبحانه و ليس من كان جهالً بالتوكل و رداً حلكمة الواضع ألن التوكل إمنا هو اعتماد القل
ضرورته قطع األسباب، و لو أن إنساناً جاع فلم يأكل، أو احتاج فلم يسأل، أو عري فلم يلبس، فمات 

  .دخل النار، ألنه قد دلّ على طريق السالمة فإذا تقاعد عنها أعان على نفسه

: أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا قالقال أخربنا ... أخربنا حممد ابن: و قد أخربنا حممد بن عبد الباقي قال

حدثنا مطَِرف بن مازن : حدثنا عبد الرمحن بن يونس الرقي قال: حدثنا حممد بن العباس بن أيوب، قال
  ".من جاع فلم يسأل حىت مات دخل النار: "عن الثوري قال

يقع مثله اتفاقاً، ، فإنه إن صح ذلك فقد "فجاء أسد فأخرجين"و ال التفات إىل أيب محزة يف حكايته : قلت
و قد يكون لطفاً من اهللا تعاىل بالعبد اجلاهل، وال ينكر أن يكون اهللا تعاىل لطف به، إمنا ينكر فعلُه الذي 

  .هو كسبه، و هو إعانته على نفسه اليت هي وديعة اهللا تعاىل عنده و قد أُمر حبفظها

و اخلبز واألطعمةَ اليت ينتفع ا ... قو كذلك روى عن الشبلي أنه كان إذا لبس ثوباً خرقه وكان حير
، 33آية -ص -سورة " فطفق مسحاً بالسوق واألعناق: "الناس بالنار، فلما سئل عن هذا احتج بقوله

وهذا يف غاية القبح ألن سليمان عليه السالم نيب معصوم فلم يفعل إال ما جيوز له، وقد قيل يف التفسري أنه 
أنت يف سبيل اهللا، و إن قلنا أنه عقرها فقد أطعمها الناس، و أكْل : قالمسح على نواصيها و سوقها و 

صلى اهللا . حلم اخليل جائز، فأما هذا الفعل الذي حكاه عن الشبلي فال جيوز يف شريعتنا فإن رسول اهللا
قد جزت أمه شعرها على : و حكى عنه ملا مات ولده حلق حليته و قال- عليه وسلم ى عن إضاعة املال 

  .مفقود أفال أحلق أنا حلييت على موجود؟ إىل غري ذلك من األشياء السخيفة املمنوِع منها شرعاً

أنه خلط يف ترتيب القوم فقدم من ينبغي أن يؤخر و آخر من ينبغي أن يقدم، فعل ذلك يف - والعاشر 
، وال مجع أهل الصحابة و فيمن بعدهم، فال هو ذكرهم على ترتيب الفضائل، وال على ترتيب املواليد

كل بلد يف مكان، ورمبا فعل هذا يف وقت مث عاد فخلط، خصوصاً يف أواخر الكتاب فال يكاد طالب 
  .الرجل يهتدي إىل موضعه ومن طالع كتاب هذا الرجل ممن له أُنس بالنقل انكشف له ما أشرت إليه

 الزهاد و أمام الكل و قدوة اخللق و أنه مل يذكر سيد-أحدها : و أما األشياء اليت فاتته فأمهها ثالثة أشياء
أنه ترك ذكر خلق كثري قد نقل - صلى اهللا عليه وسلم فانه املتبع طريقه املقتدي حباله والثاين . هو نبينا

عنهم من التعبد واالجتهاد الكبري، وال جيوز أن يحمل ذلك منه على أنه قصد املشتهرين بالذكر دون 
wمل يعرفوا بالزهد ومل ينقل عنهم شيء و رمبا ذكر الرجل فأسند عنه أبيات غريهم، فِإنه قد ذكر خلقاً 
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  .شعٍر فحسب، ففعله يدل على أنه أراد االستقصاء، وتقصريه يف ذلك ظاهر

أنه مل يذكر من عوابد النساء إال عدداً قليالً، و معلوم أن ذكر العابدات مع قصور األنوثية، - والثالث 
  . فقد كان سفيان الثوري ينتفع برابعة و يتأدب بكالمهايوِثب املقصر من الذكور،

    

وقد حداين ِجدك أيها املريد، يف طلب أخبار الصاحلني و أحواهلم أن أمجع لك كتاباً يغنيك عنه و حيصل 
لك املقصود منه، و يزيد عليه بذكر مجاعة مل يذكرهم، وأخبار مل ينقلها، و مجاعة ولدوا بعد وفاته، و 

 بترك مجاعة قد ذكرهم مل ينقل عنهم كبري شيء وحكاياٍت قد ذكرها، فبعضها ال ينبغي ينقص عنه
  .التشاغل به، وبعضها ال يليق بالكتاب على ما سبق بيانه

  فصل 

  في بيان وضع كتابنا والكشف عن قاعدته

لراغبني يف ملا كان املقصود بوضع مثل هذا الكتاب ذكر أخبار العاملني بالعمل، الزاهدين يف الدنيا، ا
اآلخرة، املستعدين للنقلة بتحقيق اليقظة والتزود الصاحل، ذكرت من هذه حاله دون من اشتهر مبجرد 

  .العلم ومل يشتهر بالزهد والتعبد

صلى اهللا عليه وسلم فِإنه صفوة . رأيت أن افتتحه بذكر نبينا حممد" صفة الصفوة"وملا سميت كتايب هذا 
  .اخللق وقدوة العامل

  .فهالّ ذكرت األنبياء قبله فِإم صفوة أيضاً؟: ن قال قائلفِإ

إن كتابنا هذا إمنا وضع ملُداواة القلوب وترقيقها وإصالحها، و إمنا نقل إلينا أخبار آحاد من -فاجلواب 
وا األنبياء مث مل ينقل يف أخبار أولئك اآلحاد ما يناسب كتابنا إال أن يذكر عن عباد بين إسرائيل ما محل

على أنفسهم من التشديد، أو عن عيسى عليه السالم وأصحابه ما يقتضيه الترهنب، وذلك منقسم إىل ما 
صلى اهللا عليه وسلم أفضل األنبياء وان أمته . تبعد صحته، واىل ما ى عنه يف شرعنا، وقد ثبت أن نبينا

  .كره وذكر أمتهخري األمم، وأن شريعته حاكمة على مجيع الشرائع، فلذلك اقتصرنا على ذ

  فصل 

  في بيان ترتيب كتابنا
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. أنا أبتدئ بتوفيق اهللا سبحانه ومعونته فأذكر باباً يف فضل األولياء الصاحلني، مث أردفه بذكر نبينا حممد

صلى اهللا عليه وسلم و شرح أحواله وآدابه و ما يتعلق به، مث أذكر املشتهرين من أصحابه بالعلم املقترن 
آيت م على طبقام يف الفضل مث أذكر املصطفيات من الصحابيات على ذلك القانون، بالزهد والتعبد، و

  .مث اذكر التابعني و من بعدهم على طبقام يف بلدام

وقد طفت األرض بفكري شرقاً وغرباً، واستخرجت كل من يصلح ذكره يف هذا الكتاب من مجيع 
وقد حصرت أهل كل بلدة فيها وترتيبهم على . كتابناورب بلدة عظيمة مل أَر فيها من يصلح ل. البقاع

أبدأ مبن يعرف امسه من الرجال، مث اذكر بعد ذلك من مل يعرف امسه، فِإذا انتهى ذكرت : طبقام
عابدات ذلك البلد على ذلك القانون، ورمبا كان يف أهل البلد من عقالء اانني من يصلح ذكره من 

  .الرجال والنساء فاذكره

ا ضبطت هذا الترتيب تسهيالً للطلب على الطالب، وملا مل يكن بد من مركز يكون كنقطة للدائرة وإمن
رأيت أن مركزنا وهو بغداد أوىل من غريه، إال أنه ملا مل ميكن تقدميها على املدينة ومكة لشرفهما، بدأت 

 مث اليمن وعدت إىل مركزنا باملدينة الا دار اهلجرة، مث ثنيت مبكة مث ذكرت الطائف لقرا من مكة
بغداد فذكرت املصطَفني منها مث احندرت إىل املدائن ونزلت إىل واسط، مث إىل البصرة، مث إىل اُألبلّة مث 
عبادان مث تستر مث شرياز مث كرمان مث أرجان مث سجستان مث ديبل مث البحرين مث اليمامة مث الِدينور مث 

ان مث الري مث دامغان مث ِبسطام مث نيسابور مث طُوس مث هراة مث مرو مث بلْخ مث ِترِمذ مهذان مث قَزوين مث أصبه
  .مث خباري مث فرغانة مث خنشب

مث ذكرت عباد املشرق اهولني البالد واألمساء، فلما انتهى ذكر أهل املشرق عدنا إىل مركزنا وارتقينا 
املوصل مث الربقِة مث طبقات أهل الشام مث املقِْدسيني، مث أهل منه إىل املغرب، وقد ذكرنا أهل عكْبرا مث 

جبلة مث أهل العواصم والثغور، مث من مل يعرف بلده من عباد أهل الشام، مث عسقالن مث مصر مث 
اإلسكندرية مث املغرب، مث عباد اجلبال، مث عباد اجلزائر، مث عباد السواحل، مث أهل البوادي و الفلوات، مث 

فمنهم من لقي يف مكة، ومنهم من لُقي بعرفة، :  نعرف له مستقراً من العباد و إمنا لُقي يف طريقمن مل
  .ومنهم من لقي يف الطواف، ومنهم من لُقي يف غزاة، ومنهم من لقي يف طريق سفر أو طريق سياحة

غار تكلمن مث ذكرت طرفاً من أخبار بنيات ص. مث ذكرت من مل يعرف له اسم وال مكان من العباد
  .بكالم العابدات الكبار مث ذكرت طرفاً من أخبار عباد اجلن فختمت بذلك الكتاب واهللا املوفق

    

وإمنا أنقل عن القوم حماسن ما نقل مما يليق ذا الكتاب وال أنقل كل ما نقل، إذ لكل شيء صناعة، 
wى به ممن هو يف صورة العلماء وصناعة العقل حسن االختيار، وكما أين ال أذكر ما ال يصلح أن يقتد
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وقد جتوزت بذكر مجاعة من املتصوفة وردت عنهم كلمات منكرة وكلمات حسان، فانتخبت . والزهاد
من حماسن أقواهلم ألن احلكمة ضالة املؤمن، ومع تنقّينا و توقينا و حذف من ال يصلح وما ال يصلح، فقد 

لى مثإمنائة زيادة بينة، وتزيد النساء على مائتني يزيد الرجال ع: زاد عدد من يف كتابنا على ألف شخص
الذين ذكرت أحواهلم يف ترامجهم ستمائة، بل قد ذكر مجاعة " احللية"ومل يبلغ عدد رجال . زيادة كثرية

  .مل يذكر هلم شيئا وال أظنه ذكر يف مجيع الكتاب عشرين امرأة

بدرجات أهل اليقني، أنه ويل ذلك والقادر واىل اهللا سبحانه أرغب يف النفع بكلمات املتقني، واللحوق 
  .عليه

  باب ذكر فضل األولياء والصالحين 

  .األولياء والصاحلون هم املقصود من الكون، وهم الذين علموا فعملوا حبقيقة العلم

من عادى يل وليا فقد ": " إن اهللا تعاىل قال"صلى اهللا عليه وسلم .قال رسول اهللا: عن أيب هريرة قال
باحلرب، وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إيل آذنته 

بالنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به ويده اليت يبطش ا، 
أنا فاعله ترددي وإن سألين ألعطينه، ولئن استعاذين ألعيذنه، وما ترددت عن شيء . ورجله اليت ميشي ا

  .رواه البخاري". عن نفس املؤمن يكره املوت وأنا أكره مساءته 

من أهان يل ولياً : " صلى اهللا عليه وسلم عن جربيل، عن ربه عز وجل قال.وعن أنس بن مالك عن النيب
د له فقد بارزين باحملاربة، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ما ترددت قبض نفس مؤمن أكره مساءته وال ب

منه، و أن من عبادي املؤمنني من يريد باباً من العبادة فأكفه عنه لئال يدخله عجب فيفسده ذلك، وما 
تقرب إيل عبدي مبثل أداء ما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتنفل حىت أحبه، ومن أحببته كنت له مسعاً 

و إن من عبادي املؤمنني . فنصحت لهو بصراً ويداً ومؤيداً، دعاين فأجبته، وسألين فأعطيته، ونصح يل 
من ال يصلح إميانه إال الفقر، و إن بسطت حاله أفسده ذلك و إن عبادي من ال يصلح إميانه إال الغىن ولو 
أفقرته ألفسده ذلك، و إن من عبادي املؤمنني من ال يصلح إميانه إال السقم ولو أصححته ألفسده ذلك، 

ر عبادي بعلمي . صلح إميانه إال الصحة ولو أسقمته ألفسده ذلكو إن من عبادي املؤمنني من ال يإين أُدب
إين ألسرع شيء إىل : " ورواه عبد الكرمي اجلزري عن أنس خمتصراً وقال فيه". بقلوم إين عليم خبري 

  ".نصرة أوليائي، إين ألغضب هلم أشد من غضب الليث احلرب 

  ".إن من عباِد اهللا من لو أقسم علي اهللا ألبره"سلم صلى اهللا عليه و.قال رسول اهللا: وعنه قال

wيا رب من أهلك الذين هم أهلك، الذين تظلّهم يف : قال موسى عليه السالم: وعن عطاء بن يسار
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هم الربيئة أيديهم، الطاهرة قلوم، الذين يتحابون جباليل، الذين إذا ذُكرت ذُكروا و إذا : عرشك؟ قال
، الذين يسبغون الوضوء يف املكاره، ينيبون إىل ذكري كما تنيب النسور إىل ذُكروا ذُكرت نذكرهم

وكورها، ويكلفون حبيب كما يكلف الصيب حبب الناس ويغضبون حملارمي إذا استِحلت كما يغضب النمر 
ِربإذا ح.  

ينته وال ما متع ال تعجبنكما ز: ملا بعث اهللا موسى وأخاه هارون إىل فرعون قال: وعن وهب بن منبه قال
به، وال متدا إىل ذلك أعينكما فإا زهرة احلياة الدنيا وزينة املترفني، ولو شئت أن أزينكما من الدنيا 

بزينة، ليعلم فرعون حني ينظر إليها أن مقدرته تعجز عن مثل ما أوتيتما، لفعلت، ولكين أرغب بكما عن 
دمياً ِخِرت هلم فإين ألذودهم عن نعيمها ورخائها كما وق. ذلك و أزويه عنكما، وكذلك أفعل بأوليائي
وإين ألجنبهم سلوا وعيشها كما جينب الراعي الشفيق ِإبله . يذود الراعي الشفيق غنمه عن مراتع اهللكة

عن مبارك العرة وما ذاك هلوام علي، ولكن ليستكملوا نصيبهم من كراميت ساملاً موفّراً مل تكلمه الدنيا، 
  .يطغه اهلوىومل 

    

واعلم أنه مل يتزين العباد بزينة أبلغ فيما عندي من الزهد يف الدنيا، فإا زينة املتقني، عليهم منها لباس 
يعرفون به من السكينة واخلشوع، سيماهم يف وجوههم من أثر السجود، أولئك هم أوليائي حقاً حقاً 

ك واعلم أنه من أهان يل ولياً أو أخافه فقد بارزين فإذا لقيتهم فأخفض هلم جناحك وذلل هلم قلبك ولسان
باحملاربة وباراين، وعرض يل نفسه ودعاين إليها و أنا أسرع شيء إىل نصرة أوليائي، أفيظن الذي حياربين 
أن يقوم يل؟ أو يظن الذي يعاديين أن يعجزين؟ أو يظن الذي يبارزين أن يسبقين أو يفوتين؟ وكيف، وأنا 

  .الدنيا واالخرة، ال أكل نصرم إىل غرييالثائر هلم يف 

من أولياء اهللا الذين ال خوف عليهم وال هم حيزنون؟ فقال عيسى : " قال احلواريون يا عيسى: وعنه قال
الذين نظروا إىل باطن الدنيا حني نظر الناس إىل ظاهرها، والذين نظروا إىل آجل الدنيا حني : عليه السالم

فأماتوا منها ما خشوا أن مييتهم، وتركوا ما علموا أن سيتركهم، فصار نظر الناس إىل عاجلها، 
استكثارهم منها استقالالً، وذكرهم إياها فواتاً، وفرحهم مبا أصابوا منها حزناً فما عارضهم من نائلها 

خلقت الدنيا عندهم فليسوا جيددوا، وخربت بينهم فليسوا . رفضوه، أو من رفعتها بغري احلق وضعوه
مروا، وماتت يف صدروهم فليسوا يحيوا، يهدموا فيبنون ا آخرم، ويبيعوا فيشترون ا ما يع

يبقى هلم، رفضوها وكانوا برفضها فرحني، وباعوها ببيعها راحبني، نظروا إىل أهلها صرعى قد حلّت م 
كره ويستضيئون بنوره هلم خرب املَثُالت فأحيوا ذكر املوت و أماتوا ذكر احلياة، حيبون اهللا وحيبون ذ

wم قام الكتاب وبه قاموا، وم نطق الكتاب وبه نطقوا، وم علم . عجيب وعندهم اخلرب العجيب
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   9 

. الكتاب وبه علموا، فليسوا يرون نائالً مع ما نالوا، وال أمانا دون ما يرجون، وال خوفاً دون ما حيذرون

  ".رواه اإلمام أمحد 

رواه اإلمام " يف األرض بعد نوح عليه السالم أربعة عشر يدفع م العذابمل يزل : "وعن كعب قال
  .أمحد

ما رأيت للقلب أنفع من : " قال حممد بن يونس". عند ذكر الصاحلني ترتل الرمحة : " وعن ابن عيينة قال
  ".ذكر الصاحلني 

- 1  -   

  باب ذكر نبينا محمد

  صلى اهللا عليه وسلم وذكر نسبه 

هو حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن : السدوسي قالعن عمر بن حفص 
قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن 

  .مدركة بن الياس بن مضر بن نزار

  .هرة بن كالب بن مرةصلى اهللا عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن ز.و أم رسول اهللا

و أما نزار فهو ابن معد بن أد بن أُدد بن اهلميسع بن محل بن النبت بن قيدار بن إمساعيل بن : قلت
  .إبراهيم اخلليل عليه السالم

  ذكر طهارة آبائه وشرفهم

: يمإن اهللا عز وجل اصطفى من ولد إبراه: "صلى اهللا عليه وسلم قال. عن واثلة بن األسقع أن النيب

بين : قريشاً، واصطفى من قريش: كنانة واصطفى من بين كنانة: إمساعيل، واصطفى من بين إمساعيل
  ".هاشم، واصطفاين من بين هاشم

  ذكر تزويج عبد اهللا بن عبد المطلب

آمنة بنت وهب كان عبد املطلب قد خطب آمنة البنه عبد اهللا، فزوجها إياه فبقي معها مدة وجرت له 
مر عبد اهللا بن عبد املطلب : صلى اهللا عليه وسلم عن أيب فياض اخلثعمي، قال. برسول اهللاقصة قبل محلها

، وكانت من أمجل الناس و أشبه و أعفه، وكانت قد قرأت "فاطمة بنت مر"بامرأة من خثعم يقال هلا 
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من أنت؟ : يا فىت: الكتب، وكان شباب قريش يتحدثون إليها فرأت نور النبوة يف وجه عبد اهللا فقالت
  : هل لك أن تقع علي وأعطيك مائة من اإلبل؟ فنظر إليها وقال: فقالت. فأخربها

 واِحللّ ال حلٌ فأستبينه  أما احلَرام فاملمات دونه

  .فكيف باألمر الذي تنوينه مث مضى إىل امرأته آمنة فكان معها

ن اإلقبال عليه اخراً كما رآه منها مث ذكر اخلثعمية ومجاهلا وما عرضت عليه فأقبل إليها فلم ير منها م
أي : وقالت. ، فذهبت مثالً"قد كان ذلك مرةً فاليوم ال: "هل لك فيما قلت يل؟ فقالت: أوالً، فقال

واهللا إين لست بصاحبه زينة ولكين : وقعت على زوجيت آمنةبنت وهبة قالت: شيء صنعت بعدي؟ قال
  .، فأىب اهللا إال أن جيعله حيث جعلهرأيت نور النبوة يف وجهك فأردت أن يكون ذلك يف

    

  : وبلغ شباب قريش ما عرضت على عبد اهللا بن عبد املطلب وتأبيه هلا فذكروا ذلك هلا فأنشأت تقول

 حبناِتم القَطْر فتألألت  رأيت مخيلةً عرضت إين

 ما حوله كإضاءة الفجر  نور يضيء له فلمائها

  زنده يوريكلّ قادِح ما  شرفاً أبوء به فرأيته

  ثوبيك ما سلبت وما تدري  ما زهرية سلبت هللا

  : وقالت أيضاً

 إذ للباه يعتلجان أمينةُ  هاشم ما غادرت من أخيكم بين

 قد ميثت له بدهان فتائلَ  كما غادر املصباح بعد خبوه

 حلزٍم وال ما فاته ِلتواين  وما كلّ ما حيوي الفىت من تالده

 جدان يصطرعان سيكفيكه  ت أمراً فانهإذا طالب فأمجل

 إما يد مبسوطة ببنان و  إما يد مقفعلّة سيكفيكه

 بصري عنه وكَلَّ لساين نبا  قضت منه أمينة ما قضت وملا

وقد روى أبو صاحل عن ابن عباس أن هذه املرأة من بين أسد بن عبد العزى وهي أخت ورقة بن نوفل 
  .هي قتيلة بنت نوفل، أخت ورقة: وقال عروة يف اخرين.  أم قتالهي: وكذلك قال ابن إسحاق وقال

أن عبد اهللا ملا مر على اخلثعمية رأت بني عينيه نوراً ساطعاً : وروى جرير بن حازم عن أيب يزيد املدائين
. فانطلق فرمى اجلمرة، مث أتى امرأته آمنة. نعم، حىت أرمي اجلمرة: هل لك يفَّ؟ قال: إىل السماء، فقالت w
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فال حاجة يل فيك، إنك : قالت. نعم، آمنة: هل أتيت امرأة بعدي؟ قال: مث ذكر اخلثعمية فأتاها فقالت
  .مررت وبني عينيك نور ساطع إىل السماء، فلما وقعت عليها ذهب فأخربها اا محلت جبيد أهل األرض

  ذكر حمل آمنة برسول اهللا

صلى . كنا نسمع أن آمنة ملا محلت برسول اهللا: روى يزيد بن عبد اهللا بن وهب بن زمعة عن عمته قالت
ما شعرت أين محلت وال وجدت له ثقالً كما جتد النساء إال أين أنكرت : اهللا عليه وسلم كانت تقول

. ما أدري: هل شعرت أنك محلت؟ فكأين أقول: رفع حيضي و أتاين آٍت و أنا بني النوم واليقظة فقال

فكان ذلك مما يقّن عندي : قالت.  ونبيها، وذلك يوم االثننيإنك قد محلت بسيد هذه االمة: فقال
  .قويل أعيذه بالواحد الصمد من شر كل حاسد: فلما دنت والديت أتاين ذلك فقال. احلمل

  ذكر وفاة عبد اهللا

خرج عبد اهللا بن عبد املطلب يف جتارة إىل الشام مع مجاعة من قريش، فلما رجعوا : قال حممد بن كعب
فقام عندهم شهراً ومضى . أختلف عند أخوايل بين عدي بن النجار: نة وعبد اهللا مريض فقالمروا باملدي

أصحابه فقدموا مكة، فأخربوا عبد املطلب فبعث إليه ولده احلارث فوجده قد تويف ودفن يف دار النابغة 
ى اهللا عليه صل. وهو رجل من بين عدي، فرجع إىل أبيه فأخربوه فوجد عليه وجداً شديداً ورسول اهللا

ولعبد اهللا يوم تويف مخس وعشرون سنة وقد روي عن عوانة بن احلكم أن عبد اهللا . وسلم يومئذ محل
والقول . تويف بعد ما أتى على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثانية وعشرون شهراً، وقيل سبعة أشهر

ترك عبد اهللا أم أمين ومخسة أمجال و. األول أصح وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان محالً يومئذ
  .وقطعة غنم فورث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك وكانت أم أمين حتتضنه

  ذكر مولد رسول اهللا

  صلى اهللا عليه وسلم 

اتفقوا على أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولد يوم اإلثنني يف شهر ربيع األول عام الفيل واختلفوا 
لثمان خلون : أنه ولد ليلتني خلتا منه، والثاين: شهر لوالدته على أربعة أقوال أحدهافيما مضى من ذلك ال

  .الثنيت عشرة خلت منه: لعشر خلون منه، والرابع: منه، والثالث

لقد علقت به فما وجدت له مشقة، وأنه : وروى حممد بن سعد عن مجاعة من أهل العلم أن آمنة قالت
w  .له ما بني املشرق واملغرب ووقع إىل األرض معتمداً على يديهملا فصل عنها خرج له نور أضاء 
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فنظرت إليه فإذا هو قد شق بصره ينظر إىل : ملا ولدته وضعته برمة فانقلعت عنه، قالت: وقال عكرمة
  .السماء

صلى اهللا عليه وسلم خمتوناً مسروراً، فأعجب ذلك عبد . ولد رسول اهللا: وقال العباس بن عبد املطلب
  .ليكونن البين هذا شأن من شأن، فكان له شأن: وحظي عنده وقالاملطلب 

    

صلى اهللا عليه وسلم أرسلت . أن آمنة ملا وضعت رسول اهللا: وروى يزيد بن عبد اهللا بن وهب عن عمته
إىل عبد املطلب، فجاءه البشر وهو جالس يف احلجر، فأخربته بكل ما رأت وما قيل هلا وما أُمرت به 

  .-وروي أنه قال يومئذ -ملطلب فأدخله الكعبة وقام عندها يدعو اهللا ويشكر ما أعطاه فأخذه عبد ا

 الغالم الطيب األردان هذا  هللا الذي أعطاين احلمد

 باهللا ذي األركان أعيذه  قد ساد يف املهد على الغلمان

 من شر ذي شنآن أعيذه  أراه بالغ البنيان حىت

   حاسد مضطرب العيان من

قل ال يفضض اهللا : قال. يا رسول اهللا إين أريد أن أمتدحك: ث العباس بن عبد املطلب أنه قالويف حدي
  : فأنشأ يقول: فاك

 حيث يخصف الورق مستودٍع  قبلها ِطبت يف الظّالل ويف من

 وال مضغة وال علق أنت  هبطت البالد ال بشر مث

 نسراً وأهله الغرق أجلم  نطفة تركب السفني وقد بل

 مضى عامل بدا طبق إذا  من صالب إىل رحم تنقَل

 علياَء حتتها النطق خندق  إذا احتوى بيتك املهيمن من حىت

 و ضاءت بنورك األفق األرض  أنت ملّا ولدت أشرقِت و

    .فنحن من ذلك الضياء، ويف النور،وسبِل الرشاد خنترق

  ذكر أسماء رسول اهللا

يل مخسة أمساء،أنا حممد و "صلى اهللا عليه وسلم .قال رسول اهللا: بيه قالعن حممد بن جبري بن مطعم عن أ
رواه -" أمحد و أنا املاحي الذي ميحو اهللا يب الكفر و أنا احلاشر الذي حيشر الناس على قدمي أنا العاقب
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  .البخاري مسلم

انا : "نفسه فقالصلى اهللا عليه وسلم . مسى لنا رسول اهللا: ويف أفراد مسلم من حديث أيب موسى قال
  .- ويف لفظ نيب الرمحة -" حممد وأمحد واملقفّي واملاحي واحلاشر ونيب التوبة واملَلْحمة 

وقد ذكر أبو احلسني بن فارس الغوي أن لنبينا صلى اهللا عليه وسلم ثالثة عشر امساً، حممد وأمحد واملاحي 
والشاهد واملبشر والنذير والسراج املنري واحلاشر والعاقب واملقفي ونيب الرمحة ونيب التوبة وامللحمة 

  .والضحوك والقتال واملتوكل والفاتح واألمني واخلامت واملصطفى والنيب والرسول، واألمي، والقُثَم

الذي حيشر الناس على قدميه أي يقدمهم وهم خلفه، و : الذي يمحى به الكفر، و احلاشر: واملاحي
: و املالحم.  العاقب ألنه تبع األنبياء، وكل شيء تبع شيئاً فقد قفّاهمبعىن: آخر األنبياء، واملقفي: العاقب

وإمنا قيل له الضحوك ألنه كان طيب النفس فكهاً، : قال ابن فارس. صفته يف التوراة: احلروب والضحوك
  .إين ألمزح: وقال

وكان عليه . إذا أعطاهأحدمها من القَثْم وهو اإلعطاء، يقال قَثَم له من العطاء يقثم : والقُثَم من معنني
من القَثْم هو اجلمع يقال للرجل اجلَموع للخري قَثوم و قُثَم و : السالم أجود باخلري من الريح اهلبابة والثاين

  .اهللا أعلم

  ذكر من أرضعه

صلى اهللا عليه وسلم ثُويبة بلنب ابٍن هلا، يقال له . أول من أرضع رسول اهللا: قالت برة بنت أيب جترأة
وكانت قد أرضعت قبله محزة بن عبد املطلب، و أرضعت بعده . ياماً قبل أن تِقدم حليمةمسروح، أ

  .سلمة بن عبد األسد، مث أرضعته حليمة بنت عبد اهللا السعدية

خرجت : قالت- السعدية -صلى اهللا عليه وسلم اليت أرضعته، . و عن حليمة ابنة احلارث، أم رسول اهللا
ن هوازن نلتمس الرضعاء مبكة فخرجت على أتاٍن يل قَمراء قد أدمت يف نسوٍة من بين سعد بن بكر ب

: و خرجنا يف سنة شهباء مل تبق لنا شيئاً أنا و زوجي احلارث بن عبد العزى، وقالت: بالركْب قالت

 ثديي ومعنا شارف لنا واهللا إنْ تبض علينا بقطرة من لنب، ومعي صيب لنا واهللا ما ننام ليلنا من بكائه ما يف
فلما قدمنا مكة مل تبق منا امرأة إال . لٍنب يغنيه وال يف شاِرفنا من لٍنب يغذّيه، إال أنا نرجو اخلصب والفرج

صلى اهللا عليه وسلم فتأباه، وإمنا كنا نرجو الكرامة يف رضاعِة من نرضع له، من . عرض عليها رسول اهللا
فعل بنا أمه؟ فكنا نأىب حىت مل تبق من صواحبايت امرأة فقلنا ما عسى أن ت. ".والد املولود، و كان يتيماً
فقلت لزوجي . فكرهت أن أرجع و مل آخذ شيئاً وقد أخذ صواحبايت: قالت. إال أخذت رضيعاً، غريي

w  .و اهللا ألرجعن إىل ذلك اليتيم فآلخذنه: احلارث
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ِته؟ قلت نعم، وذلك أين مل قد أخذ: فقال يل زوجي: قالت. فأتيته فأخذته مث رجعت به إىل رحلي: قالت
  .قد أصبت عسى أن جيعل اهللا فيه خرياً: قال. أجد غريه

واهللا ما هو إال أن وضعته يف حجري فأقبل عليه ثدياي مبا شاء من لنب فشرب حىت روي، وشرب : قالت
 أخوه حىت روي، وقام زوجي احلارث إىل شاِرفنا من الليل فِإذا هي حتلب علينا ما شئنا، فشرب حىت

و اهللا يا حليمةُ ما أراك : فقال زوجي: قالت. قالت فبتنا خبري ليلة ِشباعاً ِرواًء. روي، وشربت حىت رويت
  .إال قد أصبت نسمةً مباركةً، قد نام صبياناً وقد ِروينا و رِويا

 فو اهللا خلرجت أتاين أمام الركب قد قطعتهم حىت ما يتعلق ا منهم أحد، حىت: قالت. مث خرجنا: قالت

وحيِك يا بنت احلارث، كفّي علينا، أليست هذه أتانك اليت خرجت عليها؟ فأقول بلى : إم ليقولون
فقدمنا على : قالت. حىت قدمنا منازلنا من حاضر منازل بين سعد بن بكر.إن هلا لشأناً: فيقولون. واهللا

ذا أصبحوا، و أسرح فوالذي نفس حليمة بيده إن كانوا ليسرحون أغنامهم إ: قالت. أجدب أرض اهللا
راعي غنمي وتروح غنمي حفالً بطاناً وتروح أغنامهم جياعاً هالكة ماهلا من لنب، فنشرب ما شئنا من 

ويلكم أال تسرحون : فيقولون لرعام: قالت. اللنب و ما من احلاضر من أحد حيلب قطرة وال جيدها
ه غنمي وتروح أغنامهم جياعاً ماهلا حيث يسرح راعي غنم حليمة؟ فيسرحون يف الشعب الذي تسرح في

  .من لنب وتروح غنمي حفالً لبناً

قالت، فبلغ . وكان يشب يف اليوم شباب الصيب يف شهر، و يشب يف الشهر شباب الصيب يف سنة: قالت
دعي ابين فلنرجع به فِإنا : فقدمنا به على أمه فقلت هلا أو قال هلا زوجي: قالت. سنني وهو غالم جفر

ارجعا : فلم نزل به حىت قالت. ".و حنن أضن شيء به ِلما رأينا من بركته:  وباء مكة قالتخنشى عليه
  .فمكث عندنا شهرين: قالت. به

: فبينما هو يلعب يوماً من األيام هو وأخوه خلف البيت إذا جاء أخوه يشتد فقال يل و ألبيه: قالت

لت فخرجت وخرج أبوه يشتد حنوه أدركا أخي القرشي فقد جاءه رجالن فأضجعاه فشقّا بطنه قا
أتاين رجالن عليهما : مالك يا بين؟ قال: فانتهينا إليه و هو قائم منتقع لونه فاعتنقته و اعتنقه أبوه وقال

  .ثياب بيض فأضجعاين فشقّا بطين، و اهللا ما أدري ما صنعا

فانطلقي .  إال قد أصيبو اهللا يا حليمة ما أرى الصيب: قالت يقول زوجي. فاحتملناه فرجعنا به: قالت
قالت فرجعنا به إىل أمه، فقالت ما ردكما به فقد كنتما . فلنرده إىل أمه قبل أن يظهر به ما نتخوف عليه

: ال واهللا إال أنا كفلناه وادينا الذي علينا من احلق فيه، مث ختوفنا عليه األحداث فقلنا: حريصني عليه؟ فقلنا

: قالت. واهللا ما ذاك بكما فأخرباين خربكما وخربه: لت عند أمه فقالتفواهللا ما زا: يكون عند أمه قالت w
w
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: قالت أختوفتما عليه؟ ال واهللا إن إلبين هذا شانا إال أخربكما عنه. فواهللا مازالت بنا حىت أخربناها خربه

إين محلت به فلم امحل محال قط هو أخف منه وال اعظم بركة منه، لقد وضعته فلم يقع كما يقع 
  .دعاه والْحقا بشأنكما. ان، لقد وقع واضعاً يده يف األرض رافعا رأسه إىل السماءالصبي

ال يعرف عند : ؛ وقد قال الوقدي".وظاهر هذا احلديث يدل أن آمنة محلت غري رسول اهللا: قال الشيخ
  ."أهل العلم أن آمنة وعبد اهللا ولَدا غري رسول اهللا 

بد اهللا بن احلارث بن شحنة بن جابر السعدية، قدمت على فهي بنت أيب ذؤيب وامسه ع: فأما حليمة
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد تزوج خدجية، فشكت إليه جدب البالد فكلّم خدجية فأعطتها أربعني 

  .شاة و أعطتها بعرياً، مث قدمت عليه بعد النبوة فأسلمت وبايعت و أسلم زوجها احلارث بن عبد العزى

استأذنِت امرأة على النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد كانت أرضعته، فلما دخلت : كدرقال حممد بن املن
  .قال أمي أمي، وعمد اىل ردائه فبسطه هلا فجلست عليه

قأما ثُويبة فهي موالة أيب هلب وال نعلم أحداً ذكر أا أسلمت غري ما حكى أبو نعيم األصفهاين أن بعض 
  .قد اختلف يف إسالمها: العلماء قال

وروى الواقدي عن مجاعة من أهل العلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يكرم ثويبة ويصلها 
وهي مبكة، فلما هاجر كان يبعث إليها بكسوٍة وصلة، فجاءه خربها سنة سبع مرجعه من خيرب أا 

  .توفيت

    

 وسلم فلما مات أبو هلب رآه كانت ثويبة أليب هلب وأعتقها فأرضعت النيب صلى اهللا عليه: عن عروة قال
بعض أهله يف النوم، قال ماذا لقيت يا أبا هلب؟ فقال ما رأيت بعدكم روحاً غري أين سقيت يف هذه مين 

  .قال و أشار إىل بني اإلام والسبابة. بعتقي ثويبة

  .وقد جاء حديث شرح صدره صلى اهللا عليه وسلم يف الصحيح: قال الشيخ

صلى اهللا عليه وسلم أتاه جربيل صلى اهللا عليه وسلم وهو يلعب مع . ل اهللاوعن أنس بن مالك أن رسو
هذا حظ الشيطان : الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة فقال

وجاء الغلمان يسعون إىل أمه، . منك مث غسله يف طست من ذهب مباء زمزم مث ألمه مث أعاده يف مكانه
وقد كنت أرى أثر املخيط يف : قال أنس. فاستقبلوه وهو منتقع اللون.  فقالوا ان حممدا قد قتليعين ظئره،

وقد ذكرنا أن حليمة أعادته إىل أمه بعد سنتني . صلى اهللا عليه وسلم انفرد بإخراجه مسلم. صدره
  .لبث فيهم مخس سنني: وشهرين وقال ابن قتيبة
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  ذكر وفاة أمه آمنة

صلى اهللا عليه وسلم عند أمه آمنة إىل أن بلغ ست سنني مث خرجت به إىل . رسول اهللاملا ردته حليمة أقام 
فأقامت عندهم شهرا مث رجعت . املدينة إىل أخواله بين عدي بن النجار تزورهم به ومعها أم امين حتضنه

ء يف عمرة صلى اهللا عليه وسلم باالبوا. به إىل مكة فتوفيت باألبواء فقربها هنالك فلما مر رسول اهللا
  .احلديبية زار قربها وبكى

استأذنت ريب أن : صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. واخرج مسلم يف أفراده من حديث أيب هريرة عن النيب
  .استغفر ألمي فلم يأذن يل واستأذنته أن أزور قربها فأذن يل

  ذكر ما كان من أمره

لم، منهم جماهد والزهري، أن آمنة ملا توفيت بعد وفاة أمه آمنة روى حممد بن سعد عن مجاعة من أهل الع
صلى اهللا عليه وسلم جده عبد املطلب وضمه إليه ورق عليه رقة مل يرقها على ولده . قبض رسول اهللا

احتفظ به فإنا مل نر قدما أشبه بالقدم اليت يف : وقربه وأدناه، وان قوما من بين مدجل قالوا لعبد املطلب
امسع ما يقول هؤالء، فكان أبو طالب حيتفظ به فلما حضرت : لب أليب طالبفقال عبد املط. املقام منه

ومات عبد املطلب فدفن باحلجون وهو ابن اثنتني ومثانني . عبد املطلب الوفاة أوصى أبا طالب حبفظه
  .سنة، وقيل ابن مائة وعشر سنني، ويقال وعشرين سنة

. نعم وأنا يومئذ ابن مثان سنني: ملطلب قالصلى اهللا عليه وسلم أتذكر موت عبد ا. وسئل رسول اهللا

صلى اهللا عليه وسلم يومئذ يبكي عند قرب عبد املطلب وذكر بعض . رأيت رسول اهللا: قالت أم أمين
  .صلى اهللا عليه وسلم يوم موت عبد املطلب مثاين سنني وشهران وعشرة أيام. العلماء أنه كان لرسول اهللا

  ذكر كفالة أبي طالب للنبي

صلى اهللا عليه وسلم أبو طالب، . اعة من أهل العلم أنه ملا تويف عبد املطلب قبض رسول اهللاذكر مج
صلى اهللا عليه وسلم اثنيت عشرة سنة . وكان حيبه حبا شديدا ويقدمه على أوالده فلما بلغ رسول اهللا

حبريا "يهود يقال له فرآه حرب من ال" تيماء"وشهرين وعشرة أيام ارحتل به أبو طالب تاجرا حنو الشام فرتل 
فواهللا : قال. نعم: أشفيق عليه انت؟ قال: هو ابن آخي فقال: من هذا الغالم معك؟ فقال: الراهب فقال" 

  .فرجع به إىل مكة. لئن قدمت به الشام ليقتلنه اليهود

  حديث بحيرا الراهب
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يف صومعة له، " حبريا "ملا خرج أبو طالب إىل الشام وا راهب يقال له، : عن داود بن احلصني، قال
فلما نزلوا ببحريا وكانوا . وكان علماء النصارى يكونون يف تلك الصومعة يتوارثوا عن كتاب يدرسونه

كثريا ما ميرون به ال يكلمهم حىت إذا كان ذلك العام ونزلوا مرتال قريبا من صومعته قد كانوا يرتلونه قبل 
منا محله على دعائهم أنه رآهم حني طلعوا وغمامةٌ تظلّ ذلك كلما مروا، فصنع هلم طعاما مث دعاهم وإ

مث نظر إىل تلك الغمامة أظلت . صلى اهللا عليه وسلم من بني القوم حىت نزلوا حتت الشجرة. رسول اهللا
فلما رأى . صلى اهللا عليه وسلم حني استظل حتتها. تلك الشجرة وأخضلت أغصان الشجرة على النيب

  .وأمر بذلك الطعام فأيت بهحبريا ذلك نزل من صومعته 

إين قد صنعت لكم طعاما يا معشر قريش وأنا أحب أن حتضرونه كلكم وال ختلفوا : وأرسل إليهم فقال
ما . إنّ لك لشأناً يا حبريا: فقال رجل. منكم صغريا وال كبريا، حرا وال عبدا، فإن هذا شيء تكرمونين به

  .أحببت أن أكرمكم فلكم حقفإين : كنت تصنع بنا هذا فما شأنك اليوم؟ قال

    

صلى اهللا عليه وسلم من بني القوم حلداثة سنه ليس يف القوم أصغر منه . فاجتمعوا إليه وختلف رسول اهللا
يف رحاهلم حتت الشجرة، فلما نظر حبريا إىل القوم فلم ير الصفة اليت يعرف وجيدها عنده، وجعل ينظر فال 

: صلى اهللا عليه وسلم، فقال حبريا.  متخلفة على رأس رسول اهللايرى الغمامة على أحد من القوم، ورآها

ما ختلف أحد إال غالم هو اصغر القوم سناً يف : قالوا. يا معشر قريش ال يتخلفن أحد منكم عن طعامي
  .رحاهلم

هو : فقال القوم. أدعوه فليحضر طعامي فما أقبح أن يتخلف رجل واحد مع أين أراه من أنفسكم: فقال
 أوسطنا نسبا وهو أبن أخي هذا الرجل، يعنون أبا طالب، وهو من ولد عبد املطلب، فقال احلارث واهللا

مث قام إليه فاحتضنه وأقبل به . واهللا إن كان بنا للؤم أن يتخلف ابن عبد املطلب من بيننا: بن عبد املطلب
ديداً، وينظر إىل أشياء يف حىت أجلسه على الطعام، والغمامة تسري على رأسه، وجعل حبريا يلحظ حلظا ش

يا غالم أسألك : جسده قد كان جيدها عنده من صفته، فلما تفرقوا عن طعامهم قام إليه الراهب فقال
صلى اهللا عليه وسلم ال تسألين .حبق الالت والعزى إال ما أخربتين عما أسألك عنه، فقال رسول اهللا

سلين :  فباهللا إال ما أخربتين عما أسألك عنه، قالقال. بالالت والعزى، فواهللا ما أبغضت شيئاً بغضهما
  .عما بدا لك

صلى اهللا عليه وسلم خيربه فيوافق ذلك ما . فجعل يسأله عن أشياء من حاله حىت نومه، فجعل رسول اهللا
عنده، مث جعل ينظر بني عينيه، مث كشف عن ظهره فرأى خامت النبوة بني كتفيه على الصفة اليت عنده، 

wإن حملمٍد عند هذا الراهب لقدراً، وجعل أبو طالب ملا يرى من الراهب : اخلامت وقالت قريشفقبل موضع 
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ما هو : قال. ابين: ما هذا الغالم منك؟ قال أبو طالب: خياف على ابن أخيه، فقال الراهب أليب طالب
هلك وأمه : قالقال فما فعل أبوه؟ . فابن أخي: قال. بابنك وما ينبغي هلذا الغالم أن يكون أبوه حياً

صدقت ارجع بابن أخيك إىل بلده وأحذر عليه : قال. توفيت قريباً: فما فعلت أمه؟ قال: حبلى به، قال
اليهود، فواهللا لئن رأوه وعرفوا منه ما أعرف ليبغنه بغياً، فإنه كائن البن أخيك هذا شأن عظيم جنده يف 

  .صيحةكتبنا وما روينا عن آبائنا واعلم أين قد أديت إليك الن

صلى اهللا عليه وسلم . فلما فرغوا من جتارم خرج به سريعاً، وكان رجال من يهود قد رأوا رسول اهللا
أجتدون : وعرفوا صفته فأرادوا أن يغتالوه فذهبوا إىل حبريا فذاكروه أمره فنهاهم أشد النهي وقال هلم

  .فصدقوه وتركوه. فما لكم إليه سبيل: قال. نعم: صفته؟ قالوا

صلى اهللا . وما زال: به أبو طالب فما خرج به سفراً بعد ذلك خوفاً عليه، قال الشيخ رمحه اهللاورجع 
عليه وسلم يف صغره افضل اخللق مروءة وأحسنهم خلقاً وأصدقهم حديثاً وأبعدهم من الفحش واألذى 

  .حىت مساه قومه األمني

  ذكر رعيه الغنم

: فقال أصحابه". ما بعث اهللا نبياً إال رعى الغنم: "الصلى اهللا عليه وسلم ق. عن أيب هريرة عن النيب

انفرد بإخراجه البخاري وقد رواه سويد بن . - " نعم، كنت أرعاها على قراريط ألهل مكة: "وأنت؟ قال
. كنت أرعاها ألهل مكة بالقراريط: سعيد عن عمرو بن أيب حيىي عن جده سعيد بن أحيحة، فقال فيه

  . شاة بقرياطقال سويد بن سعيد يعين كلّ

  .القراريط موضع ومل يرد بذلك القراريطَ من الفضة: وقال إبراهيم احلريب

  ذكر خروجه إلى الشام

  صلى اهللا عليه وسلم إلى الشام مرة أخرى 

قد ذكرنا أنه خرج مع أيب طالب وهو ابن اثنيت عشرة سنة فلما بلغ مخسا وعشرين سنة قال له أبو 
 اشتد علينا الزمان، وهذه ِعري قومك قد حصر خروجها إىل الشام، أنا رجل ال مال يل وقد: طالب

  .وخدجية تبعث رجاالً من قومك، فلو جئتها فعرضت نفسها عليها ألسرعت إليك

: فقال أبو طالب. أنا أعطيك ضعف ما أعطي رجالً من قومك: وبلغ خدجية ما قال له أبو طالب فقالت

  .هذا رزق قد ساقه اهللا إليك
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من الشام فرتال يف ظل " بصرى"وجعل عمومته يوصون به أهل العري حىت قِدما :  غالمها ميسرةفخرج مع
أيف عينيه محرة؟ : مث قال مليسرة. ما نزل حتت هذه الشجرة قط إال نيب: شجرة، فقال نسطورا الراهب

:  رجل تالٍح فقال لهمث باع سلعته فوقع بينه وبني. هو نيب، وهو آخر األنبياء: فقال. نعم ال تفارقه: قال

صلى اهللا عليه وسلم ما حلفت ما قط وإين ألمرؤ أعرض .فقال رسول اهللا. أحلف بالالت والعزى
وكان ميسرة، إذا كانت اهلاجرة واشتد احلر، يرى ملكني يظالن . القول قولك: فقال الرجل.. عنهما

  .صلى اهللا عليه وسلم من الشمس. رسول اهللا

. اهللا عليه وسلم مكة يف ساعة الظهرية وخدجية يف عِليٍة هلا، فرأت رسول اهللاصلى . ودخل رسول اهللا

صلى اهللا عليه وسلم على بعريه، وملكان يظالّن عليه، فأرته نساءها فعجنب لذلك، ودخل عليها رسول 
 رأت، فلما دخل ميسرة أخربته مبا. صلى اهللا عليه وسلم فأخربها مبا رحبوا يف وجههم فسرت بذلك. اهللا

  .وأخربها مبا قال الراهب. قد رأيت هذا منذ خرجنا من الشام: فقال

  ذكر زواجه بخديجة

  ذكر تزويج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خديجة 

قالت نفيسة بنت منية كانت خدجية بنت خويلد بن أسد بن العزى بن قصي، امرأة حازمة جلدة شريفة، 
ومها كان حريصاً على نكاحها لو قدر على ذلك، وقد طلبوها أوسط قريش نسباً وأكثرهم ماالً، وكل ق

ما مينعك أن : وبذلوا هلا األموال، فأرسلتين دسيساً إىل حممد بعد أن رجع من الشام، فقلت يا حممد
فإن كفيت ذلك ودعيت إىل اجلمال واملال والشرف والكفاءة : ما بيدي ما أتزوج به، قلت: تزوج؟ فقال

فذهبت : وأنا افعل: قال. علي: وكيف بذلك؟ قلت: قال. خدجية: هي؟ قلتفمن : أال جتيب؟ قال
فأخربا، فأرسلت إليه أن أئت لساعة كذا وكذا وأرسلت إىل عمها عمرو بن أسد ليزوجها فحضر، 

ودخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عمومته فتزوجها وهو ابن مخس وعشرين سنة، وخدجية يومئذ 
  .بنت أربعني سنة

احلمد هللا الذي جعلنا : قد ذكر بعض العلماء أن أبا طالب حضر العقد ومعه بنو مضر، فقال ابو طالبو
من ذرية إبراهيم، وزرع إمساعيل، وضئضئي معد، وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، 

مد بن عبد اهللا ال مث إن ابن أخي هذا حم. وجعل لنا بيتاً حمجوجاً وحرماً آمناً، وجعلنا احلكام على الناس
يوزن به رجل إال رجح به فإن كان يف املائل قل، فإن املال ظل زائل وأمر حائل، وحممد من قد عرفتم 
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قرابته، وقد خطب خدجية بنت خويلد وبذل هلا الصداق ما آجله وعاجله من مايل، وهو بعد هذا واهللا له 
  .نبأ عظيم وخطر جليل

  ذكر عالمات النبوة في رسول اهللا

  ى اهللا عليه وسلم قبل أن يوحى إليه صل

قد ذكرنا أن أمه آمنة رأت عند والدته نوراً أضاء له املشرق واملغرب وقد روي عنه صلى اهللا : قال الشيخ
وقد ذكرنا شق بطنه يف صغره وحديث " رأت أمي نوراً أضاءت له قصور الشام: "عليه وسلم أنه قال

يت كانت تظله واألحاديث يف هذا كثري، إال أنا نروم االختصار ميسرة والراهب وحديث حبريا والغمامة ال
  .فلهذا حنذف

يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم - كنت بذي ااز ومعي ابن أخي : عن عمرو بن سعيد أن أبا طالب قال
وما قلت له ذلك وأنا أرى أن عنده . يا ابن أخي قد عطشت: فأدركين العطش فشكوت إليه فقال-

  .فشربت" اشرب يا عم: "فثىن وركه مث نزل فأهوى بعقبه إىل األرض فإذا باملاء فقال.  اجلزعشيئاً؛ إال

أول شيء رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم من النبوة أن قيل له استتر، وهو غالم، فما : وعن ابن عباس قال
  .رئيت عورته من يومئذ

 كان إذا خرج حلاجته أبعد حىت ال يرى بيتاً ويفضي ملا ابتدأه اهللا تعاىل بالنبوة: وقالت بره بنت أيب جترأة
فكان " السالم عليك يا رسول اهللا: "إىل الشعاب وبطون األودية، فال مير حبجر وال شجرة إال قال

  .يلتفقت عن ميينه ومشاله وخلفه فال يرى أحداً

كة كان يسلم علي إين ألعرف حجراً مب: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن جابر بن مسرة قال
  .إين ألعرفه اآلن روه اإلمام أمحد وانفرد بإخراجه مسلم. قبل أن أبعث

  فصل 

    

فلما بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخساً وثالثني سنة شهد بنيان الكعبة وتراضت قريش حبكمه 
يدخل املسجد فدخل فيها، وكانوا قد اختلفوا فيمن يضع احلجر، فاتفقوا على أن حيكم بينهم أول داخل 

لتأخذ كل : هلموا ثوباً، فوضع احلجر فيه وقال: هذا األمني، فقال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا
  .قبيلة بناحية من نواحيه وارفعوه مجيعاً، مث أخذ احلجر بيده فوضعه يف مكانه

w  .فلما أتت له أربعون سنة ويوم بعثه اهللا عز وجل وذلك يف يوم االثنني
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  ر بدو الوحيذك

فيه ولدت وفيه أنزل : "روى مسلم يف الصحيح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عن صوم االثنني، فقال
  ".علي

نزل جربئيل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالرسالة : وقد روي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه قال
ابتدئ رسول اهللا صلى اهللا عليه : بن إسحقوقال ا. يوم سبع وعشرين من رجب، هو أول يوم هبط فيه

  .وسلم بالترتيل يف شهر رمضان

أول ما ابتديء به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، : وعن عائشة أا قالت
مث حبب إليه اخلاالء فكان يأيت جبل حراء يتحنث فيه، . وكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح

تعبد الليايل ذوات العدد، ويتزود لذلك، مث يرجع إىل خدجية فتزوده ملثلها، حىت فجئه احلق وهو يف وهو ال
: قال. ما أنا بقارئ: اقرأ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقلت: غار حراء فجاءه احلق فيه فقال

رئ فأخذين فغطين الثالثة حىت ما أنا بقا: فقلت. اقرأ: فأخذين فغطين حىت بلغ مين اجلهد مث أرسلين فقال
فرجع ا ترجف : ، قال1سورة العلق " اقرأ باسم ربك الذي خلق: "بلغ مين اجلهد مث أرسلين فقال

يا خدجية : فزملوه حىت ذهب عنه الروع، فقال" زملوين زملوين: "بوادره حىت دخل على خدجية فقال
بشر فواهللا ال خيزيك اهللا أبداً إنك لتصل الرحم كال أ: قد خشيت علي فقالت له: قال. مايل وأخربها اخلرب

  .وتصدق احلديث وحتمل الكل وتقري الضيف وتعني على نوائب احلق

مث انطلقت به خدجية حىت أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي وهو ابن عم خدجية 
تب بالعربية من اإلجنيل ما شاء أخي أبيها وكان أمرأ تنصر يف اجلاهلية، وكان يكتب الكتاب العريب، فك

: قال ورقة. أي ابن عم امسع من ابن أخيك: اهللا أن يكتب، وكان شيخاً كبرياً قد عمي، فقالت خدجية

هذا الناموس الذي أنزل : يا ابن أخي ما ترى؟ فأخربه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما رأى، فقال ورقة
قال رسول اهللا صلى . يها جذعاً أكون حياً حني خيرج قومكعلى موسى صلى اهللا عليه وسلم، يا ليتين ف

نعم، مل يأت رجل قط مبا جئت به إال عودي، وإن يدركين : أوخمرجي هم؟ فقال ورقة: اهللا عليه وسلم
  .يومك أنصرك نصراً مؤزراً

 حزناً مث مل ينشب ورقة أن تويف، وفتر الوحي فترة حىت حزن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما بلغنا
غدا منه مراراً لكي يتردى من رؤوس شواهق اجلبال، فكلما أوىف بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه يبدى 

فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه صلى اهللا عليه . يا حممد إنك رسول اهللا حقاً: له جربيل عليه السالم فقال
روة جبل تبدى له جربيل عليه وسلم فريجع، فإاذ طالت عليه فترة الوحي غدا ملثل ذلك فإذا أوىف بذ
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  .أخرجاه يف الصحيحني. السالم فقال مثل ذلك

: مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو حيدث عن فترة الوحي قال يف حديثه: قال: وعن جابر بن عبد اهللا

مسعت صوتاً من السماء، فرفعت رأسي فإذا امللك الذي جاءين حبراء جالس على كرسي : فبينا أنا أمشي
" يا أيها املدثر"فدثروين، فأنزل اهللا عز وجل .  السماء واألرض، فجئثت منه رعباً فجئت فقلت زملوينبني

  .، أخرجاه يف الصحيحني1سورة املدثر 

  .ومعىن فجئثت فرقت يقال رجل جمؤوث

  ذكر كيفية إتيان الوحي إليه صلى اهللا عليه وسلم 

يا رسول اهللا كيف يأتيك : هللا عليه وسلم فقالأن احلارث بن هشام سأل رسول اهللا صلى ا: عن عائشة
أحياناً يأتيين يف مثل صلصلة اجلرس وهو أشده علي، : الوحي؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وقد : فيفصم عين وقد وعيت ما قال، وأحياناً يتمثل يل امللك رجالً فيكلمين فأعي ما يقول، قالت عائشة
  .ديد الربد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً أخرجاه يف الصحيحنيرأيته يرتل عليه يف اليوم الش

    

صلى اهللا عليه وسلم حني . ليتين أرى رسول اهللا: واخرجا من حديث يعلى بين أمية أنه كان يقول لعمر
صلى اهللا عليه وسلم يف اِجلعرانة جاءه رجل فسأله عن شيء، فجاءه . فلما كان النيب. يرتل عليه الوحي

حي، فأشار عمر إىل يعلى أن تعالَ، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو حممر الوجه يغطّ كذلك ساعةً مث الو
  .سري عنه

صلى اهللا عليه وسلم يوماً إذا أوحي إليه و غشيته . إين قاعد إىل جنب النيب: وعن زيد بن ثابت قال
اهللا ما وجدت شيئاً قط أثقل من فال و: قال زيد. السكينة ووقع فخذه على فخذي حني غشيته السكينة

  .اكتب يا زيد: مث سري عنه فقال".فخذ رسول اهللا

ال يستوي " صلى اهللا عليه وسلم .أملى علي رسول اهللا: ويف أفراد البخاري من حديث زيد بن ثابت قال
يا رسول و اهللا :  فجاءه ابن أم مكتوم و هو ميليها علي فقال95-سورة النساء " القاعدون من املؤمنني 

فأنزل اهللا عز وجل على رسوله و فخذه على فخذي، . و كان أعمى. اهللا لو أستطيع اجلهاد جلاهدت
سورة " غري أويل الضرر " فثقلت علي حىت خفت أن ترض فخذي، مث سري عنه فأنزل اهللا عز و جل 

  .95- النساء 

 نزل عليه الوحي كرب له و تربد صلى اهللا عليه وسلم إذا. كان رسول اهللا: وقال عبادة بن الصامت
w  .وجهه
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صلى اهللا عليه وسلم و أنه على راحلته . رأيت الوحي يرتل على رسول اهللا: و قال أبو أروى الدوسي
فترغو و تفتل يديها حىت أظن أن ذراعها تنفصم، ورمبا بركت ورمبا قامت موئدة يديها حىت يسرى عنه 

  .مانمن ثقل الوحي، و أنه ليتحدر منه مثل اجلُ

  ذكر رمي الشياطين بالشهب لمبعثه

  .".رأت قريش النجوم يرمى ا بعد عشرين يوماً من مبعث رسول اهللا: قال العلماء بالسير

صلى اهللا عليه وسلم يف طائفة من أصحابه عامدين إىل سوق . انطلق رسول اهللا: عن ابن عباس قال
رسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطني إىل قومهم عكاظ وقد ِحيلَ بني الشياطني وبني خرب السماء، و أُ

ما حال بينكم وبني : قالوا. حيل بيننا وبني خرب السماء و أرسلت علينا الشهب: مالكم؟ فقالوا: فقالوا
خرب السماء إال ما حدث فاضربوا مشارق األرض و مغارا فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبني خرب 

صلى اهللا عليه وسلم بنخلة و هو عامد إىل . جهوا حنو ِتهامة إىل رسول اهللافانطلق الذين تو: قال. السماء
هذا الذي حال :سوق عكاظ و هو يصلي بأصحابه صالة الفجر فلما مسعوا القرآن تسمعوا له فقالوا

ا أنا سمعنا قرانا عجباً يهدي إىل الرشد فآمن" فهنالك رجعوا إىل قومهم فقالوا . بينكم وبني خرب السماء
قل أوحي إيل أنه استمع نفر من اجلن : "  و أنزل اهللا على نبيه2-سورة اجلن " به و لن نشرك بربنا أحداً 

  . أخرجاه يف الصحيحني1-سورة اجلن " 

كان اجلن يسمعون الوحي فيسمعون الكلمة فيزيدون عليها عشراً فيكون ما مسعوه حقاً و ما : و عنه قال
صلى اهللا عليه وسلم كان أحدهم ال . ال يرمى ا قبل ذلك، فلما بعث النيبوكانت النجوم . زادوه باطالً

ما هذا إال من أمر قد : فشكوا ذلك إىل إبليس فقال. يقعد مقعده إال رمي بشهاب حيرق ما أصاب
هذا : صلى اهللا عليه وسلم يصلي بني جبلي خنلة فأتوه فأخربوه فقال. حدث، فبث جنوده فإذا هم بالنيب

  . يف األرضالذي حدث

وقد روينا عن الزهري أنه . ".وهذا احلديث يدل على أن النجوم مل يرم ا قبل مبعث نبينا: قال الشيخ
  .".قد كان يرمى ا قبل ذلك و لكنها غلظت حني بعث النيب: قال

  ذكر اعتراف أهل الكتاب بنبوته

هللا عبدي املختار، مولده مكة، و حممد بن عبد ا: يف التوراة".جند نعت رسول اهللا: قال كعب األحبار
  .مهاجره املدينة، ال فظ و ال غليظ و ال صخاب يف األسواق

. اخرجوا إيل أعلمكم: صلى اهللا عليه وسلم بيت املدراس فقال. و عن أيب هريرة قال أتى رسول اهللا w
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مبا أنعم اهللا به عليهم صلى اهللا عليه وسلم فنا شده بدينه و. فخال به رسول اهللا. عبد اهللا بن صوريا: فقالوا
اللهم نعم، و إن القوم : أتعلم أين رسول اهللا؟ قال: وأطعمهم من املن و السلوى، وظلّلهم به من الغمام

: فما مينعك أنت؟ قال: قال. ليعرفون ما أعرف، و إن صفتك و نعتك ملبني يف التوراة، ولكنهم حسدوك

  .أكره خالف قومي، و عسى أن يتبعوك و يسلموا فأسلم

    

صلى اهللا عليه وسلم . كان يهود قُريظة و النضري و فَدك وخيرب جيدون صفة النيب: و عن ابن عباس قال
صلى اهللا عليه وسلم قالت احبار . عندهم قبل أن يبعث و أن دار هجرته املدينة فلما ولد رسول اهللا

يقرون به و يصفونه، فما منعهم عن قد نبئ أمحد، يعرفون ذلك و : فلما نيبء قالوا. ولد أمحد الليلة: يهود
  .إجابته إال احلسد و البغي

إين وجدت :  يقول- وكان أعلم اليهود - كان الزبري بن باطا : و عن عبد احلميد بن جعفر عن أبيه قال
صلى . فحدث به الزبري بعد أبيه والنيب. ِسفراً كان أيب خيتمه علي، فيه ذُكر أن أمحد نيب صفته كذا و كذا

صلى اهللا عليه وسلم قد خرج إىل مكة فعمد إىل ذلك .  عليه وسلم مل يبعث، فما هو إال أن مسع بالنيباهللا
  .ليس به: صلى اهللا عليه وسلم و قال. السفر فمحاه وكتم شأن النيب

فخرج علينا يوما : كان لنا جار من يهود يف بين عبد األشهل، قال: و عن سلمة بن سالمة بن وقش قال
قال . صلى اهللا عليه وسلم بيسري، حىت وقف على جملس بين عبد األشهل. بل أن يبعث النيبمن بيته ق

وانا يومئذ أحدثُ من فيه سناً علي بردة مضطجعاً فيها بفناء أهلي، فذكر البعث والقيامة و : سلمة
بعثاً كائن بعد احلساب و امليزان و اجلنة و النار، فقال ذلك لقوٍم أهل شرك، أصحاب أوثان ال يرون أن 

وحيك يا فالن ترى هذا كائناً أن الناس يبعثون بعد موم إىل داٍر فيها اجلنة و النار : فقالوا له. املوت
نعم و الذي حيلف به يود أن له حبظه من تلك النار أعظم تنور يف الدنيا : جيزون فيها بأعماهلم؟ قال

وحيك و ما آية ذلك؟ : قالوا له. من تلك النار غداًحيمونه مث يدخلونه إياه فيطبقونه عليه، و أن ينجو 
ومىت تراه؟ قال فنظر إيل و أنا : نيب يبعث من حنو هذه البالد،و أشار بيده حنو مكة و اليمن، قالوا: قال

  .إن يستنفد هذا الغالم عمره يدركه: من أحدثهم سناً فقال

صلى اهللا عليه وسلم و هو حي . اىل رسولفو اهللا ما ذ هب الليل و النهار حىت بعث اهللا تع: قال سلمة
ويلك يا فالن ألست الذي قلت لنا فيه ما قلت؟ : بني أظهرنا، فآمنا به و كفر به بغياً و حسداً، فقلنا

  .بلى و ليس به: قال

  ذكر بدو دعاء رسول اهللا
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م كان يدعو صلى اهللا عليه وسل. الناس إىل اإلسالم روى عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه أن رسول اهللا
  .من أول ما أنزلت عليه النبوة ثالث سنني مستخفياً مث أمر بإظهار الدعاء

كان أبو بكر و عثمان و سعيد بن زيد و أبو عبيدة بن اجلراح يدعون إىل : و قال يعقوب بن عتبة
  .اإلسالم سراً، وكان عمر ومحزة يدعوان عالنية، فغضبت قريش لذلك

  ذكر طرف من معجزاته

وأكرب معجزاته الدالة : صلى اهللا عليه وسلم كثرية، وحنن نذكر طرفاً منها. عجزات رسول اهللاعلم أن م
  .على صدقة القرآن العزيز الذي لو اجتمعت األنس و اجلن على أن يأتوا مبثله مل يقدروا وكفى به

ا إليه، فقال صلى اهللا عليه وسلم شقتني حىت نظرو. انشق القمر على عهد رسول اهللا: عن ابن مسعود قال
أخرجاه يف الصحيحني و الروايات يف الصحيح بانشقاق القمر . صلى اهللا عليه وسلم اشهدوا. رسول اهللا

صلى اهللا عليه . كنا يف سفر مع رسول اهللا: وعن عمران بن حصني قال.عن ابن عمر و عباس و أنس
: وقعة عند املسافر أحلى منها، قالوسلم وكنا أسرينا حىت إذا كانا يف آخر الليل وقعنا تلك الوقعة، وال 

فما أيقظنا إال حر الشمس، وكان أول من استيقظ فالن مث فالن مث فالن وكان يسميهم أبو رجاء 
صلى اهللا عليه وسلم إذا نام مل نوقظه حىت . ونسيهم عوف، مث عمر بن اخلطاب الرابع، وكان رسول اهللا

  .دث له يف نومهيكون هو يستيقظ النا ال ندري ما حيدث أو ما ح

فلما أستيقظ عمر ورأى ما أصاب وكان رجال أجوف جليداً قال فكرب ورفع صوته بالتكبري فما زال 
صلى اهللا عليه . صلى اهللا عليه وسلم فلما استيقظ رسول اهللا.يكرب ويرفع صوته حىت استيقظ رسول اهللا

فارحتل فسار غري بعيد،مث نزل فدعا ال ضري، أو ال يضري، ارحتلوا : وسلم شكوا إليه الذي أصام فقال
بالوضوء فتوضأ، ونودي بالصالة فصلى بالناس،فلما انتفل من صالته إذا رجل معتزل مل يصلِّ مع القوم 

قال عليك . يا رسول اهللا أصابتين جنابة وال ماء: فقال ما منعك يا فالن أن تصلي مع القوم؟ فقال
  .بالصعيد الطيب فانه يكفيك

    

صلى اهللا عليه وسلم فاشتكى إليه الناس العطش فرتل فدعا فالنا كان يسميه أبو .  اهللامث سار رسول
اذهبا فابغيا املاء فذهبا فلقيا امرأة بني مزادتني أو : رجب ونسيه عوف، ودعا علياً عليه السالم فقال

: قال. رنا خلوفأين املاء؟ عهدي باملاء أمس هذه الساعة، ونفَ: سطيحتني من ماء على بعريها فقاال هلا

هذا الذي يقال له : إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالت: إىل أين؟ قاال: قالت. فقاال هلا فانطلقي إذا
wفجاءا ا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحدثاه احلديث، . هو الذي تعنني فانطلقي: الصابئ؟ قاال
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 عليه وسلم بإناء فأفرغ فيه من أفواه املزادتني أو فاستزلوها عن بعريها، ودعا رسول اهللا صلى اهللا
السطيحتني وأوكى أفواههما وأطلق العزايل ونودي يف الناس أن اسقوا واستقوا فسقى من شاء واستقى 

قال، . إذهب فافرغه عليك: من شاء، فكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته اجلنابة إناء من ماء فقال
ئها؟ قال وأمي اهللا لقد اقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أا أشد ملئة منها حني ما يفعل مبا: وهي قائمة تنظر

فجمع هلا من بني عجوة ودقيقة وسويقة . امجعوا هلا: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ابتديء فيها
 هلا حىت مجعوا هلا طعاماً كثرياً وجعلوه يف ثوب ومحلوه على بعريها ووضعوا الثوب بني يديها، فقال

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تعلمني واهللا ما رزأناك من مائك شيئاً ولكن اهللا عز وجل هو الذي 
  .سقانا

العجب، لقيين رجالن فذهبا : ما حبسك يا فالنة؟ قالت: فأتت أهلها وقد احتبست عنهم فقالوا: قالت
ألسحر من بني هذه وهذه، وقالت يب إىل هذا الذي يقال له الصابئ ففعل مبائي كذا وكذا، فواهللا إنه 

فكان : قال. بإصبعها الوسطى والسبابة، فرفعتهما إىل السماء تعين السماء واألرض وإنه لرسول اهللا حقاً
فقالت يوماً . املسلمون بعد ذلك يغريون على ما حوهلا من املشركني وال يصيبون الصرم الذي هي منه

. م عمداً فهل لكم يف اإلسالم؟ فأطاعوها فدخلوا يف اإلسالمما أدري هؤالء القوم الذين يدعونك: لقومها

  .أخرجاه يف الصحيحني

وعن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان بالزوراء فإيت بإناء فيه ماء ال يغمر أصابعه أو 
 أصابعه فوضع كفه يف املاء فجعل املاء ينبع من بني. قدر ما يواري أصابعه فأمر أصحابه أن يتوضؤا

أخرجاه يف . كنا ثالمثائة: كم كنتم؟ قال: فقلنا ألنس: وأطراف أصابعه، حىت توضأ القوم قال
  .الصحيحني

عطش الناس يوم احلديبة ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني يديه ركوة، فتوضأ منها مث : وعن جابر قال
يا رسول اهللا ليس عندنا ما نتوضأ : م؟ قالواما لك: أقبل الناس حنوه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

به وال نشرب ماء إال يف ركوتك فوضع النيب صلى اهللا عليه وسلم يده يف الركوة فجعل املاء يفور من بني 
لو كنا مائة ألف : كم كنتم يومئذ؟ قال: فشربنا وتوضأنا، فقلت جلابر: قال. أصابعه كأمثال العيون

  .أخرجاه يف الصحيحني. لكفانا، كنا مخس عشرة مائة

أصابت الناس سنة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبينا رسول اهللا : وعن أنس بن مالك قال
يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : صلى اهللا عليه وسلم خيطب على املنرب يوم اجلمعة إذ قام أعرايب فقال

رفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يديه وما يف السماء ف. هلك املال وجاع العيال فادع اهللا لنا أن يسقينا
wقال فمطرنا يومنا . قزعة فثار سحاب أمثال اجلبال مث مل يرتل عن منربه حىت رأينا املطر يتحدر على حليته
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: ذلك، ومن الغد، ومن بعد الغد، والذي يليه إىل اجلمعة األخرى، فقام ذلك األعرايب أو رجل غريه فقال

اللهم : "فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يديه وقال.  دم البناء وغرق املال، ادع اهللا لنايا رسول اهللا
فما جعل يشري بيده إىل ناحية من السماء إال انفرجت حىت صارت املدينة يف مثل : قال" حوالينا وال علينا

ث باجلود، أخرجاه يف اجلوبة، حىت سال الوادي وادي قناة شهراً فلم جييء أحد من ناحية إال حد
  .الصحيحني

كان جذع يقوم عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم فلما وضع له املنرب مسعنا : وعن جابر بن عبد اهللا قال
  .للجذع مثل أصوات العشار حىت نزل النيب صلى اهللا عليه وسلم فوضع يده عليه رواه البخاري

    

 تكاتبت على بين هاشم حني أبوا أن يدفعوا إليهم وقد روى حممد بن سعد عن أشياخ له أن قريشاً ملا
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكانوا تكاتبوا أن ال يناكحوهم وال يبايعوهم وال خيالطوهم يف شيء وال 
يكلموهم فمكثوا ثالث سنني يف شعبهم حمصورين، مث أطلع اهللا نبيه على أمر صحيفتهم، وأن اآلكلة قد 

فذكر ذلك رسول اهللا صلى اهللا . ار أو ظلم، وبقي فيه ما كان من ذكر اهللاأكلت ما كان فيها من جو
فذكر ذلك أبو . نعم واهللا: عليه وسلم أليب طالب فقال أبو طالب أحق ما ختربين به يا ابن أخي؟ قال

أرى أن تلبسوا أحسن ثيابكم وخترجوا : فما ترى؟ قال: واهللا ما كذبين قط، قالوا: طالب إلخوته وقال
إنا قد جئنا : قريش فنذكر ذلك هلم قبل أ، يبلغهم اخلرب فخرجوا حىت دخلوا املسجد، فقال أبو طالبإىل 

ن ابن أخي قد أخربين ومل يكذبين قط أن اهللا قد سلط : قال. مرحباً بكم وأهالً: قالوا. ألمر فأجيبوا فيه
 قطيعة رحم، وبقي فيها على صحيفتكم اليت كتبتم األرضة فلحست كل ما كان فيها من جور أو ظلم أو

كل ما ذكر به اهللا، فإن كان ابن أخي صادقاً نزعتم عن سوء رأيكم، وإن كان كاذاباً دفعته إليكم 
قالوا أنصفتنا، فأرسلوا إىل الصحيفة فلما فتحوها إذا هي كما قال . فقتلتموه أو استحييتموه إن شئتم

هل :  نكسوا على رؤوسهم، فقال أبو طالبرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسقط يف أيدي القوم مث
  .تبني لكم من أوىل بالظلم والقطيعة؟ فلم يراجعه أحد منهم، مث انصرفوا

  ذكر طرف من أخباره بالغائبات صلى اهللا عليه وسلم 

إذا هلك كسرى فال كسرى بعده، وإذا هلك "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب هريرة قال
  .أخرجاه يف الصحيحني" بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزمها يف سبيل اهللاقيصر فال قيصر 

هذا من أهل : وعنه قال شهدنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب فقال لرجل ممن يدعي اإلسالم
w قلت يا رسول اهللا، الرجل الذي: فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتاالً شديداً فأصابه جراحة، فقيل. النار
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وكاد بعض . فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل النار. من أهل النار قاتل قتاالً شديداً وقد مات
القوم يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه مل ميت ولكن به جراح شديد، فلما كان من الليل مل يصرب 

اهللا أكرب أشهد أين عبد اهللا : على اجلراح فقتل نفسه، فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك فقال
مث أمر بالالً فنادى يف الناس أنه ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة وأن اهللا يؤيد هذا الدين بالرجل . ورسوله

  .الفاجر أخرجاه يف الصحيحني

انطلق سعد بن معاذ معتمراً فرتل على أمية بن خلف، وكن أمية إذا انطلق : وعن عبد اهللا بن مسعود قال
لشام فمر باملدينة نزل على سعد، فقال أمية لسعد انتظر حىت إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت إىل ا

تطوف : فقال أبو جهل. من يطوف بالكعبة؟ فقال أنا سعد: فبينا سعد يطوف إذا أبو جهل قال. فطفت
ال ترفع صوتك على : سعدفتالحيا بينهما، فقال أمية ل. نعم: بالكعبة آمناً وقد آويتم حممداً وأصحابه؟ قال

واهللا لئن منعتين أن أطوف بالبيت ألقطعنك متجرك : مث قال سعد. أيب احلكم فإنه سيد أهل الوادي
دعنا عنك فإين : وجعل ميسكه فغضب سعد فقال. ال ترفع صوتك: فجعل أمية يقول لسعد: قال. بالشام

واهللا ما نكذب حممداً إذا : نعم، قال:  قالإياي؟: قال. مسعت حممداً صلى اهللا عليه وسلم يزعم أنه قاتلك
  .حدث

زعم أن حممداً يزعم : وما قال لك؟ قال: أما تعلمني ما قال يل أخي اليثريب؟ قالت: فرجع إىل امرأته فقال
  .أنه قاتلي، قالت فواهللا ما يكذب حممد

:  اليثريب؟ قالأما ذكرت ما قال لك أخوك: فلما خرجوا إىل بدر وجاء الصريخ قالت له امرأته: قال

إنك من أشراف الوادي فسر معنا يوماً أو يومني فسار معهم فقتله : فقال له أبو جهل. فأراد أن ال خيرج
  .اهللا

    

كنا مع عمر بني مكة واملدينة فتراءينا اهلالل، وكنت حديد البصر فرأيته، فجعلت أقول : وعن أنس قال
إن كان رسول : مث خذ حيدثنا عن أهل بدر، قال. راشيسأراه وأنا مستلق على ف: أما تراه؟ فقال: لعمر

اهللا صلى اهللا عليه وسلم لريينا مصارعهم باألمس، يقول هذا مصرع فالن غداً إن شاء اهللا، وهذا مصرع 
قلت والذي بعثك باحلق ما أخطأت رؤيتك، : قال. فجعلوا يصرعون عليها: قال. فالن غداً إن شاء اهللا

يا فالن، يا فالن، هل وجدمت ما : أمر م فطرحوا يف بئر فانطلق إليهم فقالكانوا يصرعون عليها، مث 
: يا رسول اهللا أتكلم قوماً قد جيفوا فقال: وعدكم اهللا حقاً فإين وجدت ما وعدين اهللا حقاً؟ فقال عمر

  .ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم، ولكن ال يستطيعون أن جييبوا انفرد بإخراجه مسلم
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  قى رسول اهللا من أذىذكر طرف مما ال

  صلى اهللا عليه وسلم من أذى المشركين وهو صابر 

كان أبو طالب يدافع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما أتت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسع 
وأربعون سنة ومثانية أشهر وأحد عشر يوماً مات عمه أبو طالب للنصف من شوال يف السنة العاشرة من 

ث، وهو ابن بضع ومثانني سنة، وتوفيت بعده خدجية بشهر ومخسة أيام، ويقال بثالثة أيام فحسب، املبع
وهي ابنة مخس وستني سنة، وكانت قريش تكف بعض أذاها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت 

 هو وزيد مات أبو طالب، فلما مات بالغوا يف أذاه، فلما ماتت خدجية أقام بعدها ثالثة أشهر، مث خرج
  .بن حارثة إىل الطائف فأقام ا شهراً مث رجع إىل مكة يف جوار املطعم بن عدي وما زال يلقى الشدائد

ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا على قريش غري يوم واحد، فإنه كان : وعن عبد اهللا قال
 السلى فيلقيه على ظهره؟ يصلي ورهط من قريش جلوس وسلى جزور قريب منه، فقالوا من يأخذ هذا

فلم يزل ساجداً حىت جاءت فاطمة صلوات . فأخذه فألقاه على ظهره. أنا: قال فقال عقبة بن أيب معيط
اللهم عليك املأل من قريش، اللهم : "اهللا عليها فأخذته عن ظهره، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

، اللهم عليك بأيب جهل بن هشام، اللهم عليك بعقبة عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة
  ".ابن أيب معيط، اللهم عليك بأيب بن خلف أو أمية بن خلف

فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر مجيعاً مث سحبوا إىل القليب غري أيب أو أمية فإنه كان جالً ضخماً : قال عبد اهللا
  .فتقطع أخرجاه يف الصحيحني

هل أتى : يب صلى اهللا عليه وسلم حدثته أا قالت للنيب صلى اهللا عليه وسلموعن عروة إن عائشة زوج الن
لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم : عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال

يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كالل فلم جيبين إىل ما أردت، فانطلقت وأنا 
 وجهي فلم أستفق إال وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتين، فنظرت مهموم على

إن اهللا قد مسع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك : فإذا فيها جربيل فناداين فقال
 أرجو أن بل: اجلبال لتأمره مبا شئت إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .خيرج اهللا من أصالم من يعبد اهللا وحده ال يشرك به شيئاً أخرجاه يف الصحيحني

أخربين بأشد شيء صنعه املشركون بالنيب صلى اهللا عليه : وعنه قال قلت لعبد اهللا بن عمرو بن العاص
أخذ مبنكب رسول اهللا بينا النيب صلى اهللا عليه وسلم بفناء الكعبة إذ أقل عقبة بن أيب معيط ف: قال. وسلم
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صلى اهللا عليه وسلم ولوى ثوبه يف عنقه فخنقه به خنقاً شديداً فأقبل أبو بكر فأخذ مبنكبه ودفعه عن 
  أتقتلون رجالً أن يقول ريب اهللا وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال

  فصل 

فلما . ون سنة وثالثة أشهر قدم عليه جن نصيبني فأسلموافلما أتت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخس
  .أتت له إحدى ومخسون سنة وتسعة أشهر أسري به

  ذكر معراجه

  صلى اهللا عليه وسلم 

عن أنس بن مالك بن صعصعة رضي اهللا عنهما أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري 
األوسط بني :  احلجر مضجعاً، إذ أتاين آٍت فجعل يقول لصاحبهبينما أنا يف احلطيم ورمبا قال يف: به، قال
  .فأتاين وقعد: قال. الثالثة

فقلت للجارود وهو إىل جنيب ما يعين : قال قتادة. فشق ما بني هذه إىل هذه: ومسعت قتادة يقول: قال
    من ثغرة حنره إىل شعرته، : به؟ قال

يب، قال فأتيت بطست من ذهب مملوءة إمياناً فغسل ومسعته يقول من قصة إىل شعرته، قال فاستخرج قل
أهو الرباق يا : فقال له اجلارود: قليب مث حشى مث أعيد مث أتيت بدابة دون البغل وفوق احلمار أبيض، قال

  .نعم يقع خطوه عند أقصى بصره: أنس: أبا محزة؟ قال

من هذا؟ : ء الدنيا فاستفتح فقيلفحملت عليه فانطلق يب جربيل صلى اهللا عليه وسلم حىت أتى السما: قال
مرحباً به فنعم ايء : نعم قيل: حممد، قيل أوقد أرسل إليه؟ قال: ومن معك؟ قال: جربيل، قيل: قال

: هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السالم مث قال: جاء، ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم فقال

  .مرحباً باالبن الصاحل والنيب الصاحل

حممد، : ومن معك؟ قال: جربيل، قيل: من هذا؟ قال: صعد حىت أتى يب السماء الثانية فاستفتح فقيلمث 
ففتح، فلما خلصت إذا حيىي : مرحباً به فنعم ايء جاء قال: نعم، قيل: أو وقد أرسل إليه؟ قال: قيل

سالم مث قاال مرحباً فسلمت، فردا ال: هذا حيىي وعيسى فسلم عليهما، قال: وعيسى ومها ابنا خاله قال
  .باألخ الصاحل والنيب الصاحل

: حممد قيل: ومن معك؟ قال: جربيل قيل: من هذا؟ قال: مث صعد يب حىت إىل السماء الثالثة فاستفتح فقيل

: ففتح، فلما خلصت إذا يوسف، قال: قال. مرحباً به ونعم ايء جاء: نعم قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال w
w
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  .مرحباً باألخ الصاحل والنيب الصاحل: قال فسلمت عليه فرد السالم مث قالهذا يوسف فسلم عليه، 

: حممد قيل: قال: ومن معك: من هذا؟ قال جربيل قيل: مث صعد يب حىت أتى السماء الرابعة فاستفتح فقيل

: ففتح، فلما خلصت إذا إدريس قال: مرحباً به ونعم ايء جاء، قال: قيل. أوقد أرسل إليه؟ قال نعم

  .مرحباً باألخ الصاحل والنيب الصاحل: فسلمت عليه فرد السالم مث قال: هذا إدريس فسلم عليه، قال

: ومن معك؟ قال: جربيل قيل: من هذا؟ قال: مث صعد حىت أتى السماء اخلامسة فاستفتح فقيل: قال

: فلما خلصت قالمرحباً به ونعم ايء جاء، قال ففتح، : أوقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل: حممد، قيل

فسلمت عيله فرد السالم قم قال مرحباً باألخ الصاحل : هذا هارون فسلم عليه قال: فإذا أنا ارون قال
  .والنيب الصاحل

: ومن معك؟ قال: من هذا؟ قال جربيل، قيل: مث صعد يب حىت أتى السماء السادسة فاستفتح قيل: قال

ففتح فلما خلصت قال فإذا أنا . باً به ونعم ايء جاءنعم، قيل مرح: حممد قيل أوقد أرسل إليه؟ قال
. مرحباً باألخ الصاحل والنيب الصاحل: هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد السالم مث قال: مبوسى قال

وما يبكيك؟ قال أبكي ألن غالماً بعث بعدي، يدخل اجلنة من أمته أكثر : فلما جتاوزت بكى فقيل: قال
  .مما يدخلها من أميت

 قيل - من هذا قال جربيل :  فقيل-قال مث صعد حىت السماء السابعة فاستفتح فقيل من هذا قال جربيل 
ففتح، فلما : قال. مرحباً به ونعم ايء جاء: أو قد أرسل إليه قال نعم قيل:  قيل-ومن معك قال حممد 

مرحباً باالبن : لسالم مث قالقال فسلمت عليه فرد ا. هذا إبراهيم فسلم عليه: خلصت فإذا إبراهيم قال
  .الصاحل والنيب الصاحل

هذه سدرة : قال. قال مث رفعت إىل سدرة املنتهى فإذا نبقها مثل قالل هجر وإذا أوراقها مثل اذان الفيلة
ما هذا يا جربيل قال أما الباطنان : قلت. قال، فإذا أربعة اار، ران باطنان وران ظاهران. املنتهي

  .قال مث رفع إىل البيت املعمور. جلنة، وأما الظاهران فالنيل والفراتفنهران يف ا

صلى اهللا عليه وسلم أنه أُري البيت املعمور يدخله كل يوم . قال قتادة وحدثنا عن أيب هريرة عن النيب
  .سبعون ألف ملك مث ال يعودون فيه

    

فأخذت اللنب : ، واناء من عسل، قالمث أتيت باناء من مخر، واناء من لنب: مث رجع إىل حديث أنس، قال
فرجعت : قال. قال مث فرضت علي الصالة مخسني صالة كل يوم. هذه الفطرة أنت عليه وأمتك: قال

قال إن أمتك ال تستطيع . أمرت خبمسني صالة كل يوم: مب أمرت؟ قلت: فمررت على موسى فقال
w أشد املعاجلة فارجع إىل ربك عز وجل مخسني صالة، وإين قد خربت الناس قبلك وعاجلت بين إسرائيل
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: قال فرجعت فوضع عين عشراً، فرجعت إىل موسى فقال مبا أمرت؟ قلت. وسله التخفيف ألمتك

بأربعني صالة كل يوم، قال إن أمتك ال تستطيع أربعني صالة كل يوم وإين قد خربت الناس قبلك 
فرجعت فوضع عين : قال. لتخفيف ألمتكوعاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة فارجع إىل ربك فاسأله ا

أمرت بثالثني صالة كل يوم قال إن أمتك ال : مبا أمرت؟ قلت: عشراً آخر، فرجعت إىل موسى فقال
تستطيع ثالثني صالة كل يوم وإين قد خربت الناس قبلك وعاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة فارجع إىل 

مب أمرت؟ :  عشراً آخر فرجعت إىل موسى فقالربك فاسأله التخفيف ألمتك قال فرجعت فوضع عين
إن أمتك ال تستطيع عشرين صالة كل يوم فإين قد خربت : قال. أمرت بعشرين صالة كل يوم: قلت

: قال. الناس قبلك وعاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة فارجع إىل ربك عز وجل فاسأله التخفيف ألمتك

بعشر صلوات كل : مب أمرت؟ قلت: ىل موسى فقالفرجعت إ. فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم
يوم قال إن أمتك ال تستطيع عشر صلوات كل يوم وإين خربت الناس قبلك وعاجلت بين إسرائيل أشد 

فرجعت فأمرت خبمس صلوات كل يوم : قال. املعاجلة فارجع إىل ربك عز وجل فاسأله التخفيف ألمتك
إين قد خربت الناس قبلك وعاجلت بين إسرائيل اشد قال إن أمتك ال تستطيع مخس صلوات كل يوم و

قد سألت ريب حىت استحييت ولكين أرضى : املعاجلة فارجع إىل ربك فاسأله التخفيف إىل أمتك قال قلت
  ".أخرجاه يف الصحيحني"فلما نفذت ناداين مناد قد أمضيت فريضيت وخففت عن عبادي . وأسلم

رواه اإلمام "صلى اهللا عليه وسلم رأيت ريب تبارك وتعاىل .هللاقال رسول ا: عن عكرمة عن ابن عباس قال
  ".أمحد

  أمره بالهجرة إلى الحبشة

  صلى اهللا عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى أرض الحبشة . ذكر أمر رسول اهللا

ب صلى اهللا عليه وسلم اإلسالم اظهر له املشركون له العداوة فمنعه اهللا بعمه أيب طال. ملا اظهر رسول اهللا
وأمر أصحابه باخلروج إىل أرض احلبشة وقال هلم إن ا ملكاً ال يظلم الناس ببالده فتحرزوا عنده حىت 
يأتيكم اهللا بفرج منه فهاجر مجاعة واستخفى اخرون بإسالمهم وكان مجلة من خرج إىل أرض احلبشة 

  .ثالثة ومثانني رجال وإحدى عشرة امرأة قريشة وسبع غرائب

صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة رجع منهم ثالثة و ثالثون رجالً ومثان .  رسول اهللافلما مسعوا مبهاجر
  .فمات منهم رجالن مبكة، وحبس منهم سبعة، وشهد منهم بدراً أربعة وعشرون. نسوة

صلى اهللا عليه وسلم إىل النجاشي يدعوه إىل اإلسالم . فلما كانت سنة سبع من اهلجرة كتب رسول اهللا
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فقدموا املدينة فوجدوا . إليه أن يزوجه بأم حبيبة وان يبعث إليه من بقي من أصحابه ففعلفأسلم وكتب 
  .صلى اهللا عليه وسلم قد فتح خيرب. رسول اهللا

  ذكر مقدرا إقامة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بمكة بعد النبوة 

وهو قول عائشة . ر سننيأنه أقام عش: اختلفوا يف ذلك فروى ربيعة عن أنس، وأبو سلمة عن ابن عباس
  .وروي عن ابن عباس أنه أقام مخس عشرة سنة. وسعيد بن المسيب

أقام النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة مخس عشرة، سبع سنني يرى الضوء ويسمع : عن ابن عباس قال
  .الصوت، ومثاين توحى إليه

لنيب صلى اهللا عليه وسلم أن ا: والصحيح ما أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيحني من حديث ابن عباس
وحيمل قول من قال عشر سنني على مدة إظهار النبوة؛ فإنه ملا بعث استخفى . أقام مبكة ثالث عشرة سنة

ثالث سنني، وحيمل قول من قال مخس عشرة سنة على مبدأ ما كان يرى قبل النبوة من أعالمها صلى 
  اهللا عليه وسلم 

   نفسه بالموقف على الناس لينصروه ذكر عرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

    

أال رجل حيملين : كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعرض نفسه باملوقف ويقول: عن جابر بن عبد اهللا قال
مكث رسول اهللا صلى اهللا عليه : إىل قومه فإن قريشاً منعوين أن أبلغ كالم ريب رواه الترمذي وعنه قال

يف منازهلم بعكاظ وجمنة اجلنة؟ حىت إن الرجل ليخرج من اليمن أو من وسلم مبكة عشر سنني يتتبع الناس 
إحذر غالم قريش ال يفتنك، وميشي بني رحاهلم وهم يشريون إليه : مصر كذا قال، فيأتيه قومه فيقولون

باألصابع حىت بعثنا اهللا له من يثرب فآويناه ونصرناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن 
ينقلب إىل أهله فيسلمون بإسالمه، حىت مل يبق دار من دور األنصار إال وفيها رهط من املسلمني ف

حىت مىت نترك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يطرد يف جبال : يظهرون اإلسالم، مث ائتمروا مجيعاً، فقلنا
 شعب العقبة واجتمعنا مكة وخياف؟ فرحل إليه منا سبعون رجالً حىت قدموا عليه يف املواسم فواعدناه

بايعوين على السمع : "يا رسول اهللا عالم نبايعك، قال: عندها من رجل ورجلني حىت توافقنا فقلنا
والطاعة يف النشاط والكسل والنفقة يف العسر واليسر وعلى األمر باملعروف والنهي عن املنكر وأن تتقوا 

روين ومتنعوين إذا قدمت عليكم مما متنعون منه أنفسكم يف اهللا، وال ختافوا يف اهللا لومة الئم، وعلى أن تنص
w  ".وأزواجكم وأبناءك ولكم اجلنة
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رويداً يا أهل يثرب، فأنا مل : فقمنا إليه فبايعناه وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم وقال: قال
قتل خياركم وإن نضرب أكباد اإلبل إال وحنن نعلم أنه رسول اهللا، إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة و

تعضكم السيوف، فأما أنتم قوم تصربون على ذلك وأجركم على اهللا، وما أنتم قوم ختافون من أنفسكم 
أمط عنا يا أسعد فواهللا ما ندع هذه البيعة أبداً وال : قالوا. جبينه فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند اهللا

  .ويعطينا على ذلك اجلنة. طفقمنا إليه فبايعناه فأخذ علينا وشر: نسلبها أبداً، قال

  ذكر العقبة وكيف جرى

ملا أراد اهللا تعاىل إظهار دينه وإعزاز نبيه وإجناز موعده خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال ابن اسخحق
وسلم يف املوسم الذي لقيه يف النفر من األنصار فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع يف كل 

: من اخلزرج: ممن أنتم؟ قالوا له: لعقبة لقي رهطاً من اخلزرج فذكروا أنه قال هلمموسم، فبينما هو عند ا

قال أفال جتلسون أكلمكم؟ قالوا بلى، فجلسوا معه فدعاهم إىل اهللا تعاىل وعرض عليهم اإلسالموتال 
واهللا يا عليهم القرآن، وقد كانوا يسمعون من اليهود أن نبياً مبعوثاً قد أظل زمانه، فقال بعضهم لبعض 

أسعد بن : فأجابوه وهم فيما يزعمون ستة.قوم إن هذا النيب الذي تعدكم به اليهود فال يسبقنكم إليه
زرارة، وعوف بن مالك وهو ابن عفراء، ورافع بن مالك بن العجالن، وقطبة بن عامر بن حديدة، وعقبة 

  .بن عامر بن ناىب، وجابر بن عبد اهللا بن رئاب

دهم وقد آمنوا ذكروا لقومهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودعوهم إىل اإلسالم فلما انصرفوا إىل بال
حىت إذا . حىت فشا فيهم، فلم يبق دار من دور األنصار إال وفيها ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 بالعقبة كان العام املقبل أتى املوسم اثنا عشر رجالً من األنصار فلقوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
: وهي العقبة األوىل، فبايعوه بيعة النساء قبل أن تفترض احلرب، وفيهم عبادة بن الصامت، قال عبادة

بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة العقبة األوىل على أن ال نشرك باهللا شيئاً وال نسرق وال نزين 
جلنا وال نعصيه يف معروف، وذلك قبل أن نفترض وال نقتل أوالدنا وال نأيت ببهتان نفتريه بني أيدينا وأر

  .احلرب فإن وفيتم بذلك فلكم اجلنة وإن غشيتم شيئاً فأمركم إىل اهللا، إن شاء غفر وإن شاء عذب

فلما انصرف القوم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث معهم مصعب بن عمري إىل املدينة يفقه أهلها 
ن زرارة، فكان يسمى باملدينة املقريء فلم يزل يدعو الناس إىل اإلسالم ويقرهم القرآن، فرتل على أسعد ب

  .حىت شاع اإلسالم، مث رجع مصعب إىل مكة قبل بيعة العقبة الثانية

    

wخرجنا يف احلجة اليت بايعنا فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالعقبة مع مشركي : قال كعب بن مالك
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 اهللا عليه وسلم العقبة أواسط أيام التشريق، وحنن سبعون رجالً، ومعهم قومنا، فواعدنا لرسول اهللا صلى
امرتان فلما كانت الليلة اليت واعدنا فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مننا أول الليل مع قومنا فلما 

 اهللا عليه استثقل الناس من النوم تسللنا من فراشنا تسلل القطا حىت اجتمعنا بالعقبة فأتانا رسول اهللا صلى
إن حممداً منا حيث قد علمتم، . يا معشر اخلزرج: وسلم ومعه عمه العباس ليس معه غريه، فقال العباس

وهو يف منعة من قومه وبالده وقد أىب غال االنقطاع إليكم فإن كنتم ختشون من أنفسكم خذالناً فاتركوه 
لت، تكلم يا رسول اهللا، فتكلم رسول اهللا قد مسعنا ما ق: فقلنا. يف قومه فإنه يف منعة من عشريته وقومه

صلى اهللا عليه وسلم ودعا إىل اهللا ورغب إىل اإلسالم وتال القرآن فأجبناه باإلميان به والتصديق له وقلنا 
إين أبايعكم على أن متنعوين مما منعتم منه أبناءكم ونساءمكم، : يا رسول خذ لربك ولنفسك، قال: له

نعم والذي بعثك باحلق مما مننع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول اهللا فنحن واهللا : الفأجابه الرباء بن معرور فق
  .أهل احلروب وأهل احللقة ورثناها كابراً عن كابر

يا رسول اهللا إن بيننا وبني قوام جباالً وإنا قاطعوها، فهل : فعرض يف احلديث ابو اهليثم بن التيهان فقال
بل الدم الدم واهلدم اهلدم أنا منكم : ومك وتدعنا؟ فقال رسول اهللاعسيت إن أظهرك اهللا أن ترجع إىل ق

ابسط يدك يا رسول اهللا : فقال له الرباء بن معرور. وأ،مت مين، أسامل من ساملتم وأحارب من حاربتم
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخرجوا إيل منكم اثين عشر نقيباً فأخرجوهم وهم أسعد . نبايعك

وعبد اهللا بن عمرو بن حزام، وسعد بن عبادة، واملنذر بن عمرو، ورافع بن مالك بن العجالن، بن زرارة 
وعبد اهللا بن رواحة، وسعد بن الربيع وعبادة بن الصامت، وأسيد بن حضري، وأبو اهليثم بن التيهان، 

  .وسعد بن خيثمة

 فكان أول من بايع وتتابع الناس فأخذ الرباء بن معرور بيد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فضرب عليها
  .فبايعوا

فلما أيقنت قريش أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد بويع وأمر أصحابه أن يلحقوا : قال ابن اسحق
واهللا لكأنه قد كر عليكم بالرجال فاثبتوه أو اقتلوه أو اخرجوه، فاجتمعوا : باملدينة، توامروا بينهم فقالوا

وأمره أن ال يبيت يف مكانه الذي يبيت فيه، فبات يف غريه فلما أصبح أذن له يف على قتله، وأتاه جربيل 
  .اخلروج إىل املدينة

تشاورت قريش ليلة مبكة :  قال30األنفال " وإذ ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك"وعن ابن عباس يف قوله 
بل اقتلوه، :  وقال بعضهمإذا أصبح فأثبتوه بالوثاق، يريدون النيب صلى اهللا عليه وسلم: فقال بعضهم

وقال بعضهم بل اخرجوه، فأطلع اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم على ذلك فبات علي عليه السالم على 
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فراش النيب صلى اهللا عليه وسلم تلك الليلة، وخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت حلق بالغار، وبات 
  .ال أدري، فاقتصوا أثره: احبك؟ قالأين ص: املشركون حيرسون علياً رد اهللا مكرهم فقالوا

  هجرته إلى المدينة

  ذكر هجرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى المدينة 

كانت بيعة العقبة يف أوسط أيام التشريق وقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة الثنيت ليلة خلت من 
  .ربيع األول

 عليه وسلم من مكة يف صفر وقدم املدينة يف ربيع خرج رسول اهللا صلى اهللا: قال يزيد بن أيب حبيب
  .دخلها حني ارتفع الضحى وكادت الشمس تعتدل: قال ابن إسحق. األول

    

مل أعقل أبوي قط إال ومها يدينان الدين، ومل مير علينا : عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت
م طريف النهار بكرة وعشية، فلما ابتلي املسلمون خرج أبو يوم إال يأتينا فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

أين تريد يا با : بكر مهاجراً حنو أرض احلبشة حىت إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة هو سيد القارة فقال
فإن مثلك يا : قال ابن الدغنة. أخرجين قومي فأريد أن أسيح يف األرض وأعبد ريب: بكر؟ فقال ابو بكر

ال خيرج وال خيرج، أنت تكسب املعدوم، وتصل الرحم، وحتمل الكل، وتقري الضيف، وتعني أبا بكر 
على نوائب احلق فأنا لك جار إرجع واعبد ربك ببلدك فرجع وارحتل معه ابن الدغنة فطاف ابن الدعنة 

ويصل إن با بكر ال خيرج مثله وال خيرج أخترجون رجالً يكسب املعدوم : عشية يف أشراف قريش فقاهلم
فلم تكذب قريش جبوار ابن الدغنة وقالوا . الرحم وحيمل الكل ويقري الضيف ويعني على نوائب احلق

مر أبا بكر فليعبد ربه يف داره فليصل فيها وليقرأ ما شاء وال يؤذينا بذلك وال يستعلن به فأنا : البن الدغنة
 فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه يف داره وال فقال ذلك ابن الدغنة أليب بكر،. خنشى أن يفنت نساءنا وأبناءنا

  .يستعلن بصالته وال يقرأ يف غري داره

مث بدا أليب بكر فابتىن مسجداً بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فينقذف عليه نساء املشركني 
فأفزع . قرآنوكان ابو بكر رجالً بكاء ال ميلك عينيه إذا قرأ ال. وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه

ذلك شراف قريش من املشركني فأرسوال إىل ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر جبوارك 
على أن يعبد ربه يف داره فقد جاوز ذلك فابتىن مسجداً بفناء داره فأعلن بالصالة والقراءة فيه وإنا قد 

وإن أىب إال أن . صر على أن يعبد ربه يف داره فعلخشينا أن يفنت نساءنا وأبناءنا، فاه فإن أحب أ، يقت
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  .فإنا قد كرهنا أن خنفرك ولسنا مقرين أليب بكر االستعالن. يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك

قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على : فأيت ابن الدغنة إىل أيب بكر فقال: قالت عائشة
 ال أحب أن تسمع العرب إين أخفرت يف رجل عقدت له، فقال ابو ذلك وإما أن ترجع إيل ذميت فإين

فإين أردت إليك جوارك وأرضى جبوار اهللا عز وجل والنيب صلى اهللا عليه وسلم يومئذ مبكة فقال : بكر
 - ومها احلرتان -إين أريت دار هجرتكم ذات خنل بني البتني : النيب صلى اهللا عليه وسلم للمسلمني

بل املدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض احلبشة إىل املدينة وجتهز ابو بكر قبل فهاجر من هاجر ق
وهل : فقال ابو بكر. على رسلك فإين أرجو أن يؤذن يل: املدينة فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ه فحبس أبو بكر نفسه على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليصحب. نعم: ؟ قال.ترجو ذلك بأيب أنت
  .وعلف راحلتني كانتا عنده ورق السمر وهو اخلبط أربعة أشهر

فبينما حنن جلوس يف بيت أيب بكر يف حنر الظهرية قال قائل : قال ابن شهاب، قال عروة، قالت عائشة
فداء له أيب وأمي، واهللا ما : هذا رسول اهللا متقنعاً يف ساعة مل يكن يأتينا فيها، فقال ابو بكر: أليب بكر

فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال : قالت.  يف هذه الساعة إال أمرجاء به
إمنا هم أهلك بأيب أنت وأمي يا : فقال ابو بكر. أخرج من عندك: النيب صلى اهللا عليه وسلم أليب بكر

قال رسول . يا رسول اهللالصحابة بأيب أنت : فقال ابو بكر. فإين قد أذن يل يف اخلروج: رسول اهللا، قال
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه . فخذ بأيب أنت يا رسول اهللا إحدى راحليت هاتني: قال ابو بكر. اهللا نعم

  .وسلم بالثمن

    

فجهزنامها أحث اجلهاز وصنعنا هلما سفرة يف جراب فقطعت أمساء بنت أيب بكر قطعة من : قالت عائشة
بذلك مسيت ذات النطاق قالت مث حلق رسول اهللا صلى اهللا عليه نطاقها فربطت به على فم اجلراب ف

وسلم وأبو بكر بغار يف جبل ثور فمكثنا فيه ثالث ليال يبيت عندمها عبد اهللا بن أيب بكر وهو غالم 
شاب ثقف لقن فيدجل من عندمها بسحر فيصبح مع قريش كبائت فال يسمع أمراً يكتادان به إال وعاه، 

لك حني خيتلط الظالم ويرعى عليهما عامر بن فهرية موىل أليب بكر منحة من غنم حىت يأتيهما خبرب ذ
فريحيها عليهما حني تذهب ساعة من العشاء فيبتان يف رسل، وهو لنب منحتهما ورضيفهما حىت ينعق ا 

ه عامر بن فهرية بغلس يفعل ذلك يف كل ليلة من تلك الليايل الثالث واستأجر رسول اهللا صلى اهللا علي
 - املاهر باهلداية :  واخلريت- وسلم وأبو بكر رجالً من بين الديل وهو من بين عبد بن عدي هادياً خريتاً 

قد عمس حلفاً يف آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش فأمناه، فدفعا إليه راحلتيهما 
wامر بن فهرية والدليل فأخذ م وواعداه غار ثور بعد ثالث ليال براحلتيهما صبح ثالث، وانطلق معهما ع
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  .طريق السواحل

قال ابن شهاب وأخربين عبد الرمحن بن مالك املدجلي، وهو ابن أخي سراقة ابن جعشم، أن أباه أخربه 
صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكردية . جاءنا كفار قريش جيعلون رسول اهللا: أنه مسع سراقة بن جعشم يقول

ره فبينما أنا جالس يف جملس من جمالس قومي بين مدجل أقبل رجل منهم كب واحد منهما ملن قتله أو أس
يا سراقة إين قد رأيت آنفاً أسودة بالسواحل أراها حممدا وأصحابه قال : حىت قام علينا وحنن جلوس فقال

مث فعرفت ام هم فقلت م ليسوا م ولكنك رأيت فالنا وفالنا انطلقوا بأعيننا يبيعون ضالة هلم : سراقة
لبثت يف الس ساعة مث قمت فدخلت فأمرت جارييت أن خترج بفرسي من وراء أكمة فتحبسها علي 

وأخذت معي رحمي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه األرض وخفضت عاليه حىت اتيت فرسي 
فركبتها فرفعتها تقرب يب حىت دنوت منهم فعثرت يب فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إىل 

انيت فاستخرجت منها األزالم فاستقسمت ا أضرهم أم ال فخرج الذي أكره فركبت فرسي، كن
وعصيت األزالم، تقرب يب حىت إذا مسعت قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ال يلتفت وأبو بكر 

ت فلم يكثر االلتفات ساخت يدا فرسي يف األرض حىت بلغتنا الركبتني فخررت عنها مث زجرا فنهض
فلما استوت قائمة إذا ألثر يديها غثان ساطع يف السماء مثل الدخان، فاستقسمت . تكد خترج يديها

باألزالم فخرج الذي أكره فناديتهم باألمان فوقفوا فركبت فرسي حىت جئتهم ووقع يف نفسي حني لقيت 
إن قومك قد جعلوا : هما لقيت من احلبس عنهم أن سيظهر أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت ل

فيك الدية وأخربم أخبار ما يريد الناس م وعرضت عليهم الزاد واملتاع، فلم يرزآين ومل يسأالين إال أن 
فسألته أن يكتب يل كتاب أمن، فأمر عامر بن فهرية فكتب يف رقعة من أدمي مث مضى . أخف عنا: قال

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

    

صلى اهللا عليه وسلم لقي الزبري يف ركب من . أخربين عروة بن الزبري أن رسول اهللاقال ابن شهاب ف
صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر يف ثياب . املسلمني كانوا جتاراً قافلني من الشام فكسا الزبري رسول اهللا

كل غداة صلى اهللا عليه وسلم من مكة فكانوا يغدون . بياض ومسع املسلمني باملدينة وخرج رسول اهللا
إىل احلَرة فينتظرونه حىت يردهم حر الظهرية فانقلبوا يوماً بعدما أطالوا انتظارهم فلما أووا إىل بيوم أوىف 

صلى اهللا عليه وسلم و أصحابه . رجل من يهود على أطم من آطامهم ألمر ينظر إليه، فبصر برسول اهللا
يا معاشر العرب هذا جدكم الذي : على صوتهمبيضني يزول م السراب، فلم ميلك اليهودي أن قال بأ

صلى اهللا عليه وسلم بظهر احلرة، فعدل م ذات . تنتظرونه فثار املسلمون إىل السالح فتلقوا رسول اهللا
wاليمني حىت نزل م يف بين عمر بن عوف، وذلك يوم االثنني من شهر ربيع األول فقام أبو بكر للناس، 
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صلى . ليه وسلم صامتاً، فطفق من جاء من األنصار ممن مل ير رسول اهللاصلى اهللا ع. وجلس رسول اهللا
صلى اهللا عليه وسلم فأقبل أبو بكر حىت . اهللا عليه وسلم حييي أبا بكر حىت أصابت الشمس رسول اهللا

ظل عليه بردائه، فعرف الناس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند ذلك فلبث رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 بين عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، وأسس املسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه وسلم يف

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث ركب راحلته فسار ميشي معه الناس حىت بركت عند مسجد الرسول 
غالمني يتيمني يف . باملدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجال من املسلمني وكان مربداً للتمر لسهيل وسهل

حجر أسعد بن زرارة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الغالمني فساومهما باملربد ليتخذه مسجداً 
فقاال بل به لك يا رسول اهللا فأىب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حىت ابتاعه منهما 

  :  يف بنيانه ويقولمث بناه مسجداً وطفق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينقل معهم اللنب

 أبر ربنا وأطهر هذا  هذا احلمال ال محال خيرب

  : ويقول

  فاغفر لألنصار واملهاجرة  إن األجر أجر اآلخرة اللهم

  .فتمثل بشعر رجل من املسلمني مل يسم يل

هذه صلى اهللا عليه وسلم متثل ببت شعٍر تام غري . ومل يبلغنا يف األحاديث أن رسول اهللا: قال ابن شهاب
  .انفرد باخراجه البخاري. األبيات

وعن الرباء بن عازب قال اشترى أبو بكر من عازب سرجا بثالثة عشر درمها قال فقال أبو بكر مر الرباء 
صلى اهللا عليه وسلم وأنت . فليحمله إىل مرتيل فقال ال حىت حتدثنا كيف صنعت حني خرج رسول اهللا

جتثثنا يومنا وليلنا حىت أظهرنا وقام قائم الظهرية فضربت ببصري معه قال فقال أبو بكر خرجنا فادجلنا فا
صلى اهللا عليه . هل نرى ظال نأوي إليه فإذا أنا بصخرة فأويت إليها فإذا بقية ظلها فسويته لرسول اهللا

صلى اهللا عليه وسلم فاضجع مث خرجت انظر هل . وسلم وفرشت له فروة وقلت اضجع يا رسول اهللا
طلب فإذا أنا براعي غنم فقلت ملن أنت يا غالم فقال لرجل من قريش فسماه فعرفته أرى أحداً من ال

فقلت هل يف غنمك من لنب قال نعم قال قلت هل أنت حالب يل قال نعم فأمرته فاعتقل شاة منها مث 
امرته فنفض ضرعها من الغبار مث أمرته فنفض كفيه من الغبار ومعي أدواة على فمها خرقة فحلب يل 

 من اللنب فصببت على القدح حىت برد أسفله مث أتيت رسول اهللا فوافيته وقد استيقظ فقلت اشرب يا كثبة
رسول اهللا فشرب حىت رضيت مث قلت هل أىن الرحيل فارحتلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم إال 

ال حتزن إن اهللا : "السراقة بن مالك بن جعشم على فرس له فقلت يا رسول اهللا هذا الطلب قد حلقنا فق
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حىت إذا دنا منا وكان بيننا وبينه قيد رمح أو رحمني أو ثالثة قلت يا رسول اهللا هذا الطلب قد حلقنا " معنا
ملاذا تبكي؟ قال قلت أما واهللا ما على نفسي أبكي ولكين أبكي عليك، قال فدعا عليه : و بكيت فقال

 لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن يف الغار لو أن قلت: وعن أنس أن أبا بكر حدثه قال".رسول اهللا
ما ظنك باثنني اهللا ثالثهما؟ أخرجاه يف : فقال أبا بكر. أحدهم نظر إىل حتت قدميه ألبصرنا حتت قدميه

  .الصحيحني

  حديث أم معبد

    

أبو بكر وعامر عن ايب معبد اخلزاعي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا هاجر من مكة إىل املدينة هو و
بن فهرية موىل أيب بكر ودليلهم عبد اهللا بن أُريِقط الليثي فمروا خبيميت أم معبد اخلزاعية وكانت امرأة 

جلدة برزة حتتيب وتقعد بفناء اخليمة تسقي وتطعم فسألوها مترا وحلما يشترون فلم يصيبوا عندها شيئا من 
 كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى فنظر رسول اهللا واهللا لو: ذلك فإذا القوم مرملون مسنتون فقالت

هذه شاة خلّفها : ما هذه الشاة يا أم معبد قالت: صلى اهللا عليه وسلم إىل شاة يف كسر اخليمة فقال
أتاذنني يل أن أحلبها قالت نعم : قال. هي أجهد من ذلك: هل ا من لنب؟ قالت: اجلهد عن الغنم فقال

فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالشاة فمسح ضرعها وذكر اسم اهللا . اًبأيب وأمي إن رأيت ا حلب
قال فتفاجت ودرت واجترت فدعا باناء هلا يربض الرهط فحلب فيه ثجا . اللهم بارك هلا يف شاا: وقال

صلى اهللا . حىت غلبه الثمال فسقاها فشربت حىت رويت وسقى أصحابه حىت رووا وشرب رسول اهللا
ساقي القوم آخرهم شرباً فشربوا مجيعا علالً بعد ل حىت اراضوا مث حلب فيه : م آخرهم وقالعليه وسل

ثانياً عوداً على بدء فغادره عندها حىت ارحتلوا عنها فقلما لبثت حىت جاء زوجها أبو معبد يسوق أعرتاً 
من أين لك هذا والشاة : حيالً عجافاً هزىل ما تسأوق خمُّهن قليل ال نقى ن فلما رأى اللنب عجب فقال

: قال. عازبة وال حلوبة يف البيت؟ قالت ال واهللا إال أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت

واهللا إين ألراه صاحب قريش الذي يطلب، صفيه يل يا أم معبد؟ قالت رأيت رجال ظاهر الوضاءة متبلج 
يم، قسيم، يف عينيه دعج، ويف أشفاره وطف، ويف الوجه، حسن اخللق مل تعبه ثجلة، ومل تزر به صعلة وس

صوته صحل، أحور أكحل، أزج أقرن، شديد سواد الشعر، يف عنقه سطع، ويف حليته كثاثة، إذا صمت 
فعليه الوقار وإذا تكلم مسا وعاله البهاء وكأن منطقه خرزات عقد يتحدرن، حلو املنطق فصل، ال نزر 

د وأحالهم وأحسنهم من قريب ربعه ال تشنؤه من طول، وال وال هذر أجهر الناس وأمجلهم من بعي
wتقتحمه عني من قصر، غصن بني غصنني، فهو أنظر الثالثة منظراً وأحسنهم قدراً له رفقاء حيفّون به إذا 
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  .قال استمعوا لقوله وإن أمر تبادروا إىل أمره حمفود حمشود ال عابس وال مفند

ا من أمره ما ذكر ولو كنت وافقته اللتمست أن أصحبه قال هذا واهللا صاحب قريش الذي ذُكر لن
  .وألفعلن إن وجدت إىل ذلك سبيال

  : وأصبح صوت مبكة عالياً بني السماء واألرض يسمعونه وال يرى من يقوله وهو يقول

 حالً خيميت أم معبد رفيقني  جزى اهللا رب الناِس خري جزاِئه

 مسى رفيق حممدمن أ فافلح  نزال بالرب وارحتال به مها

 به من فعال ال جتازى وسودد  قصي، ما زوى اهللا عنكم فيالَ

 ان تسألوا الشاة تشهد فانكم  اختكم عن شاا وانائها سلوا

 بصريح ضرةُ الشاة مزبد له  دعاها بشاة حائل فتحلبت

 من مصدر مث مورد بدرا  رهناً لديها حلالب فغادره

 وأخذوا على خيميت أم معبد حىت حلقوا النيب صلى اهللا عليه وسلم قال فأصبح القوم وقد فقدوا نبيهم،
  : فأجابه حسان بن ثابت يقول

 من يسِري إليه ويغتدي وقُدس  خاب قوم زال عنهم نبيهم لقد

 على قوم بنور جمدد وحل  ترحلَ عن قوم فزالت عقوهلم

 دوهداةٌ يهتدون مبهت عمى  يستوي ضالل قوم تسكعوا فهل

 ويلتو كتاب اهللا يف كل مشهد  يرى ما ال يرى الناس حوله نيب

  فتصديقها يف ضحوة اليوم أو غد  قال يف يوم مقالة غائب فان

 من يسعد اهللا يسعد بصحبته،  أبا بكر سعادةُ جدِِه ليهن

 للمسلمني مبرصد ومقعدها  ويهن بين كعب مكانُ فتام

  .صلى اهللا عليه وسلم وأسلمت.  أن أم معبدها هاجرت إىل النيبقال عبد امللك بن مروان فبلغنا

  تفسير غريب للحديث 

    

جانبها، : الكبرية واملرملون الذين نفد زادهم، ومستون من السنة وهي اجلدب، وكسر اخليمة: الربزة
: يثقلهم فريبضوا والثج:  ويربض الرهط- فتحت ما بني رجليها للحلب : واجلهد املشقة، وتفاجت w
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: أي رووا، واحليل: الرغوة، وقوله علالً بعد ل، أي مرة بعد اخرى، حىت أراضوا: السيالن، والثمال

: أي بعيدة يف املرعى، متبلج الوجه مشرقُه، والثجلة: اللوايت لسن حبوامل والنقى املخ، والشاة عازب

 القسيم، والدعج السواد صغر الرأس، والوسيم احلسن، وكذلك: والصعلة: عظيم البطن واسترخاء أسفله
الشديد سواد أصول أهداب : الطول يف هدب العني، والصحل كالبحة واألحور: يف العني، والوطف

: املقرون احلواجب والسطع: العني خلقة، واألزج من الزجج وهو دقه احلاجبني وحسنهما، واألقرن

تريد أنه ليس بقليل وال " نزر و ال هذرال "تريد عال رأسه أو يده وقوهلا " إذا تكلم مسا"الطول، وقوهلا 
املخدوم، واحملشود من قولك احتشدت : كثري، وقوهلا ال تقتحمه عني من قصر أي ال حتتقره، واحملفود

ليس بعابس الوجه وال فيه أثر هرم، والفند اهلرم، :  وقوهلا- لفالن يف كذا إذا أعددت له ومجعت 
  .والصريح اخلالص، والضرة حلم الضرع

  صلى اهللا عليه وسلم حين قدم المدينة . ما جرى لرسول اهللاذكر 

صلى اهللا عليه وسلم يف بين عمرو بن عوف بقباء، فأقام فيهم بضع عشرة . نزل رسول اهللا: قال الزهري
مكث بقباء ثالث ليال، مث ركب يوم اجلمعة فمر على بين سامل فجمع م، وكانت أول : ليلة وقال عروة

مث ركب يف بين سامل قمرت الناقة حىت بركت يف بين النجار على دار أيب . م املدينةمجعة صالها حني قد
صلى اهللا عليه . أيوب األنصاري فرتل عليه يف سفل داره وكان أبو أيوب يف العلو حىت ابتىن رسول اهللا

  .وسلم مسجداً ومساكنه

مرض أبو بكر فكان إذا أخذته صلى اهللا عليه وسلم املدينة وهي وبيئة ف. قدم النيب: عن عائشة قالت
  : احلمى يقول

  واملوت أدىن من شراك نعله  امرئ مصبح يف رحله كل

  : وكان بالل إذا أخذته احلمى يقول

 وحويل اذِخر وجليل؟ بواٍد  أال ليت شعري هل أبينت ليلة

  وهل يبدون يل شامة وطفيل؟  أِردن يوماً مياه جمنة وهل

صلى اهللا عليه . ة، وأمية بن خلف كما اخرجونا من مكة فلما رأى رسول اهللاللهم إلعن شيبة بن ربيع
وسلم ما لقوا قال اللهم حبب الينا املدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم صححها وبارك لنا يف صاعها ومدها 

-  احلمى - قالت فكان املولود يولد باجلحفة فما يبلغ احللم حىت تصرعه . وانقل محاها إىل اجلحفة

  .أخرجاه يف الصحيحني
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  ذكر عمومة رسول اهللا

هم أحد عشر احلارث والزبري وأبو طالب ومحزة وأبو هلب والغيداق واملقوم وضرار : قال ابن السائب
  .والعباس وقثم وجحل، واسم جحل املغرية وقال غريه هم عشرة ومل يذكر قثم، وقال اسم الغيداق جحل

  ذكر عماته

اء وبرة وعاتكة وصفية وأروى وأميمة، فأما صفية فأسلمت من غري وهن ست أم حكيم وهي البيض
مل تسلم : وقال آخرون. أسلمتا وهاجرتا إىل املدينة: خالف، وأما عاتكة وأروى فقال حممد بن سعيد

  .منهن إال صفية

  ذكر أزواج النبي

امسها هند خدجية بنت خويلد، سودة بنت زمعة، عائشة بنت أيب بكر، حفصة بنت عمر، أم سلمة، و
بنت أيب أمية، أم حبيبة وامسها رملة بنت أيب سفيان، زينب بنت جحش أمها أميمة بنت عبد املطلب عمة 

زينب بنت خزمية ابن احلارث بن أيب ضرار، صفية بنت حيي بن أخطب، ميمونة بنت . ".رسول اهللا
  .احلارث بن حزن

نساء فلم يدخل ن وخطب مجاعة فلم يتم صلى اهللا عليه وسلم مجاعة من ال. وقد تزوج رسول اهللا
  .إن أم شريك وهبت نفسها للنيب: النكاح، ويقال

  ذكر سراري رسول اهللا

استسرها مث : مارية القبطية بعث ا إليه املقوقس، رحيانة بنت زيد، ويقال أنه تزوجها، وقال الزهري
نة وأخرى مجيلة أصاا يف السيب، وجارية اعتقها فلحقت بأهلها وقال أبو عبيدة كان له أربع مارية ورحيا

  .وهبتها له زينب بنت جحش

  ذكر أوالده

  .وبه كان يكىن صلى اهللا عليه وسلم وهو أول من مات من أوالده وعاش سنتني: أما الذكور فالقاسم

  .وهو الطاهر والطيب، ولد له يف اإلسالم: عبد اهللا

  . اهللا واملطيبالقاسم والطاهر وعبد: ولدت له خدجية: وقال عروة

wكان للنيب صلى اهللا عليه وسلم أربعة غلمة إبراهيم، والقاسم، والطاهر، : وقال سعيد بن عبد العزيز
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  .واملطهر

    

ويقال إن الطاهر هو الطيب وهو عبد اهللا ويقال إن الطيب واملطيب ولدا يف بطن، : قال أبو بكر الربقي
  .والطاهر واملطهر ولدا يف بطن

ه مارية القبطية، ولد يف ذي احلجة سنة مثان من اهلجرة وتويف ابن ستة عشر شهراً، وقيل مثانية إبراهيم أم
  .عشر شهراً ودِفن بالبقيع

  اإلناث من أوالده

فاطمة عليها السالم ولدت قبل النبوة خبمس سنني زينب تزوجها ابو العاص بن الربيع رقية وام كلثوم 
  .ثوم بعد رقيةتزوجهما عثمان بن عفان تزوج ام كل

  .ومجيع أوالده من خدجية رضي اهللا عنها سوى إبراهيم

  ذكر موالي رسول اهللا

أسلم ويكىن أبا رافع ابو رافع آخر والد البهي امحر اسامة بن زيد افلح أنسه ويكىن أبا مسروح امين ابن ام 
السود زيد بن حارثة زيد امين ثوبان ويكىن أبا عبد اهللا ذكوان ويقال هو مهران وقيل طهمان رافع رباح ا

بن بوال سابق سامل سلمان الفارسي سليم ويكىن أبا كبشة وقيل امسه أوس سعيد ابو كندير شقران وامسه 
صاحل ضمرية بن أيب ضمرية عبيد اهللا بن عبد الغفار فضالة اليماين كيسان مهران ويكىن أبا عبد الرمحن 

 سفينة رومان وقيل عيس ومدعم نافع نفيع ويكىن أبا وهو سفينة يف قول إبراهيم احلريب وقال غريه اسم
بكرة الثقفي نبيه واقد وردان هشام يسار ابو اثيلة ابو احلمراء ابو السمح ابو ضمرية ابو عبيد وامسه سعيد 

  .وقيل عبيد ابو مويهبة ابو واقد

 عبيد وإمنا التيمي غلط صلى اهللا عليه وسلم عبيد إمنا هو أو. قال إبراهيم احلريب ليس يف موايل رسول اهللا
  .يف احلديث فقال عبيد وذكر ابن ايب خيثمة اما اثنان عبيد وأبو عبيد

  .وفرق احلريب بني رافع وايب رافع فجعلهما اثنني وحكى ابن قتيبة اما واحد

صلى اهللا عليه وسلم كركرة وقال مصعب اهدى إليه . وقال ابو بكر بن حزم من غلمان رسول اهللا
صلى اهللا عليه وسلم ابو . صيا امسه مابورا وذكر حممد بن حبيب اهلامشي من موايل رسول اهللاملقوقس خ

  .لبابة وأبو لقيط وأبو هند

w  ذكر موليات رسول اهللا
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أم أمين امسها بركة أميمة خضرة رضوى رحيانة سلمى مارية ميمونة بنت سعد ميمونة بنت ايب عسيب ام 
  .ابنته رقيةضمرية ام عياش وقيل ام عياش موالة 

  ذكر مراكبه

كان له فرس يقال له السكب وفرس يقال له املرجتز وهو الذي اشتراه من األعرايب وشهد فيه خزمية بن 
  .ثابت ورمبا جعل بعضهم االمسني لواحد

وفرس يقال له اللزاز وفرس يقال له الظرب وفرس يقال له الورد وفرس يقال النحيف وبعضهم يقول 
  .هم يسمي بعض خيله اليعسوباللحيف بالالم وبعض

  .وكان له الناقة القصواء وهي الغضباء وهي اجلدعاء وبغلة تسمى الشهباء والدلدل ومحار يقال له اليعفور

  ذكر صفة رسول اهللا

صلى اهللا عليه وسلم فقال كان . عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن أنه مسع أنس بن مالك ينعت رسول اهللا
 وسلم ربعة من القوم ليس بالقصري وال بالطويل البائن أزهر ليس باألدم وال صلى اهللا عليه. رسول اهللا

األبيض األمهق رجل الشعر ليس بالسبط وال اجلعد القطط بعث على رأس أربعني أقام مبكة عشرا 
  .وباملدينة عشرا وتويف على رأس ستني ليس يف رأسه وحليته عشرون شعرة بيضاء أخرجاه يف الصحيحني

صلى اهللا عليه وسلم وال مشمت رحيا قطا . ا مسست حريراً وال ديباجاً الني من كف النيبوعنه قال م
  ".رواه البخاري"صلى اهللا عليه وسلم . وعرفا قط اطيب من ريح أو عرف النيب

صلى اهللا عليه . وقال ابو عبيدة بن حممد بن عمار بن ياسر قلت للربيع بنت معوذ صفي يل رسول اهللا
  .رأيته ل رأيت الشمس الطالعةوسلم فقتلن لو 

صلى . قال إبراهيم بن حممد من ولد علي بن ايب طالب قال كان علي رضي اهللا عنه إذا وصف رسول اهللا
اهللا عليه وسلم يقول مل يكن بالطويل املمغط وال بالقصري املتردد كان ربعة من القوم مل يكن باجلعد 

هطم وال باملتكلثم وكان يف وجهه تدوير ابيض مشربا القطط وال بالسبط كان جعدا رجال ومل يكن بامل
ادعج العينني اهدب االشفار جليل املشاش والكتد اجرد ذو مسربة ششن الكفني والقدمني إذا مشى تقلع 

كإمنا ينحط من صبب وإذا التفت التفت معا بني كتفيه خامت النبوة وهو خامت النبيني اجود الناس صدرا 
هم عريكة واكرمهم عشرة من راه بديهة هابه ومن خالطه معرفة احبه يقول واصدق الناس هلجة والين

  .صلى اهللا عليه وسلم رواه الترمذي. ناعته مل ار قبله وال بعده مثله

    w
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وقال مسعت أبا جعفر حممد بن احلسني يقول مسعت االصمعي يقول املمغط الذاهب طوال واملتردد الداخل 
ديد اجلعودة والرجل الذي يف شعره حجونة أي تثن قليل واملطهم بعضه يف بعض قصرا واما القطط فش

البادن الكثري اللحم واملتكلثم املدور الوجه واملثرب الذي يف بياضه محرة واالدعج الشديد سواد العني 
واالهدب الطويل االشفار والكتد جمتمع الكتفني وهو الكاهل واملسربة الشعر الدقيق الذي كانه قضيب 

ىل السرة والششن الغليظ االصابع من الكفين والقدمني والتقلع املشي بقوة ووالصبب احلدور من الصدر إ
تقول احندرنا يف صبوب وصبب وقوله جليل املشاش يريد رؤوس املناكب والعشرة الصحبة والعشري 

  .الصاحب والبديهة املفاجأة

صلى اهللا عليه وسلم . حلية النيبوعن احلسن بن علي قال سألت خايل هند بن ايب هالة وكان وصافا عن 
صلى اهللا عليه وسلم فخما مفخما . وانا اشتهي ان يصف يل منها شيئا اتعلق به فقال كان رسول اهللا

يتألأل وجهه تأللؤ القمر ليلة البدر اطول من املربوع واقصر من املشذب عظيم اهلامة رجل الشعر ان 
 اذنته إذا هو وفرة ازهر اللون واسع اجلبني أزج انفرقت عقيقته وفرق واال فال جياوز شعره شحمة

احلواجب سوابغ يف غري قرن بينهما عرق يدره الغضب اقىن العرنني له نور يعلوه حيسبه من مل يتامله اشم 
كث اللحية سهل اخلدين ضليع الفم مفلج األسنان دقيق املسربة كان عنقه جيد دمية يف صفاء الفضة 

واء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بني املنكبني ضخم الكراديس معتدل اخللق بادن متماسك س
أنور املتجرد موصول ما بني اللبة والسرة بشعر جيري كاخليط عاري الثديني والبطن مما سوى ذلك اشعر 
الذراعني واملنكبني وأعايل الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفني والقدمني سابل االطراف أو 

 األطراف مخصان األمخصني مسيح القدمني ينبو عنهما ينبو عنهما املاء أد زال زال قلعا خيطو سائل: قال
تكفيا وميشي هونا ذريع املشية إذا مشى كإمنا ينحط من صبب وإذا التفت التفت مجيعا خافض الطرف 

 بالسالم نظره إىل األرض اطول من نظره إىل السماء جل نظره للمالحظة يسوق أصحابه ويبدر من لقيه
صلى اهللا عليه وسلم متواصل األحزان دائم الفكرة ليست . كان رسول اهللا: فِصف يل منطقه، قال: قلت

له راحة، طويل السكت، ال يتكلم يف غري حاجة، يفتتح الكالم وخيتمه بأشداقه، ويتكلم جبوامع الكلم 
 وإن دقت وال يذم منها شيئا غري أنه فصالً، ال فضول وال تقصري، ليس باجلايف وال باملهني، يعظم النعمة

مل يكن يذم ذواقا وال ميدحه، وال تغضبه الدنيا وما كان هلا فإذا تعدى احلق مل يقم لغضبه شيء حىت 
ينتصر له، وال يغضب لنفسه وال ينتصر هلا، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا حتدث 

  .مها اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، جلَّ ضحكه التبسماتصل ا وضرب براحته اليمىن بطن إا

فكتمتها احلسني زمانا مث حدثته ا فوجدته قد سبقين إليه، فسأله عما سألته عنه، ووجدته : قال احلسن
w  .قد سأل أباه عن مدخله وخمرجه وشكله فلم يدع منه شيئاً
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صلى اهللا عليه . كان رسول اهللا: م فقالصلى اهللا عليه وسل.سألت أيب عن دخول رسول اهللا: قال احلسني
وسلم إذا أوى إىل مرتله جزأ دخوله ثالثة أجزاء جزءاً هللا و جزءاً لنفسه، وجزءاً ألهله، مث جزأه بينه وبني 
الناس، فريد ذلك باخلاصة على العامة وال يدخر عنهم منه شيئاً، وكان من سريته يف جزء االمة إيثار أهل 

لى قدر فضلهم يف الدين، فمنهم ذو احلاجة ومنهم ذو احلاجتني ومنهم ذو احلوائج، الفصل باذنه وقسمه ع
ليبلّغ : فيتشاغل م ويشغلهم فيما أصلحهم واالمة من مسألته عنهم وإخبارهم بالذي ينبغي هلم، ويقول

 يذكر عنده الشاهد منكم الغائب، وأبلغوين حاجة من ال يستطيع إبالغها ثَّبت اهللا قدميه يوم القيامة، ال
إال ذلك وال يقبل من أحد غريه، يدخلون رواءاً وال يفترقون إال عن ذواق وخيرجون أدلة، يعين على 

  .اخلري

    

صلى اهللا عليه وسلم خيزنُ لسانه إال . كان رسول اهللا: فسألته عن خمرجه كيف كان يصنع فيه؟ قال: قال
م ويوليه عليهم، وحيذر الناس وحيترس منهم من غري فيما يعنيه، ويؤلفهم،وال ينفرهم، ويكرم كرمي كل قو

أن يطوي عن أحد منهم بشره وال خلقه، ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما يف ايدي الناس، وحيسن 
احلسن ويقويه وبقبح القبيح ويوهيه، معتدل األمر غري خمتلف ال يغفل خمافة أن يغفلوا أو ميلوا، لكل حاٍل 

ق وال جياوزه، الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحةً عنده عتاد، ال يقصر عن احل
  .وأعظمهم عنده مرتلة أحسنهم مواساةً ومؤازرة

صلى اهللا عليه وسلم ال يقوم وال جيلس إال على ذكٍر، . كان رسول اهللا: فسألته عن جملسه، فقال: قال
مر بذلك ويعطي كل جلسائه نصيبهم ال حيسب وكان إذا انتهى إىل قوم جلس حيث ينتهي به الس ويا

جليسه أنَّ أحداً اكرم عليه ممن جالسه، ومن سأله حاجة مل يرده إال ا أو مبيسور من القول، قد وسع 
الناس بسطه وخلقه فصار هلم أبا وصاروا عنده يف احلق سواء، جملسه جملس حلم وحياء وصرب وأمانة، ال 

يه احلرم يتعاطفون فيه بالتقوى متواضعني، يوقرون فيه الكبري، ويرمحون فيه ترفع فيه األصوات وال تؤبن ف
  .الصغري، ويؤثرون ذا احلاجة وحيفظون الغريب

صلى اهللا عليه وسلم دائم البشر، سهل . وكيف كانت سريته يف جلسائه؟ فقال كان رسول اهللا: قلت
ال عياب وال مداح يتغافل عما ال اخللق، لني اجلانب، ليس بفظ وال غليظ وال سخاب وال فخاش و

املراء واإلكثار، وما اليعنيه وترك : يشتهي، وال يؤبس منه، وال خييب فيه مؤليه، قد ترك نفسه من ثالث
ال يذم أحداً وال يعيبه، وال يطلب عورته، وال يتكلم إال فيما رجا ثوابه ثوابه وإذا تكلم : الناس من ثالث

 الطري وإذا سلكت تكلموا تكلموا، ال يتنازعون عنده احلديث، من أطرق جلساؤه كأمنا على رؤوسهم
wتكلّم عنده أنصتوا له حىت يفرغ، حديثهم عنده حديث أوهلم يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما 
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: يتعجبون منه ويصرب للغريب على اجلفوة يف منطقه ومسألته، حىت إن كان أصحابه ليستجليوم، ويقول

ة يطلبها فارفدوه وال يقبل الثناء إال من مكايفء، وال يقطع على أحد حديثه حىت إذا رأيتم طالب حاج
  ".رواه الترمذي"جيوز فيقطعه بنهي أو قيام 

صلى اهللا عليه . فسألته عن سكوت رسول اهللا: قال: وقد روى هذا احلديث أبو بكر بن األنباري فزاد فيه
ر والتقدير، والتفكر، فأما التقدير ففي تسوية النظر كان سكوته على أربع، على احللم واحلذ: وسلم فقال

واإلستماع من الناس، وأما تفكره ففيما يبقى ويفىن، ومجع له احللم يف الصرب، وال يغضبه شيء وال 
أخذه باحلسن ليقتدي به، وتركه القبيح ليتناهى عنه واجتهاده الرأي يف : يستفزه، ومجع له احلذر يف أربع

  .م هلم فيما مجع هلم من خري الدنيا واالخرةإصالح أمته، والقيا

  تفسير غريب هذا الحديث 

الطويل الذي ليس بكثري اللحم، : واملشذّب. هو العظيم املعظَّم يف الصدور والعيون: الفَخم املفخم
الشعر : شعر سبط وسبط والعقيقة: الذي يف شعره تكسر، فإذا كان الشعر منبسطاً قيل: والرجلُ الشعر

احلواجب. النري: تمع يف الرأس، األزهر اللونا أي طويل امتدادمها لوقور الشعر فيهما وحسنه : وأزج
: أحدمها على مذهب من يوقع اجلمع على التثنية، والثاين: فأما مجع احلواجب فله وجهان. إىل الصدغني

  .على أن كل قطعة من احلاجب تسمى حاجباً

الذي : األنف، واألشم: كون يف عظم األنف أحديداب يف وسطه، والعرننيالقنا أن ي: أقىن العرنني: وقوله
قد : كبريه، والعرب متدح بذلك وجو بصغره، واملسربة: عظم أنفه طويل إىل طرف األنف، وضليع الفم

  .فسرناها يف احلديث قبله، والدمية، الصورة ومجعها دمى

سواٌء البطن : خي اللحم وال كثريه، وقولهأي تام خلق األعضاء ليس مبستر: وقوله بادن متماسك
. رؤوس العظام: والكراديس. أن بطنه ضامر وصدره عريض فلهذا ساوى بطنه صدره: والصدر، معناه

  .األبيض املشرق: والنير: أي نير اجلسد إذا جترد من الثياب: أنور املتجرد: وقوله

ما يرتفع من : تفاع من األرض، واألمخصمعناه أن أمخص رجله شديد االر: األمخصني: خمصان: وقوله
أي ليس بكثري اللحم فيهما وعلى ظاهرمها فلذلك : مسيح القدمني:قوله. األرض من وسط باطن الرجل

  .قد فسرنامها يف احلديث قبله: ينبو املاء عنهما، والتقلّع والصبب

    

: ويسوق أصحابه. احلقري: نيوامله. واسع املشية من غري أن يظهر منه استعجال: وقوله ذريع املشية

أي : لكل حال عنده عتاد: وقوله. أراد يفضلهم ديناً وحلماً وكرماً: يقدمهم بني يديه ومن ورائه يفوق w
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  .عدة، يعين أنه قد اعد لالمور اشكاهلا وقوله يرد باخلاصة على العامة فيه ثالثة أوجه

  .إىل العامةأحدها أنه كان يعتمد على ان اخلاصة ترفع علومه وارادته 

  .والثاين ان املعىن جيعل الس للعامة بعد اخلاصة فتنوب الباء عن من وعلى عن إىل

  .والثالث فريد ذلك بدال من اخلاصة على العامة فتفيد الباء معىن البدل

ا والرواد مجع رائد وهو الذي يقدم القوم إىل املرتل يرتاد هلم الكأل وهو هنا مثل واملعىن ام ينفعون مب
يسمعون من وراءهم والذواق ههنا العلم يذوقون من حالوته ما يذقون من الطعام وتؤبن فيه احلرم أي 
تعاب وقوله ال يقبل الثناء اال من مكايفء أي من صح عنده اسالمه حسن موقع ثنائه عليه ومن استشعر 

  .منه نفاقا أو ضعفا يف دينه الغى ثناءه ومل حيفل به وارفدوه مبعىن اعينوه

  ذكر حسن خلقه

صلى اهللا عليه وسلم يف أهله قالت . عن أيب عبد اهللا اجلديل قال قلت لعائشة كيف كان خلق رسول اهللا
كان احسن الناس خلقا مل يكن فاحشا وال متفحشا وال سخابا يف األسواق وال جيزي بالسيئة مثلها 

  .ولكن يعفو ويصفح رواه اإلمام أمحد

صلى اهللا عليه وسلم عشر سنني فما قال يل اف وال مل صنعت وال أال . وعن أنس قال خدمت رسول اهللا
  .صنعت رواه البخاري

صلى اهللا عليه وسلم قال نعم كان طويل . وعن مساك قال قلت جلابر بن مسرة اكنت جتالس رسول اهللا
الصمت قليل الضحك وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر واشياء من امورهم فيضحكون ورمبا تبسم 

  .رد باخراجه مسلمانف

  ذكر تواضعه

ال تطروين كما اطرت النصارى عيسى "صلى اهللا عليه وسلم .قال رسول اهللا".عن عمر رضي اهللا عنه قال
  .أخرجه البخاري" ابن مرمي فإمنا أنا عبده فقولوا عبد اهللا ورسوله

ونا انفرد باخراجه صلى اهللا عليه وسلم يعودين ليس براكب بغال وال برذ. وعن جابر قال جاءين النيب
  .البخاري

صلى اهللا عليه وسلم فتنطلق به يف . كانت االمة من اماء أهل املدينة لتأخذ بيد رسول اهللا: "وعن أنس قال
  ".فتنطلق به حيث شاءت: حاجتها انفرد باخراجه البخاري ويف بعض الفاظ الصحيح

wسلم يصنع إذا دخل بيته؟ قالت كان صلى اهللا عليه و. وعن األسود قال قلت لعائشة ما كان رسول اهللا
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  .يكون يف مهنة أهله فإذا حضرت الصالة خرج فصلى انفرد بإخراجه البخاري

صلى اهللا عليه وسلم يوم األحزاب ينقل التراب وقد وارى التراب بياض بطنه . وعن الرباء قال رأيت النيب
  : وهو يقول

 تصدقنا وال صلينا وال  واهللا لوال انت ما اهتدينا

 االقدام ان القينا وثبت  سكينة علينا انزلنف

 إذا ارادوا فتنة ابينا  االىل قد بغوا علينا ان

واهللا لوال اهللا ما اهتدينا وعن أنس بن مالك قال كان رسول : أخرجاه يف الصحيحني ويف بعض االلفاظ
ب احلمار ولقد رأيته صلى اهللا عليه وسلم يعود املرضى ويشهد اجلنازة ويأيت دعوة اململوك ويرك. اهللا

  .يوما على محار خطامه ليف

صلى اهللا عليه وسلم فقال ال واهللا ما كانت تغلق دونه االبواب وال يقوم . وعن احلسن أنه ذكر رسول اهللا
دونه احلجاب وال يغدى عليه باجلفان وال يراح عليه ا ولكنه كان بارزا من أراد أن يلقى نيب اهللا لقيه 

 ويوضع طعامه باألرض يلبس الغليظ ويركب احلمار ويردف عبده ويعلف دابته وكان جيلس باألرض
  .".بيده

  ذكر حياته

صلى اهللا عليه وسلم اشد حياء من العذراء يف خدرها وكان . عن أيب سعيد اخلدري قال كان رسول اهللا
  .إذا كره شيئا عرفناه يف وجهه أخرجاه يف الصحيحني

هللا عليه وسلم رأى على رجل صفرة فكرهها وقال لو امرمت هذا ان صلى ا. وعن أنس بن مالك ان النيب
  .قال وكان ال يواجه أحداً يف وجهه بشيء يكرهه رواه االمام أمحد". يغسل هذه الصفرة

  ذكر شفقته ومداراته

صلى اهللا عليه وسلم قال أين ألدخل الصالة وأنا أريد أن أطيلها فامسع بكاء . عن أنس بن مالك ان نيب اهللا
  .الصيب فاجتوز يف صاليت مما اعلم من شدة وجد أمه من بكائه

  .أخرجاه يف الصحيحني

صلى اهللا عليه وسلم أين أيب قال يف النار فلما رأى ما يف وجهه قال إن أيب . وعنه قال قال رجل للنيب
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  .وأباك يف النار انفرد بإخراجه مسلم

    

  ذكر حلمه وصفحه

صلى اهللا عليه وسلم وعليه رداء جنراين غليظ احلاشية . سول اهللاعن أنس بن مالك قال كنت امشي مع ر
صلى اهللا عليه وسلم . فادركه اعرايب فجبذه بردائه جبذة شديدة حىت نظرت إىل صفحة عنق رسول اهللا

وقد اثرت ا حاشية الرداء من شدة جبذته مث قال يا حممد مر يل من مال اهللا الذي عندك فالتفت إليه 
  .لى اهللا عليه وسلم فضحك مث امر له بعطاء أخرجاه يف الصحيحنيص. رسول اهللا

االقرع "صلى اهللا عليه وسلم اناسا يف القسمة فاعطى. وعن عبد اهللا قال ملا كان يوم حنني اثر رسول اهللا
مائة من االبل واعطى عيينة مثل ذلك واعطى اناسا من اشراف العرب واثرهم يومئذ يف " بن حابس

ل واهللا ان هذه لقسمة ما عدل فيها و ما اريد ا وجه اهللا قال فقلت واهللا ألخربن القسمة فقال رج
صلى اهللا عليه وسلم قال فاتيته فأخربته مبا قال قال فتغري وجهه حىت كان كالصرف مث قال . رسول اهللا

ه يف من يعدل إذا مل يعدل اهللا ورسوله مث قال رحم اهللا موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصرب أخرجا
  .الصحيحني

صلى اهللا عليه وسلم فقال ان . وعن ايب هريرة رضي اهللا عنه قال جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إىل النيب
صلى اهللا عليه وسلم ورفع يديه فقال . دوسا قد عصت وابت فادع اهللا عليهم فاستقبل القبلة رسول اهللا

  . اهد دوسا وائت م أخرجاه يف الصحيحنياللهم اهد دوسا وائت م اللهم اهد دوسا وائت م اللهم

صلى اهللا عليه وسلم فقال اعطين . وعن عبد اهللا بن عمر ان عبد اهللا بن ايب ملا تويف جاء ابنه إىل النيب
قميصك اكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فاعطاه قميصه وقال اذين اصلي عليه فآذنه فلما اراد ان يصلي 

 اك أن تصلي على املنافقني فقال أنا بني خريتني قال استغفر هلم أوال تستغفر جذبه عمر فقال اليس اهللا
هلم سورة التوبة فصلى عليه فرتلت هذه االية وال تصل على أحد منهم مات أبداً سورة التوبة أخرجاه يف 

  .الصحيحني

 وما ضرب صلى اهللا عليه وسلم خادما له قط وال امرأة له قط. وعن عائشة قالت ما ضرب رسول اهللا
بيده اال ان جياهد يف سبيل اهللا وما نيل منه شيء فانتقمه من صاحبه اال ان تنتهك حمارم اهللا فينتقم هللا عز 

وجل وما عرض عليه امران أحدمها ايسر من االخر اال أخذ بايسرمها اال ان يكون مامثا فان كان مامثا 
  .كان ابعد الناس منه أخرجاه يف الصحيحني
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  اعبتهذكر مزاحه ومد

صلى اهللا عليه وسلم اهلدية من . وعن أنس ان رجال من أهل البادية كان امسه زاهرا وكان يهدي للنيب
صلى اهللا عليه وسلم .صلى اهللا عليه وسلم إذا اراد ان خيرج فقال رسول اهللا. البادية فيجهزه رسول اهللا

  .سلم حيبه وكان رجال دميماصلى اهللا عليه و. وكان رسول اهللا". ان زاهرا بادينا وحنن حاضروه"

صلى اهللا عليه وسلم وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وال يبصره الرجل فقال ارسلين من . فأتاه النيب
صلى اهللا عليه . صلى اهللا عليه وسلم فجعل ال يألو ما الصق ظهره ببطن النيب. هذا فالتفت فعرف النيب

لم يقول من يشتري العبد فقال يا رسول اهللا إذا واهللا صلى اهللا عليه وس. وسلم حني عرفه وجعل النيب
صلى اهللا عليه وسلم لكن عند اهللا عز وجل لست بكاسد أو قال لكن . جتدين كاسدا فقال رسول اهللا

عند اهللا انت غال رواه االمام أمحد قال لنا حممد بن ايب منصور قال لنا ابو زكريا الدميم بالدال املهملة 
  .املعجمة يف اخللقيف اخللق وبالذال 

صلى اهللا عليه وسلم يف بعض اسفاره وانا جارية مل امحل اللحم ومل . وعن عائشة قالت خرجت مع النيب
ابدن فقال للناس تقدموا مث قال يل تعايل حىت اسابقك فسابقته فسبقته فسكت عين حىت إذا محلت اللحم 

مث قال يل تعايل حىت اسابقك فسابقته وبدنت نسيبت خرجت معه يف بعض اسفاره فقال للناس تقدموا 
  .فسبقين فجعل يضحك ويقول هذه بتلك رواه االمام أمحد

صلى اهللا عليه وسلم دخل على ام سليم فرأى أبا عمري حزينا فقا يا ام سليم مابال . وعن أنس ان النيب
ا أبا عمري ما فعل ي:" صلى اهللا عليه وسلم. عمري حزينا قالت يا رسول اهللا مات نغريه فقال رسول اهللا

  .أخرجاه يف الصحيحني" النغري

  ذكر كرمه وجوده

صلى اهللا عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون يف رمضان . عن ابن عباس قال كان رسول اهللا
صلى اهللا . حني يلقاه جربيل عليه السالم وكان يلقاه يف كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول اهللا

  .جود باخلري من الريح املرسلة أخرجاه يف الصحيحنيعليه وسلم ا

    

صلى اهللا عليه وسلم مل يكن يسال شيئا على اإلسالم اال اعطاه قال فأتاه رجل . وعن أنس ان رسول اهللا
فساله فأمر له بشاء كثري بني جبلني من شاء الصدقة قال فرجع إىل قومه فقال يا قوم أسلموا فان حممدا 

  .خيشى الفاقة انفرد باخراجه مسلميعطي عطاء من ال 
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  ذكر شجاعته

صلى اهللا عليه وسلم احسن الناس وكان اجود الناس وكان اشجع الناس . عن أنس قال كان رسول اهللا
ولقد فزع أهل املدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول اهللا راجعا وقد سبقهم إىل 

نقه السيف وهو يقول مل تراعوامل تراعوا قال وجدناه حبرا الصوت وهو على فرس اليب طلحة عري يف ع
  .وانه لبحر وكان فرسا يبطا أخرجاه يف الصحيحني

صلى اهللا عليه وسلم فقال . وعن ايب اسحاق قال سألت الرباء وساله رجل فقال فررمت عن رسول اهللا
ة وانا ملا محلنا عليهم انكشفوا صلى اهللا عليه وسلم مل يفر كانت هوازن ناسا رما. الرباء ولكن رسول اهللا

صلى اهللا عليه وسلم على بغلته البيضاء وان . فاكببناعلى الغنائم فاستقبلونا بالسهام ولقد رأيت رسول اهللا
  : أبا سفيان بن احلارث أخذ بلجامها وهو يقول

  أنا ابن عبد املطلب  أنا النيب ال كذب

  .أخرجاه يف الصحيحني

  علو قدرهذكر فضلة على األنبياء و

  عليه الصالة والسالم 

صلى اهللا عليه وسلم قال اعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي نصرت . عن جابر بن عبد اهللا ان رسول اهللا
بالرعب مسرية شهر وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً فاميا رجل من أميت ادركته الصالة فليصل 

وكان النيب يبعث إىل قوه خاصة وبعثت إىل واحلت يل الغنائم ومل حتل ألحد قبلي واعطيت الشفاعة 
  .الناس عامة أخرجاه يف الصحيحني

صلى اهللا عليه وسلم قال بعثت جبوامع الكلم ونصرت بالرعب . وعن ايب هريرة رضي اهللا عنه ان النيب
وبينا ان نائم رايتين اتيت مبفاتيح خزائن األرض فوضعت يف يدي قال ابو هريرة رضي اهللا عنه فلقد ذهب 

  .صلى اهللا عليه وسلم وانتم تنتثلوا أخرجاه يف الصحيحني. رسول اهللا

وعن ايب بن كعب قال كنت يف املسجد فدخل رجل فصلى فقرا قراءة انكرا عليه مث دخل آخر فقرا 
صلى اهللا عليه وسلم فقلت ان . قراءة سوى قراءة صاحبه فلما قضينا الصالة دخلنا مجيعا على رسول اهللا

صلى اهللا عليه وسلم . راءة انكرا عليه ودخل آخر فقرا سوى قراءة صاحبه فامرمها رسول اهللاهذا قرا ق
صلى اهللا عليه وسلم شاما فسقط يف نفسي من التكذيب وال إذ كنت يف اجلاهلية . فقرءا فحسن النيب

w انظر إىل صلى اهللا عليه وسلم ما قد غشيين ضرب يف صدري ففضت عرقا وكإمنا. فلما رأى رسول اهللا
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اهللا عز وجل فرقا فقال يل يا ايب ارسل إيل ان أقرأ القرآن على خرف فرددت إليه ان هون على اميت فرد 
إيل الثانية اقراه على حرفني فرددت إليه ان هون على اميت فرد إيل الثالثة اقراه على سبعة احرف فلك 

م اغفر الميت واخرت الثالثة ليوم يرغب إيل بكل ردة رددا مسالة تسالنيها فقلت اللهم اغفر الميت الله
  .صلى اهللا عليه وسلم انفرد باخراجه مسلم. اخللق كلهم حىت إبراهيم

صلى اهللا عليه وسلم ايت باب اجلنة يوم القيامة فاستفتح فيقول اخلازن من . وعن أنس قال قال رسول اهللا
  .راجه مسلمانت فاقول حممد فيقول بك امرت ال افتح ألحد قبلك انفرد باخ

صلى اهللا عليه وسلم قال أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وانا خطيبهم إذا وفدوا وانا . وعن أنس ان النيب
  .مبشرهم إذا يئسوا لواء احلمد بيدي وانا اكرم ولد ادم على ريب وال فخر رواه الترمذي

يب ومنبها اميت على انعامه علي وقال قال ابن االنباري املعىن ال اتبجح ذه األوصاف وإمنا اقوهلا شكرا لر
ابن عقيل إمنا نفي الفخر الذي هو الكرب الواقع يف النفس املنهي عنه الذي قيل فيه ال حيب كل خمتال 

 ومل ينف فخر التجمل مبا ذكره من النعم اليت مبثلها يفتخر ومثله قول ال حيب 18:فخور سورة لقمان آية
  .الشرين ومل يرد الفرح بنعمة اهللا تعاىل يعين ا76الفرحني سورة القصص آية 

قال اخلطايب ما زلت اسال عن معىن قوله لواء احلمد بيدي حىت وجدته يف حديث يروى عن عقبة بن 
  .عامر ان أول من يدخل اجلنة احلمادون اهللا على كل حال يعقد هلم لواء فيدخلون اجلنة

صلى اهللا عليه وسلم قال أنا أول الناس . وقد روى مسلم يف افراده من حديث أنس بن مالك ان النيب
  .يشفع يوم القيامة وانا أكثر االنبياء تبعا يوم القيامة وانا أول من يقرع باب اجلنة

    

أنا سيد ولد ادم يوم القيامة : صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. ويف افراده من حديث ايب هريرة عن النيب
  .عوأول من ينشق عنه القرب وأول شافع ومشف

صلى اهللا عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل . وعن جابر بن عبد اهللا ان عمر بن اخلطاب أتى النيب
امتهو كون فيها يا ابن اخلطاب؟ : "صلى اهللا عليه وسلم قال فغضب وقال. الكتاب فقراه على النيب

كذبوا به أو بباطل والذي نفسي بيده لقد جئتكم ا بيضاء نقية ال تسالومهعن شيء فيخربوكم حبق فت
  .فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه االان يتبعين وراه االمام أمحد

  ذكر مثله ومثل االنبياء من قبله

مثلي ومثل االنبياء من قبلي كمثل رجل ابتىن "صلى اهللا عليه وسلم.عن أيب هريرة قال قال أبو القاسم
w موضع لبنة من زاوية من زواياها فجعل الناس يطوفون ويعجبهم بيوتا فاحسنها وامجلها واكملها اال
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صلى اهللا عليه وسلم فكنت أنا اللبنة . البنيان فيقولون اال وضعت ههنا لبنة فيتم بنيانك فقال حممد
  .أخرجاه يف الصحيحني

  ذكر مثله ومثل ما بعثه اهللا به

ثل ما بعثين اهللا به كمثل رجل أتى قومه صلى اهللا عليه وسلم قال ان مثلي وم. عن ايب موسى عن النيب
فقال يا قوم اين رأيت اجليش بعيين واين أنا النذير العريان فالنجاء فاطاعه طائفة من قومه فادجلوا فانطلقوا 
على مهلتهم وكذبت طائفة منهم فاصبحوا مكام فصبحهم اجليش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من 

  . عصاين وكذب ماجئت به من احلق أخرجاه يف الصحيحنياطاعين واتبع ما جئت به ومثل من

  ذكر مشي المالئكة من ورائه 

صلى اهللا عليه وسلم ميشون امامه اذاخرج ويدعون ظهره للمائكة وراه . عن جابر قال كان أصحاب النيب
  .االمام أمحد

  ذكر وجوب تقديم محبته على النفس والولد والوالد

صلى اهللا عليه وسلم ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من . هللاعن أنس بن مالك قال قال رسول ا
  .نفسه ووالده وولده والناس أمجعني أخرجاه يف الصحيحني

صلى اهللا عليه وسلم وهو أخذ بيد عمر بن اخلطاب فقال له . وعن عبد اهللا بن هشام قال كنا مع النيب
ي نفسي بيده حىت أكون أحب 1 والعمر يا رسول اهللا النت أحب إيل مكل شيء اال نفسي فقال ال

صلى اهللا عليه وسلم . اليك من نفسك فقال له عمر فانه االن واهللا النت أحب إيل من نفسي فقال النيب
  .االن ياعمر رواه البخاري منفردا

  ذكر تعظيم الصحابة للنبي

  صلى اهللا عليه وسلم وحبهم إياه 

لم واحلالق حيلقه وقد أطاف به أصحابه، فما يريدون صلى اهللا عليه وس. لقد رأيت النيب: عن أنس، قال
  .انفرد بإخراجه مسلم: أن تقع شعرة إال يف يد رجل

صلى . صلى اهللا عليه وسلم وأبو طلحة بني يدي النيب. وعنه قال، ملا كان يوم أحد ازم الناس عن النيب
wديد الرتْع، كسر يومئذ قوسني أو اهللا عليه وسلم جموب عليه حبجفة له، وكان أبو طلحة رجلًا رامياً ش
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صلى . قال ويشرف النيب. انثرها أليب طلحة: وكان الرجل، مير معه اجلعبة من النبل، فيقول: ثالثاً، قال
بأيب أنت وأمي ال تشرف يِصبك سهم من سهام القوم، : اهللا عليه وسلم ينظر إىل القوم فيقول أبو طلحة

  .رواه البخاري. حنري دون حنرك

صلى اهللا عليه وسلم فخرج بالل بوضوئه، ف . أتيت النيب:  الصحيحني من حديث أيب جحيفة قالويف
رأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئاً متسح به ومن مل يصب منه أخذ من بلل يد 

 صلى اهللا عليه وسلم وقام الناس فجعلوا يأخذون يده وميسحون ا وجوههم،.صاحبه وخرج النيب

  .فأخذت يده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب من ريح املسك

قتل حممد، حىت كثرت الصوارخ يف نواحي : ملا كان يوم أحد حاص الناس حيصة وقالوا: وعن أنس، قال
فخرجت امرأة من األنصار فاستقبلت بأخيها وأبيها وزوجها وابنها، ال ادري بأيهم : قال. املدينة

: قالت. هذا أخوك و أبوك وزوجك وابنك: من هذا؟ قالوا: تقبلت أوالً، فلما مرت على آخرهم قالتاس

صلى اهللا عليه وسلم . أمامك، حىت ذهبت إىل رسول اهللا: فما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم فيقولون
  .لمت من عطببأيب أنت و أمي يا رسول اهللا ال أبايل إذا س: فأخذت بناحية ثوبه مث جعلت تقول

  ذكر عبادة رسول اهللا

  صلى اهللا عليه وسلم واجتهاده 

    

ال، : صلى اهللا عليه وسلم خيص شيئاً من األيام؟ قالت. رسول اهللا: سألت عائشة أكان: عن علقمة، قال
  .صلى اهللا عليه وسلم يطيق؟ أخرجاه يف الصحيحني. كان عمله دميةً وأيكم يطيق ماكان رسول هللا

: صلى اهللا عليه وسلم قال.أن ابن عباس أخربه أنه بات عند خالته ميمونة زوج النيبوعن كُريب 

صلى اهللا عليه وسلم وأهله يف طوهلا فنام رسول . واضطجع رسول اهللا: فاضطجعت يف عرض الوسادة
 صلى اهللا. صلى اهللا عليه وسلم حىت انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعد بقليل، استيقظ رسول اهللا. اهللا

عليه وسلم فجعل ميسح النوم عن وجهه بيده مث قرأ العشر األياِت اخلوامت من سورة آل عمران مث قام إىل 
  .شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه مث قام يصلي

فقمت فصنعت مثل ما صنع مث ذهبت فقمت إىل جنبه فوضع رسول : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما
يده اليمىن على رأسي وأخذ بأذين اليمىن يفتلها فصلى ركعتني، مث ركعتني، مث صلى اهللا عليه وسلم . اهللا

ركعتني، مث ركعتني، مث ركعتني، مث ركعتني، مث أوتر، مث اضطجع حىت جاءه املؤذن فقام فصلى ركعتني 
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  .أخرجاه يف الصحيحني. خفيفتني، مث خرج فصلى الصبح

صلى اهللا عليه وسلم . هللا عنها عن صالة رسول اهللاسألت عائشة رضي ا: وعن عبد اهللا بن شقيق، قال
كان يصلي قبل الظهر أربعاً يف بييت، مث خيرج فيصلي بالناس، مث يرجع إىل بييت : فقالت. من التطوع

فيصلي ركعتني وكان يصلي بالناس املغرب مث يرجع إىل بييت فيصلي ركعتني، وكان يصلي م العشاء مث 
ان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليالً طويالً يدخل بييت فيصلي ركعتني وك

قائماً، و ليالً طويالً جالساً، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد 
انفرد بإخراجه . وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتني مث خيرج فيصلي بالناس صالة الفجر

  .مسلم

صلى اهللا عليه وسلم يصليهن بالليل، فقال . لفت الرواية يف عدد الركعات اللوايت كان رسول اهللاوقد اخت
وقد روي عنه إحدى عشرة . أقل ما روي عنه تسع ركعات وأكثره ثالث عشرة مع الوتر: الترمذي

  .ركعة

. اهللاسألت عائشة رضي اهللا عنها عن صالة رسول : وقد روى البخاري من حديث مسروق قال: قلت

وهذا غري ما قال . سبع وتسع وإحدى عشرة، سوى ركعيت الفجر: صلى اهللا عليه وسلم بالليل، فقالت
  .الترمذي

صلى اهللا عليه وسلم من . سئل أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن صالة رسول اهللا: وعن حميد، قال
ا نشاء أن نراه نائماً إال رأيناه وكان ما كنا نشاء من الليل أن نراه مصلياً إال رأيناه، وما كن: الليل، فقال

  .يصوم من الشهر حىت نقول ال يفطر شيئاً أخرجاه يف الصحيحني

. صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة فلم يزل قائماً حىت مهمت بأمر سوٍء. صليت مع النيب: وعن عبد اهللا، قال

  .مهمت أن أجلس وأدعه أخرجاه يف الصحيحني: ما مهمت؟ قال: قلنا

. يركع عند املائة: صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت. صليت مع النيب: حذيفة، قالوعن 

يركع ا مث افتتح النساء فقرأها، مث افتتح آل : يصلي ا يف ركعة فمضى، فقلت: ثُم مضى فقلت: قال
ال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، مث عمران فقرأها، يقرأ مترسالً إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤ

مسع اهللا ملن محده، مث قام : سبحان ريب العظيم، فكان ركوعه حنواً من قيامه، مث قال: ركع فجعل يقول
انفرد بإخراجه . سبحان ريب األعلى، فكان سجوده قريباً من قيامه: طويالً قريباً مما ركع، مث سجد فقال

  .مسلم

  . مقدمة على آل عمران وكذلك هي يف مصحف ابن مسعودوسورة النساء يف هذا احلديث

. صلى اهللا عليه وسلم إذا صلى قام حىت تتفطّر رجاله. كان رسول اهللا: وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت w
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يا عائشة، : يا رسول اهللا أتصنع هذا وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: قالت عائشة
  .؟ أخرجاه يف الصحيحنيأفال أكون عبداً شكوراً

  ذكر عيشه وفقره

أخرجاه يف ". اللهم اجعل رزق آل حممد قُوتاً"صلى اهللا عليه وسلم .قال رسول اهللا: عن أيب هريرة، قال
  .الصحيحني

. والذي نفس أيب هريرة بيده ما شبع رسول اهللا: رأيت أبا هريرة يشري بإصبعه مراراً: وعن أيب حازم، قال

  .أخرجاه يف الصحيحني. م وأهله ثالثة أيام تباعاً من خبز حنطة حىت فارق الدنياصلى اهللا عليه وسل

أخرجاه يف . كان ضجاع النيب صلى اهللا عليه وسلم ينام عليه بالليل من أَدٍم حمشواً ليفاً: وعن عائشة قالت
  .الصحيحني

    

اب الناس من الدنيا ذكر عمر ما أص: مسعت النعمان بن بشري خيطب، قال: وعن مساك بن حرب قال
انفرد بإخراجه . صلى اهللا عليه وسلم ظل اليوم يلتوي ما جيد دقَال ميأل بطنه. رأيت رسول اهللا: فقال
  .مسلم

صلى اهللا عليه . كلوا فما اعلم رسول اهللا: فقال يوماً: كنا نأيت أنساً وخبازه قائم، قال: وعن قَتادة قال
  .انفرد بإخراجه البخاري. يطاً قطوسلم رأى رغيفاً مرققاً وال شاة مس

خرج رسول اهللا صلى : وعن أيب هريرة أنه مر بقوم وبني أيديهم شاة مصلية، فدعوه فأىب أن يأكل وقال
  .رواه البخاري. اهللا عليه وسلم من الدنيا ومل يشبع من خبز الشعري

  .الث ليال تباعاً حىت قُبضما شبع آل حممد منذ قدم املدينة من طعام البر ث: وروي عن عائشة قالت

صلى اهللا عليه وسلم النِقي؟ . هل أكل رسول اهللا: سألت سهل بن سعد فقلت له: وعن أيب حازم قال
  .ما رأى رسول اهللا النِقي من حني ابتعثه اهللا حىت قبضه اهللا: قال سهل

يطري ما طار، فما بقي كنا نطحنه وننفخه ف: كيف كنتم تأكلون الشعري غري منخول؟ قال: فقلت: قال
  .ثريناه فأكلناه

صلى اهللا عليه وسلم يبيت الليايل املتتابعة طاوياً وأهله ال جيدون . كان رسول اهللا: وعن ابن عباس، قال
  .رواه الترمذي. عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعري

. د شديد حىت ربط النيبصلى اهللا عليه وسلم وأصحابه اخلندق أصام جه. ملا حفر النيب: وعن جابر قال

w  .صلى اهللا عليه وسلم على بطنه حجراً من اجلوع رواه اإلمام أمحد
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وعن عروة أنه مسع عائشة رضي اهللا عنها تقول كان مير بنا هالل وهالل ما توقُد يف بيت من بيوت 
لى ع: يا خالة فعلى أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت: قلت: صلى اهللا عليه وسلم نار قال. رسول اهللا

  .رواه اإلمام أمحد. األسودين التمِر واملاء

صلى اهللا عليه وسلم وأن درعه ملرهونة عن رجل من يهود على ثالثني . قبض النيب: وعن ابن عباس قال
  .رواه اإلمام أمحد. صاعاً من شعري أخذها رزقاً لعياله

اء وال عشاء قطّ لغداء وال صلى اهللا عليه وسلم قطّ غداء لعش. وعن عائشة، قالت، ما رفع رسول اهللا
اختذ من شيء زوجني، ال قميصني، وال ردائني، وال إزارين، وال من النعال، وال رئي قطّ فارغا يف بيته 

  .إما خيصف نعالً لرجل مسكني أو خييط ثوباً ألرملة

ما : لصلى اهللا عليه وسلم فقا. وعن أنس بن مالك أن فاطمة عليها السالم جاءت بكسرة خبٍز إىل النيب
أما أنه أول : فقال. قرص خبزته فلم تطب نفسي حىت أتيتك ذه الكسرة: هذه الكسرة يا فاطمة؟ قالت

  .طعام دخل فم أبيك منذ ثالثة أيام

  عدد غزواته وسراياه

بدٍر وأحد، واملُريِسيع : صلى اهللا عليه وسلم سبعاً وعشرين غزاة، وقاتل منها يف تسع. غزا رسول اهللا
وقريظة، وخيرب، والفتح، وحنني، والطائف، وقيل أنه قاتل يف بين النضري، ويف غزاة وادي القرى واخلندق 

  .منصرفه من خيرب، وقاتل يف الغابة

  ذكر فصاحته

إن اهللا عز وجل أدبين فأحسن أديب، : صلى اهللا عليه وسلم أفصح العرب، وكان يقول. كان رسول اهللا
  .جبوامع الكلمبعثت : وقال. ونشأت يف بين سعد

ألن كالم : يا رسول اهللا ما بالك أفصحنا؟ قال: وقد روي أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال له
  .إمساعيل عليه السالم كان درس فأتى جربيل به عليه السالم فعلمنيه

ما مسعت كلمة عربية من العرب إال وقد مسعتها من رسول : وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
ومعىن هذا أن امليت . وما مسعتها من عريب قبله" مات حتف أنفه: "صلى اهللا عليه وسلم ومسعته يقول.اهللا

  .على فراشه يتنفس حىت ينقضي رمقه

  من كالمه المتقن وأمثله العجيبة 
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  ".لسوءاملرأة احلسناء يف املنبت ا: "وما ذاك يا رسول اهللا؟ قال: ، قيل له"إياكم وخضراَء الِدمن: "قوله

أن املاشية يروقها نبت الربيع فتأكل فوق : واملعىن". إن مما يِنبت الربيع لَما يقتل حبطا أو يِلم : "وقوله
  .أن تِرم بطوا وتنتفخ، فزجر ذا الكالم عن فضول الدنيا: واحلبط. حاجتها فتهلك

  ".ني، وال يلدغ املؤمن من حجٍر مرت"ال ينتطح فيها عرتان: "وقوله

  ".هدنة على دخن، وصلح على أقذاء: "وقوله

  ".اآلن محي الوطيس: "وقوله

  ".الناس كأسنان املشط : "وقوله

  ".واملرء كثري بأخيه

  ".ال خري يف صحبِة من ال يرى لك من احلق مثل ما يرى لنفسه "و

  ".وقوله يف اخليل بطُوا كرت وظهورها ِحرز

  ".أبورة خري املال مهرة مأمورة أو سكة م"و

    

  ".إنكم لَتقُلَّون عند الطمع وتكثرون عند الفزع : "وقوله لألنصار

  ".خري املال عن ساهرة لعني نائمة : "وقوله

  .من بطّأ به عمله مل يسرع به نسبه"و

  ".حبك للشيء يعمي ويِصم وكلّ الصيد يف جوف الفرا "وقوله 

  ".جِبلت القلوب على حب من احسن إليها " 

  ".البالء موكَّل باملنطق "و

  ".الناس معادن كمعادن الذهب والفضة "

  ".ما حنل والد والداً أفضل من أدب حسن "

  ".زر غباً تزدد حباً "

  ".الصمت حكم وقليلٌ فاعله "

  ".الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر"

  ".إمنا األعمال بالنيات "

  ".نية املؤمن أبلغ من عمله"

  ". الناس بأموالكم فسعوهم بأخالقهم إنكم لن تسعوا"

w  ".اخللق السيء يفسد العمل كما يفسد اخلل العسل "
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  ".املتشبع مبا مل يعط كالبس ثَويب زور "

  ".ليس اخلرب كاملعاينة "

  ".ال حليم إال ذو أناة وال حكيم إال ذو جتربة "

  ".احلرب خدعة "

  ".يا خيلَ اهللا اركيب"

  ".وغل فيه برفق إن هذا الدين متني فأ"

  ".إن املنبت ال أرضاً قطع وال ظهراً أبقى "

  ".من يشاد هذا الدين يغلبه "

  ".املؤمن مرآة املؤمن "

  ".الكَيس من دان نفسه وعمل ِلما بعد املوت والعاجز من أتبع نفسه هواها ومتىن على اهللا األماين "

  ".ما قل وكفى خري مما كثر وأهلى "

  ".م املرء ترك ما ال يعنيه من حسن إسال"

  ".من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فلْيقل خرياً أو ليصمت "

  ".تنكح املرأة ِلماهلا وجلماهلا وِدينها وحسبها، فعليك بذات الدين تِربت يداك "

  ".الشتاء ربيع املؤمن، قَصر اره فصامه وطال ليلُه فقامه "

  ".كن الشديد الذي يغلب نفسه ليس الشديد الذي يغلب الناس ول"

  ".من ضِمن يل ما بني حلَييه ورجليه ضمنت له اجلنة "

  ".اليد العليا خري من اليد السفلى "

  ".خري الصدقة ما كان عن ظهر غىن وأبدا مبن تعول "

  ".افضل الصدقة جهد من مِقل "

  ".كلمة احلكمة ضالة كل حكيم "

  ".القناعة مال ال ينفد "

  ".ا عن الناس ولو بشوص السواك استغنو"

  ".االقتصاد يف النفقة نصف املعيشة، والتودد إىل الناس نصف العقل، وحسن السؤال نصف العلم"

  ".املؤمن من أِمنه الناس، واملسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده، واملهاجر من هجر ما ى اهللا عنه "

  ".شر ما يف الرجل شح هالع وجنب خالع "

w  ".د األمانة إىل من ائتمنك وال تخن من خانك أ"
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  ".ال إميان ملن ال، أمانة له وال دين ملن ال عهد له "

  ".حسن العهد من اإلميان "

  ".مجال الرجل فصاحة لسانه "

  ".طالب علم وطالب دنيا : منهومان ال يشعبان"

"د من العقل، وال وحشة أشدومن اجلهل، وال ماٍل أع من العجب ال فقر أشد ."  

  ".الذنب ال ينسى، والِبر ال يبلى، والديان ال ميوت، فكن كما شئت "

  ".كما تدين تدان "

  ".الظلم ظلمات يوم القيامة "

  ".ما جمع شيء إىل شيء أحسن من ِحلْم إىل علم "

  ".التمسوا الرزق يف خبايا األرض "

  ".ن أهل القبور كن يف الدنيا كأنك غريب أو كعابر سبيل وعد نفسك م"

  ".العفو ال يزيد العبد إال عزاً، والتواضع ال يزيده إال رفعة "

  ".ما نقص مال من صدقة "

  ".صنائع املعروف تقي مصارع السوء "

  ".صلة الرحم تزيد يف العمر "

  ".اللهم إين أسألك واقيةً كواقية الوليد "

  ".اللهم إين أعوذ بك من شر فتنة الغىن وشر فتنة الفقر 

الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، واآلخرة وعد صادق حيكم فيها ملك قادر فكونوا من أنباء .
  ".اآلخرة، وال تكونوا من أبناء الدنيا فإن كلّ أم يتبعها ولدها 

  ".أخسر الناس صفقةً من أذهب آخرته بدنيا غريه "

  ".االس باألمانة "

  ".إياكم والطمع فإنه فقر حاضر "

  ".استعينوا على جناح احلوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة حمسود "

  ".إن من كنوز الرب كتمان املصائب "

  ".الدالّ على اخلري كفاعله "

  ".الصحة والفراغ : نعمتان مغبونٌ فيهما كثري من الناس"

w  ".الناس كابٍل مائٍة ال جتد فيها راحلة 
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  ".ليس شيء أفضل من ألف مثله إال اإلنسان "

  ".اليمني ِحنث أو ندم "

  ".ال تظهر الشماتة ألخيك، فيعافيه اهللا ويبتليك "

  ".اليوم الرهانُ وغداً السباق، والغاية اجلنة، واهلالك من دخل النار "

    

صلى اهللا عليه وسلم العجيب الوجيز البليغ لطال، إذ كلُّ . ولو ذهبنا نذكر من كالم رسول اهللا: قلت
ماً، وكذلك لو ذهبنا نستقصي آدابه وأخالقه وأحواله جلاءت جملدات، وإمنا اقتطفنا كالمه يتضمن ِحكَ

  .من كل فن قطفاً، وأشرنا إىل مجلٍة برمٍز ألن مثل كتابنا هذا ال يتسع للبسط

  ذكر وفاته

صلى اهللا . دخل علي رسول اهللا: صلى اهللا عليه وسلم صداع يف بيت عائشة، قالت. أبتدأ برسول اهللا
بل أنا وارأساه مث اشتد أمره يف بيت ميمونة، : فقال. وارأساه: يه وسلم يف اليوم الذي بديء فيه، فقلتعل

  .واستأذن نساءه أن ميرض يف بيت عائشة فأذن له، وكانت مدة علته اثين عشر يوماً، وقيل أربعة عشر

صلى اهللا .  عن مرض رسول اهللاأال حتدثيين: دخلت على عائشة فقلت هلا: عن عبيد اهللا بن عبد اهللا، قال
ال وهم ينتظرونك يا : اصلَّي الناس قلنا: صلى اهللا عليه وسلم فقال.بلى، ثَقُل النيب: عليه وسلم قالت

: ضعوا يل ماء يف املخضب ففعلنا، فاغتسل مث ذهب لينوء فأغمي عليه، مث أفاق فقال: رسول اهللا قال

ضعوا يل ماًء يف املخصب ففعلنا، فاغتسل مث : ول اهللا فقالأصلَّي الناس؟ قلنا ال وهم ينتظرونك يا رس
ذهب لينوء فأغمي عليه مث أفاق فقال أصلى الناس قلنا ال وهم ينتظرونك يا رسول اهللا، فقال ضعوا يل 

ال وهم : أصلي الناس فقلنا: ماءاً يف املخضب ففعلنا فاغتسل مث ذهب لينوء فأغمي عليه مث أفاق فقال
صلى اهللا عليه وسلم . والناس عكوف يف املسجد ينتظرون رسول اهللا: ل اهللا قالتينتظرونك يا رسو

صلى اهللا عليه وسلم إىل أيب بكر أن يصلي بالناس، فأتاه . فأرسل رسول اهللا: لصالة العشاء اآلخرة قالت
بو بكر صلى اهللا عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس فقال أبو بكر، وكان أ. أن رسول اهللا: الرسول فقال

  .أنت أحق بذلك قالت فصلّى م أبو بكر تلك األيام: فقال: يا عمر صلِّ بالناس قال: رجال رقيقا، فقال

صلى اهللا عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بني رجلني، أحدمها العباس، لصالة . مث ان رسول اهللا
صلى اهللا عليه وسلم أن ال . ه النيبالظهر وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إلي

  .وقال هلما أجلساين إىل جنبه فأجلساه إىل جنب أيب بكر وكان أبو بكر يصلي وهو قائم. يتأخر

wأال أعِرض عليك ما حدثتين عائشة عن : له: عبد اهللا ابن عباس فقلت: - قال عبيد اهللا - فدخلت على 
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عرضت حديثها فما أنكر منه شيئا، غري أنه قال أَمست هات ف: مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .- أخرجاه يف الصحيحني-هو علي : قال. ال: لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت

صلى اهللا عليه وسلم سبع عشرة . صلى أبو بكر بالناس يف مرض رسول اهللا: قال ابن حبيب اهلامشي
  .ثالثة أيام: صالة، ويقال

صلى اهللا عليه وسلم . أن أبا بكر كان يصلي م يف وجع رسول اهللا: نصاريوعن أنس بن مالك األ
صلى اهللا عليه وسلم . الذي تويف فيه، حىت إذا كان يوم االثنني وهم صفوف يف الصالة كشف رسول اهللا

صلى اهللا عليه وسلم . ستر احلجرة فنظر ألينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، مث تبسم رسول اهللا
صلى اهللا عليه وسلم ونكص أبو بكر على . فبهتنا وحنن يف الصالة من فرح خبروج رسول اهللاضاحكاً 

. صلى اهللا عليه وسلم خارج للصالة، فأشار إليهم رسول اهللا. عقيبة ليصل الصف وظن ان رسول اهللا

خى الستر صلى اهللا عليه وسلم فأر. مث دخل رسول اهللا: صلى اهللا عليه وسلم بيده أن أمتوا صالتكم قال
  .صلى اهللا عليه وسلم من يومه ذلك أخرجاه يف الصحيحني. فتويف رسول اهللا: قال

أذهب : "صلى اهللا عليه وسلم يعوذ ؤالء الكلمات. كان رسول اهللا: وعن عائشة رضي اهللا عنها، قالت
لما ثقل ف: قالت". الباس رب الناس، أشِف وأنت الشايف ال شفاء إال شفاؤك، شفاًء ال يغادر سقماً

: قالت. صلى اهللا عليه وسلم يف مرضه الذي مات فيه أخذت بيده فجعلت أمسح ا وأقوهلا. رسول اهللا

. فكان هذا آخر ما مسعت من كالمه: رب اغفر يل و أحلقين بالرفيق األعلى قالت: "فرتع يده مين وقال

  .صلى اهللا عليه وسلم أخرجاه يف الصحيحني

صلى اهللا عليه وسلم يف بييت، ويومي وبني سحري وحنري، فدخل عبد . مات رسول اهللا: وعنهما قالت
  .الرمحن بن أيب بكر ومعه سواك رطْب فنظر إليه فظننت أن له فيه حاجة

    

فأخذته فمضغته ونفضته وطيبته، مث دفعته إليه فاسنت كأحسن ما رأيته مستناً قطُّ مث ذهب يرفعه : قالت
دعو اهللا عز وجل بدعاء كان يدعو له به جربيل عليه السالم، وكان هو إيل فسقط يف يده، فجعلت أ

الرفيق األعلى، الرفيق : "يدعو به إذا مرض فلم يدع به يف مرضه ذاك، فرفع بصره إىل السماء وقال
يعين وفاضت نفسه، فاحلمد هللا الذي مجع بني ريقي وريقه يف آخر يوم من أيام الدنيا رواه اإلمام " األعلى

صلى اهللا عليه وسلم تويف . إن من ِنعم اهللا علي أن رسول اهللا: "د وعنها، رضي اهللا عنها، كانت تقولأمح
دخل علي عبد الرمحن . يف بييت ويف يومي وبني سحري وحنري، وأن اهللا مجع بني ريقي وريقة عند موته

: فعرفت أنه حيب السواك، فقلتصلى اهللا عليه وسلم فرأيته ينظر إليه .وبيده سواك وأنا مسنده رسول اهللا

wألينة لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته فأخذه : أخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فناولته فاشتد عليه فقلت
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 فيها ماء، فجعل يدخل يده يف املاء فيسمح ا وجهه - يشك أبو عمرو -فأمره وبني يديه ركوة أو علبة 
يف الرفيق األعلى، حىت قبض : وت لَسكراٍت مث نصب يده فجعل يقولال إله إال اهللا، إن للم: ويقول

  ".ومالت يده 

  .انفرد بإخراجه البخاري والسحر الرئة وما يتعلق ا

قُبض رسول : أخرجت إلينا عائشة رضي اهللا عنها كساء ملبداً و إزاراً غليظاً، فقالت: عن أيب بردة قال
  .- أخرجاه يف الصحيحني -صلى اهللا عليه وسلم يف هذين . اهللا

صلى اهللا عليه وسلم ديناراً وال درمهاً وال شاة وال بعرياً . ما ترك رسول اهللا: وعنها رضي اهللا عنها قالت
  .-  انفرد بإخراجه مسلم -وال أوصى بشيء 

 أن اهللا عز وجل: "صلى اهللا عليه وسلم يف مرضه الذي قبض فيه فقال. عن أيب هريرة أن جربيل أتى النيب

يا حممد أن : مث جاءه من الغد فقال" أجدين وجعاً يا أمني اهللا: كيف جتدك؟ قال: يقرئك السالم ويقول
مث جاءه يف اليوم الثالث . أجدين يا أمني اهللا وجعاً: "كيف جتدك قال: اهللا عز وجل يقرئك السالم ويقول

أجدين يا أمني اهللا : "؟ قاليا حممد إن ربك يقرئك السالم ويقول كيف جتدك: ومعه ملك املوت فقال
هذا ملك املوت عليه السالم، وهذا آخر عهدي بالدنيا بعدك وآخر عهدك : ؟ قال"وجعاً من هذا معك

صلى . فوجد النيب. ا ولن آسى على هالك من ولد آدم بعدك، ولن أهبط إىل األرض إىل أحد بعدك أبداً
كلما وجد سكْرة أخذ من ذلك املاء، فمسح به وجهه اهللا عليه وسلم سكْرة املوت وعنده قدح فيه ماء، ف

  ".اللهم اعني على سكرة املوت : "ويقول

صلى اهللا عليه وسلم يوم االثنني فمكث ذلك اليوم . قُبض رسول اهللا: وعن جعفر بن حممد، عن أبيه، قال
  .وليلة الثالثاء، ودفن من الليل

  اهللا عليه وسلم صلى . ذكر إعالم أبي بكر الناس بموت رسول اهللا

عن عائشة رضي اهللا عنها أن أبا بكر أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حىت نزل فدخل املسجد فلم 
صلى اهللا عليه وسلم وهو مغشى بثوب حربة . يكلم الناس حىت دخل على عائشة فتيمم رسول اهللا
 ال جيمع اهللا عليك موتتني، أما بأيب أنت وأمي، واهللا: فكشف عن وجهه مث أكب عليه فقبله وبكى مث قال

  .املوتة اليت كُتبت عليك فقد متها

وحدثين أبو سلمة عن عبد اهللا بن عباس أن أبا بكر خرج وعمر ابن اخلطاب رضي اهللا : قال ابن شهاب
إجلس يا عمر فأىب عمر أن جيلس، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر، فقال أبو : عنهما يكلم الناس، فقال

wصلى اهللا عليه وسلم فإن حممداً قد مات، ومن كان منكم يعبد . أما بعد، من كان منكم يعبد حممداً: بكر
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إىل قوله "وما حممد إال رسولُ قد خلَت ِمن قُبلِه الرسل"اهللا فإن اهللا حي ال ميوت، قال اهللا تعاىل 
  .144سورة آل عمران " الشاكرين"

ن اهللا أنزل هذه اآلية حىت تالها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما واهللا لكأن الناس مل يعلموا أ: وقال
امسع بشرا من الناس إال يتلوها فأخربين سعيد بن املسيب أن عمر قال واهللا ما هو إال أن مسعت أبا بكر 

صلى اهللا عليه . تالها فعقرت حىت ما تقلين رجالي وحىت أهويت إىل األرض حني مسعته تالها أن النيب
  .سلم قد مات انفرد بإخراجه البخاريو

   ".ندب فاطمة عليها السالم عليه

    

صلى اهللا عليه وسلم جعل يتغشاه فقالت فاطمة عليها السالم . عن أنس رضي اهللا عنه قال ملا ثقل النيب
ن واكرب أباه فقال هلا ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه م

جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إىل جربيل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة عليها السالم يا أنس أطابت أنفسكم 
  .صلى اهللا عليه وسلم التراب انفرد بإخراجه البخاري. ان حتثوا على رسول اهللا

  ذكر مبلغ سنه 

 ابن أربعني وأقام مبكة صلى اهللا عليه وسلم وهو. عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال أنزل على رسول اهللا
  .ثالث عشر سنة وباملدينة عشرا وتويف وهو ابن ثالث وستني أخرجاه يف الصحيحني

وقد ذكرنا يف حديث ربيعة عن أنس أنه تويف على رأس ستني قال أبو بكر اخلطيب من قال ستين قصد 
 ولعله قد زاد عليها أعشار السنني ومن قال ثالث وستني قصد مجيع السنني واإلنسان يقول سين أربعون

صلى اهللا عليه وسلم . إال أن الزيادة مل تبلغ عشرا وقد روى عمار موىل بين هاشم عن ابن عباس ان النيب
  .تويف وهو ابن مخس وستني وهذا وهم والصحيح األول

  ذكر غسل رسول اهللا 

وسلم وليس يف البيت اال صلى اهللا عليه . عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال ملا امجع القوم لغسل رسول اهللا
أهله عمه العباس وعلي بن أيب طالب والفضل بن العباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد وصاحل مواله 
فلما امجعوا على غسله نادى من وراء الباب أوس بن خويل األنصاري وكان بدريا علي بن أيب طالب 

wه وسلم فقال له علي عليه السالم ادخل صلى اهللا علي. فقال يا علي نشدتك اهللا حظنا من رسول اهللا
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صلى اهللا عليه وسلم ومل يل من غسله شيئا قال فاسنده علي إىل صدره . فدخل فحضر غسل رسول اهللا
وعليه قميصه وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه مع علي وكان أسامة وصاحل يصبان املاء وجعل علي 

لم شيء مما يرى من امليت وهو يقول بايب وأمي ما أطيبك صلى اهللا عليه وس. يغسله ومل ير من رسول اهللا
  .حيا وميتا

صلى اهللا عليه وسلم وكان يغسل باملاء والسدر جففوه مث صنع به ما . حىت إذا فرغوا من غسل رسول اهللا
  .يصنع بامليت مث ادرج يف ثالثة أثواب ثوبني أبيضني وبرد حربة

ا إىل أيب عبيدة بن اجلراح وكان أبو عبيدة يضرح ألهل قال مث دعا العباس رجلني فقال ليذهب أحدكم
مكة وليذهب اآلخر إىل أيب طلحة بن سهل األنصاري وكان أبو طلحة يلحد ألهل املدينة قال مث قال 

العباس حني سرحهما اللهم خر لرسولك قال فذهبا فلم جيد صاحب أيب عبيدة أبا عبيدة ووجد صاحب 
  .صلى اهللا عليه وسلم رواه اإلمام أمحد. اهللاأيب طلحة أبا طلحة فلحد لرسول 

  .صلى اهللا عليه وسلم فكان علي حيسوه. وروى جعفر بن حممد قال كان املاء يستنقع يف جفون النيب

  ذكر موضع قبره 

صلى اهللا عليه وسلم مل يدروا اين يقرب النيب صلى اهللا . عن ابن جريج قال أخربين أيب أن أصحاب حممد
فأخروا . ال أبو بكر رضي اهللا عنه مسعت رسول اهللا يقول مل يقرب نيب إال حيث ميوتعليه وسلم حىت ق

  .فراشه وحفروا له حتت فراشه

  ذكر الصالة عليه

  صلى اهللا عليه وسلم 

ملا غسل وكفن صلى اهللا عليه وسلم صلى الناس عليه أفذاذاً ال يؤمهم أحد فأما فضل الصالة عليه 
من صلى علي واحدة صلى اهللا عليه ا "ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق: باللسان عن أيب هريرة قال

  .انفرد بإخراجه مسلم" عشراً

من صلى علي واحدة صلى اهللا عليه : "وعن أنس بن مالك، قالك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .رواه اإلمام أمحد" عشر صلوات، وحط عنه عشر خطيئات

إن أوىل الناس يب يوم القيامة أكثرهم :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوعن عبد اهللا بن مسعود أن
  .علي صالة رواه الترمذي
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  ذكر بلوغ سالم أمته إليه ورد السالم على من يسلم عليه صلى اهللا عليه وسلم 

ين إن هللا عز وجل يف األرض مالئكة سياحني يبلغو: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عبد اهللا
ما : "رواه اإلمام أمحد وروي أيضاً عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال" من أميت السالم

  ".من أحد يسلم علي إال رد اهللا إيل روحي حىت أرد عليه السالم

  .آخر املتعلق بأخبار نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم

  رسول اهللاذكر المشهورين بالعلم والزهد والتعبير من أصحاب 

وذكر مجل من أحواهلم وكالمهم رضي اهللا عنهم بدأت بذكر العشر مث ذكرت من بعدهم على ترتيب 
  طبقام 

  أبو بكر الصديق

  رضي اهللا عنه 

    

  ذكر اسمه ونسبه

  .امسه عبد اهللا بن عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي

  .بن عامر، ماتت مسلمةأم اخلري سلمى بنت صخر :واسم أمه

: ِلم سمي أبو بكر عتيقاً؟ فقالت: أحدمها ما روي عن عائشة اا سئلت: ويف تسميته بعتيق ثالثة أقوال

  .هذا عتيق اهللا من النار: صلى اهللا عليه وسلم فقال. نظر إليه رسول اهللا

  .أنه اسم مسته به أمه، قاله موسى بن طلحة: والثاين

  . قاله الليث بن سعد- جلمال وجهه أنه مسي به: والثالث

صلى اهللا عليه وسلم ِصديقاً . صلى اهللا عليه وسلم بذلك جلمال وجهه مساه النيب. وقال ابن قتيبة لقبه النيب
  .يكون بعدي اثنا عشر خليفة، أبو بكر الصديق ال يلبث إال قليال: وقال

  ".الصديق: " كر من السماءوكان علي بن أيب طالب حيلف باهللا أن اهللا أنزل اسم أيب ب

  ذكر صفته
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كان أبو بكر رضي اهللا عنه حنيفاً خفيف العارضني معروق الوجه نايتء اجلبهة أجىن اليستمسك، إزاره 
كان أبو بكر خيضب باحلناء : عن أنس قال. يسترخي عن حقويه، عاري األشاجع خيضب باحلناء والكتم

  .والكتم

  .يب على أيب بكر وكان رجالً حنيفاً خفيف اللحم، أبيضدخلت مع أ: وعن قيس بن أيب حازم قال

  ذكر تقدم إسالمه

  .أول من أسلم أبو بكر: قال حسان بن ثابت وابن عباس وأمساء بنت أيب بكر وإبراهيم النخعي

أدركت أيب ومشيختنا، حممد بن املنكدر، وربيعة بن أيب عبد الرمحن، : وقال يوسف بن يعقوب املاجشون
سان، وسعد بن إبراهيم، وعثمان بن حممد األخنسي، وهم ال يشكّون أن أول القوم إسالماً وصاحل بن كي

  : أبو بكر رمحه اهللا، مث متثل بأبيات حسان: أول من صلّى: وعن ابن عباس قال. أبو بكر

 أخاك أبا بكر مبا فعال فاذكر  تذكَّرت شجواً من أخي ثقة إذا

 يب وأوفاها مبا محالإال الن  الربية أتقاها وأعدهلا خري

  وأول الناس حقاً صدق الرسال  التايل احملمود مشهده الثاينَ

  .رواه عبد اهللا بن اإلمام أمحد

  ".أبو بكر : أول من صلَّى: "وعن إبراهيم قال

  ذكر أوالده

هما أم  أم-عبد اهللا، وأمساء ذات النطاقني وأمهما قتيلة، وعبد الرمحن، وعائشة : وكان له من الولد
وأمها حبيبة بنت خارجة بن زيد، وكان أبو بكر .  وحممد، وأمه أمساء بنت عميس، وأم كلثوم-رومان 

  .فتزوج ابنته" خارجة"ملا هاجر إىل املدينة نزل على 

  .فانه شهد الطائف: فأما عبد اهللا

ىل أن قتل وعاشت مائة فتزوجها الزبري فولدت له عدةً مث طلقها، فكانت مع ابنها عبد اهللا إ: وأما أمساء
  .سنة

  .فشهد يوم بدر مع املشركني مث أسلم: وأما عبد الرمحن

فكان من نساك قريش، إال أنه أعان على عثمان يوم الدار، مث واله علي بن أيب طالب مصر : وأما حممد
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  .فقتله هناك صاحب معاوية

  .فتزوجها طلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا عنه: وأما أم كلثوم

  اله الجميلةسياق أفع

فخرج من عندنا وإنَّ . أدِرك صاحبك: جاء الصريخ إىل أيب بكر، فقيل له: عن أمساء بنت أيب بكر قالت
أتقتلون رجالً أن يقول ريب اهللا وقد جاءكم بالبينات من "ويلكم : له غدائر، فدخل املسجد وهو يقول

 أيب يكر، فرجع إلينا أبو بك، فجعل ال فلَهوا عن رسول اهللا وأقبلوا إىل:  قال28؟سورة غافر آية "ربكم
  .تباركت يا ذا احلالل واإلكرام: ميس شيئاً من غدائره إال جاء معه، وهو يقول

يا رسول اهللا دعين أدخل قبلك فإن كان حية أو شيء : ملا كان ليلة الغار قال أبو بكر: وعن أنس، قال
كلما رأى جحراً قال بثوبه فشقه مث ألقمه فدخل أبو بكر فجعل يلتمس بيده . ادخل: كانت يل قبلك قال

  .اجلُحر،حىت فعل ذلك بثوبه أمجع

صلى اهللا عليه وسلم .فلما أصبح قال له النيب. ".فبقي جحر فوضع عِقبة عليه مث أدخل رسول اهللا: قال
م الله: " صلى اهللا عليه وسلم يديه وقال. فأين ثوبك يا أبا بكر؟ فأخربه بالذي صنع، فرفع رسول اهللا

  .فأوحى اهللا عز وجل إليه أن اهللا تعاىل قد استجاب لك". اجعل أبا بكر معي يف درجيت يوم القيامة 

: نعم: هل قلت يف أيب بكر شيئاً؟ فقال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلسان: وعن الزهري قال

  : فقال. فقال قل وانا أمسع

  به إذ صعد اجلبالطاف العدو  وثاين اثنني يف الغار املنيف وقد

 الربية مل يعِدل به رجال من  حب رسول اهللا، قد علموا وكان

    

  .صدقت يا حسان، هو كما قلت: فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت بدت نواجذه، مث قال

  .وكان ردف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال املدائين

صلى اهللا عليه وسلم أن نتصدق ووافق ذلك ماالً عندي .  اهللاأمرنا رسول: وعن عمر بن اخلطاب قال
فقال يل رسول اهللا صلى اهللا : قال.فجئت بنصف مايل: قال. اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً: فقلت

وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه .مثله: ما أبقيت ألهلك؟ قلت: عليه وسلم
  .ال أسابقك إىل شي أبداً: فقلت. أبقيت هلم اهللا ورسوله: قيت ألهلك؟ فقالما أب: وسلم
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: اشترى أبو بكر رضي اهللا عنه بالالً، وهو مدفون يف احلجارة، خبمس أواٍق ذهباً، فقالوا: وعن قيس، قال

  .لو أبيتم إال مائة أوقية ألخذته: قال. لو أبيت إال أوقية لبعناك

  بهسياق جمل من فضائله ومناق

  رضي اهللا عنه 

صلى اهللا عليه وسلم بدراً ومجيع . ذكر أهل العلم بالتواريخ والسري أن أبا بكر شهد مع رسول اهللا
صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد حني ازم الناس ودفع . املشاهد ومل يفته منها مشهد وثبت مع رسول اهللا

ك وانه كان ميلك يوم أسلم أربعني ألف درهم إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأيته العظمى يوم تبو
فكان يعتق منها ويقوي املسلمني وهو أول من مجع القرآن وترته عن شرب املسكر يف اجلاهلية واإلسالم 

  .وهو أول من قاء حترجا من الشبهات

ري وذكر حممد بن إسحاق أنه أسلم على يده من العشرة مخسة عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد اهللا والزب
  .وسعد بن أيب وقاص وعبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنهم

صلى اهللا عليه وسلم الناس فقال ان اهللا عز وجل خري عبدا ببني . عن أيب سعيد قال خطب رسول اهللا
الدنيا وبني ما عنده فاختار ذلك العبد ما عنده فبكى أبو بكر رمحة اهللا عليه فعجبنا من بكائه ان أخرب 

هللا عليه وسلم ن عبد خري، فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املخري وكان ابو بكر رسول اهللا صلى ا
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن من أمن الناس علي يف صحبته وماله أبو بكر، ولو . أعلمنا به

 املسجد كنت متخذاً خليالً غري ريب عز وجل ال ختذت أبا بكر، لكن أخوة اإلسالم ومودته، ال يبقى يف
  .باب إال سد إال باب أيب بكر، أخرجاه يف الصحيحني

كنت جالساً عند النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه حىت : عن أيب الدرداء، قال
يا رسول اهللا إنه : أبدى عن ركبته، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، فسلم وقال

.  وبني ابن اخلطاب شيء فأسرعت إليه، مث ندمت فسألته أن يغفر يل فأىب علي، فأقبلت إليككان بيين

ال فأتى : مث إن عمر ندم فأتى مرتل أيب بكر فسأل أمث أبو بكر فقالوا. يغفر اهللا لك يا أبا بكر، ثالثاً: فقال
سلم يتمعر حىت أشفق أبو بكر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فسلم عليه فجعل وجه النيب صلى اهللا عليه و

إن اهللا : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. يا رسول اهللا، واهللا أنا كنت أظلم مرتني: فجثا على ركبتيه فقال
بعثين إليكم فقلتم كذبت، وقال ابو بكر صدق وواساين بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا يل صاحيب؟ 

  .اريمرتني، فما أوذي بعدها انفرد بإخراجه البخ
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خرجنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم عام حنني، فلما التقينا كانت للمسلمني جولة : وعن أيب قتادة قال
فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف . فرأيت رجالً من املشركني قد عال رجالً من املسلمني

أرسلين، فلحقت عمر فقطعت الدرع وأقبل علي فضمين ضمة وجدت منها ريح املوت، مث أدركه املوت ف
من قتل : "مث رجعوا وجلس النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال. ما بال الناس؟ قال أمر اهللا عز وجل: فقلت

مث : فقلت من يشهد يل مث جلست، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله قال" قتيالً له عليه بينة فله سلبه
لت من يشهد يل، مث جلست، قال مث قال النيب صلى قال النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله فقال فقمت فق

. صدق وسلبه عندي فأرضه مين: مالك يا أبا قتادة فأخذته، فقال رجل: اهللا عليه وسلم مثله فقمت فقال

الها اهللا إذاً ال يعمد إىل أسد من أسد من أسد اهللا يقاتل عن اهللا ورسوله صلى اهللا عليه : فقال أبو بكر
صدق فأعطه فأعطانيه فابتعت به خمرفاً يف بين : قال النيب صلى اهللا عليه وسلموسلم فيعطيك سلبه، ف

  .سلمة فإنه ألول مال تأثلته يف اإلسالم رواه البخاري

    

الها اهللا إذاً وقد ذكر أبو حامت السجستاين فيما تلحن فيه : هكذا روى لنا يف هذا احلديث أن أبا بكر قال
الها اهللا ذا، واملعىن ال واهللا ال أقسم به فأدخل اسم اهللا بني : إذاً، والصوابالها اهللا : العامة أم يقولون

  .ها وذا، فعلى هذا يكون هذا من الرواة، ألم كانوا يرون باملعىن دون اللفظ

  .وهذا احلديث يتضمن فتوى أيب بكر حبضرة النيب صلى اهللا عليه وسلم وهي من املناقب اليت انفرد ا

كان قتال يف بين عمرو بن عوف فبلغ النيب صلى اهللا عليه وسلم فأتاهم بعد :  قالوعن سهل بن سعد
فلما أن . يا بالل إن حضرت الصالة ومل آت فمر أبا بكر فليصل بالناس: الظهر ليصلح بينهم، وقال

ا حضرت الصالة أقام بالل العصر مث أمر أبا بكر فتقدم م وجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد م
دخل أبو بكر يف الصالة فلما رأوه صفحوا وجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يشق الناس حىت قام 

وكان أبو بكر إذا دخل يف الصالة مل يلتفت، فلما رأى التصفيح ال ميسك عنه : قال. خلف أيب بكر
وسلم بيده أن امضه التفت فرأى النيب صلى اهللا عليه وسلم خلفه فأومأ إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه 

فمضى رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال. فقامل ابو بكر على هيئته فحمد اهللا على ذلك مث مشى القهقري
أبا بكر ما منعك إذ أومأت : وسلم فصلى بالناس، فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصالة قال

. حافة أن يؤم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلممل يكن البن أيب ق: إليك أن ال تكون مضيت؟ فقال أبو بكر

  .إذا نابكم شيء يف صالتكم فليسبح الرجل، ولتصفح النساء أخرجاه يف الصحيحني: فقال للناس

مروا أبا بكر : ملا ثقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاء بالل يؤذنه بالصالة فقال: وعن عائشة قالت
wهللا إن با بكر رجل أسيف وأنه مىت يقم مقامك ال يسمع الناس، يا رسول ا: فقلت: قالت. فليصل بالناس
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قويل له إن أبا بكر رجل : فقلت حلفصة: قالت. مروا أبا بكر فليصل بالناس: فقال. فلو أمرت عمر
إنكن : أسيف، وإنه مىت يقم مقامك ال يسمع الناس، فلو أمرت عمر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .روا أبا بكر فليصل بالناسألننت صواحب يوسف م

فلما دخل يف الصالة وجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فأمروا أبا بكر يصلي بالناس وقالت: قالت
من نفسه خفة، فقام يهادي بني رجلني ورجاله ختطان يف األرض، فلما دخل املسجد، مسع أبو بكر حسه 

قم مكانك فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : لمذهب بتأخر، فأومأ إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي بالناس جالساً وأبو بكر : حىت جلس عن يسار أيب بكر قالت

قائماً، يقتدي أبو بكر بصالة النيب صلى اهللا عليه وسلم ويقتدي الناس بصالة أيب بكر أخرجاه يف 
  .الصحيحني

ما نفعين مال قط ما نفعين مال : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  اهللا عنه، قالوعن أيب هريرة رضي
  .هل أنا ومايل إال لك يا رسول اهللا؟ رواه أمحد: فبكى أبو بكر وقال" أيب بكر

صلى اهللا عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه . وعن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه قال أتت امرأة إىل النيب
صلى اهللا عليه وسلم ان مل جتدين فائيت أبا بكر .  رأيت ان جئت ومل أجدك كأا تقول املوت قالقالت أ

  .رواه البخاري

كنت عند النيب صلى اهللا : صلى اهللا عليه وسلم وعن ابن عمر قال. وعن ابن عمر قال كنت عند النيب
ل فرتل عليه جربيل فقال يا حممد عليه وسلم وعنده أبو بكر الصديق وعليه عباءة قد خلها يف صدره خبال

مايل ارى أبا بكر عليه عباءة قد خلها يف صدره فقال يا جربيل انفق ماله علي قبل الفتح قال فان اهللا عز 
وجل يقرأ عليك السالم ويقول لك قل له أراض أنت عين يف فقرك هذا أم ساخط؟ فقال رسول اهللا صلى 

وجل يقرأ عليك السالم ويقول لك قل له أراض أنت عين يف فقرك اهللا عليه وسلم يا أبا بكر، إن اهللا عز 
هذا أم ساخط فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا ابا بكر إن اهللا عز وجل يقرأ عليك السالم ويقول 

لك أراض أنت عين يف فقرك هذا أم ساخط؟ فقال أبو بكر عليه السالم اسخط على ريب؟ أنا عن ريب 
  .نا عن ريب راضراض عن ريب راض، أ

دخلت املدينة ف رأيت الناس جمتمعني و رأيت رجال يقبل راس رجل : وعن أيب رجاء العطاردي قال
من املقبل ومن املقبل؟ قالوا ذاك عمر يقبل راس أيب بكر يف : أنا فداء لك لوال أنت هلكنا فقلت: ويقول

  .قتاله أهل الردة إذ منعوا الزكاة حىت أتوا ا صاغرين

    

w حممد بن احلنفية قال قلت أليب أي الناس خري بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أبو بكر قلت وعن
w
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مث من قال مث عمر وخشيت ان يقول عثمان قلت مث أنت فقال أنا إال رجل من املسلمني انفرد بإخراجه 
  .البخاري

  .با بكر منيب القلبوعن أيب سرحية قال مسعت عليا عليه السالم يقول على املنرب إال ان أ

  .وعن أيب عمران اجلوين قال قال أبو بكر الصديق لوددت اين شعرة يف جنب عبد مؤمن رواه أمحد

  .قال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه يا ليتين شجرة تعضد مث تؤكل: وعن احلسن قال

ول منه لقمة فقال له وعن زيد بن أرقم قال كان أليب بكر الصديق مملوك يغل عليه فأتاه ليلة بطعام فتنا
اململوك ما لك كنت تسألين كل ليلة ومل تسألين الليلة قال محلين على ذلك اجلوع من أين جئت ذا قال 

مررت بقوم يف اجلاهلية فرقيت هلم فوعدوين فلما أن كان اليوم مررت به فإذا عرس هلم فأعطوين فقال 
لت ال خترج فقيل له إن هذا ال خترج إال أف لك كدت لكين فادخل يده يف حلقه فجعل يتقيا وجع

باملاء فدعا بعس من ماء فجعل يشرب ويتقيا حىت رمى ا فقيل له يرمحك اهللا كل هذا من اجل هذه 
صلى اهللا عليه وسلم يقول كل جسد . اللقمة فقال لو مل خترج إال مع نفسي ألخرجتها مسعت رسول اهللا

  .ت شيء من جسدي من هذه اللقمةنبت من سحت فالنار أوىل به فخشيت أن ينب

  .وقد أخرج البخاري يف أفراده من حديث عائشة طرفا من هذا احلديث

  .وعن هشام عن حممد قال كان أغري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر

  .صلى اهللا عليه وسلم من أيب بكر. وعن حممد بن سريين قال مل يكن أحد أهيب ملا يعلم بعد النيب

  .با بكر أخذا بطرف لسانه ويقول هذا الذي أوردين املواردوعن قيس قال رأيت أ

وعن ابن مليكة قال كان رمبا سقط اخلطام من يد أيب بكر الصديق قال فيضرب بذراع ناقته فينيخها 
صلى اهللا عليه وسلم امرين أن ال أسال الناس . إن حيب: فيأخذه قال فقالوا له أفال أمرتنا نناولكه؟ قال

  . أمحدشيئا رواه اإلمام

  ذكر خالفة أبي بكر

  رضي اهللا عنه 

صلى اهللا عليه وسلم يوم االثنني الثين . ذكر الواقدي عن أشياخه أن أبا بكر بويع يوم قبض رسول اهللا
  .".عشرة ليلة خلت من ربيع األول سنة إحدى عشرة من مهاجر رسول اهللا

صلى اهللا عليه وسلم ان . سول اهللاقال عمر بن اخلطاب كان من خربنا حني تويف ر: وعن ابن عباس قال
عليا والزبري ختلفوا يف بيت فاطمة وختلف عنا األنصار بأمجعهم يف سقيفة بين ساعدة واجتمع املهاجرون 
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إىل أيب بكر فقلت له يا أبا بكر انطلق بنا إىل إخواننا من األنصار فانطلقنا نؤمهم حىت لقينا رجالن 
اال أين تريدون يا معشر املهاجرين فقلت نريد إخواننا هؤالء من صاحلان فذكرا لنا الذي صنع القوم فق

األنصار فقاال ال عليكم أن ال تقربوهم و اقضوا أمركم فقلت واهللا لنأتينهم فانطلقنا حىت جئناهم يف 
سقيفة بين ساعدة فإذا هم جمتمعون وإذا بني ظهرانيهم رجل مزمل فقلت من هذا قالوا سعد بن عبادة 

الوا وجع فلما جلسنا قام خطيبهم فأثىن على اهللا عز وجل مبا هو أهله وقال أما بعد فنحن فقلت ما له ق
أنصار اهللا وكتيبة اإلسالم وانتم يا معشر املهاجرين رهط منا وقد دفَّت دافَّة منكم تريدون أن أن ختتزلونا 

  .من أصلنا وحتضنونا من األمر

عجبتين أريد أن أقوهلا بني يدي أيب بكر وكنت فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت قد زورت مقالة أ
أداري منه بعض احلد وهو كان احلم مين وأوقر فقال أبو بكر على رسلك فكرهت ان أغضبه واهللا ما 
ترك من كلمة أعجبتين يف تزويري إال قاهلا يف بديهته وافضل حىت سكت قال أما بعد فماذا ذكرمت من 

األمر إال هلذا احلي من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا وقد خري فأنتم أهله ومل تعرف العرب هذا 
  .رضيت لكم أحد هذين الرجلني أيهما شئتم

وأخذ بيدي وبيد أيب عبيدة بن اجلراح فلم اكره مما قال غريها و كان واهللا أن أقدم فتضرب عنقي ال 
  .ري نفسي عند املوتيقربين ذلك إىل إمث أحب إيل من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر إال أن تغ

فقال قائل من األنصار أنا جذيلها احملكك وعذيقا املرجب منا أمري ومنكم أمري فكثر اللغط وارتفعت 
األصوات حىت خشيت االختالف فقلت ابسط يديك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته وبايعه املهاجرون مث 

  .بايعه األنصار رواه اإلمام أمحد

    

ل ملا قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتى عمر أبا عبيدة بن اجلراح فقال وعن إبراهيم التيمي قا
صلى اهللا عليه وسلم فقال أبو عبيدة بن . ابسط يدك فألبايعك فإنك أمني هذه األمة على لسان رسول اهللا

  .اجلراح لعمر ما رأيت لك فهة مثلها منذ أسلمت أتبايعين وفيكم الصديق وثاين اثنني

صلى اهللا عليه وسلم نظرنا يف امرنا فوجدنا . قال علي عليه السالم ملا قبض رسول اهللا: الوعن احلسن ق
صلى اهللا عليه . صلى اهللا عليه وسلم قد قدم أبا بكر يف الصالة فرضينا لدنيانا من رضي رسول اهللا. النيب

  .وسلم لديننا فقدمنا أبا بكر

 غاديا إىل السوق وعلى رقبته أثواب يتجر ا فلقيه وعن عطاء بن السائب قال ملا استخلف أبو بكر اصبح
عمر وأبو عبيدة فقاال له أين تريد يا خليفة رسول اهللا قال السوق قاال تصنع ماذا وقد وليت أمر املسلمني 
wقال فمن أين أطعم عيايل قاال له انطلق حىت نفرض لك شيئا فانطلق معهما ففرضوا له كل يوم شطر شاة 
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  .س والبطنوما كسوه يف الرأ

صلى اهللا عليه وسلم افرضوا . وعن محيد بن هالل قال ملا ويل أبو بكر اخلالفة قال أصحاب رسول اهللا
صلى اهللا عليه وسلم ما يغنيه فقالوا نعم برداه إذا اخلقهما وضعهما وأخذ مثلهما . خلليفة رسول اهللا

  .ال أبو بكر رضي اهللا عنه رضيتوظهره إذا سافر ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يستخلف فق

وعن عمري بن إسحاق قال خرج أبو بكر وعلى عاتقه عباءة له فقال له رجل أرين أكفك فقال إليك عين 
  .ال تغرين أنت وابن اخلطاب عن عيايل

قال علماء السري وكان أبو بكر حيلي للحي أغنامهم فلما بويع قالت جارية من احلي اآلن ال حيلب لنا 
رنا فسمعها فقال بلى ألحلبنها لكم وإين ألرجو أن ال يغريين ما دخلت فيه عن خلق كنت فيه منائح دا

فكان حيلب هلم وانه ملا ويل استعمل عمر على احلج مث حج أبو بكر من قابل مث اعتمر يف رحب سنة اثنيت 
قيل له هذا عشرة فدخل مكة ضحوة فأتى مرتله وأبو قحافة جالس على باب داره معه فتيان حيدثهم ف

ابنك فنهض قائما وعجل أبو بكر أن ينيخ راحلته فرتل عنها وهي قائمة فجعل يقول يا أبه ال تقم مث 
التزمه وقبل بني عيين أيب قحافة جعل أبو قحافة يبكي فرحا بقدومه وجاء وايل مكة عتاب بن أسيد و 

الوا السالم عليك يا خليفة سهيل بن عمرو وعكرمة بن أيب جهل واحلارث بن هشام فسلموا عليه فق
صلى اهللا عليه وسلم مث سلموا . رسول اهللا وصافحوه مجيعا فجعل أبو بكر يبكي حني يذكرون رسول اهللا

على أيب قحافة فقال أبو قحافة يا عتيق هؤالء املأل فاحسن صحبتهم فقال أبو بكر يا أبه ال حول وال قوة 
  .ه وال يدان إال باهللاإال باهللا طوقت عظيما من األمر ال قوة يل ب

  .وقال هل من أحد يتشكى ظالمة؟ فما أتاه أحد فاثىن الناس على واليهم

  سياق طرف من خطبه ومواعظه وكالمه

  رضي اهللا عنه 

أما : عن هشام بن عروة عن أبيه قال ملا وىل أبو بكر خطب الناس فحمد اهللا وأثىن عليه مبا هو أهله مث قال
صلى اهللا عليه وسلم . مركم ولست خبريكم ولكن قد نزل القرآن وسن النيببعد أيها الناس قد وليت أ

السنن فعلمنا اعلموا أن أكيس الكيس التقوى وان أمحق احلمق الفجور إن أقواكم عندي الضعيف حىت 
أخذ له حبقه وان أضعفكم عندي القوي حىت أخذ منه احلق أيها الناس إمنا أنا متبع ولست مببتدع فان 

  ".ينوين وان زغت فقوموينأحسنت فأع

وعن احلسن قال ملا بويع أبو بكر قام خطيبا فال واهللا ما خطب خطبته أحد بعد فحمد اهللا وأثىن عليه مث 
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أما بعد فإين وليت هذا األمر وأنا له كاره واهللا لوددت أن بعضكم كفانيه أال وإنكم إن كلفتموين : قال
صلى اهللا عليه وسلم .  عليه وسلم مل أقم به كان رسول اهللاصلى اهللا. أن اعمل فيكم مثل عمل رسول اهللا

عبدا أكرمه اهللا بالوحي وعصمه به إال وإمنا أنا بشر ولست خبري من أحد منكم فراعوين فإذا رأيتموين 
استقمت فاتبعوين وإذا رأيتموين زغت فقوموين واعلموا أن يل شيطانا يعتريين فإذا رأيتموين غضبت 

  . يف أشعاركم وأبشاركمفاجتنبوين ال أوثر

وعن حيىي أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه كان يقول يف خطبته أين الوضاء احلسنة وجوههم املعجبون 
بشأم أين امللوك الذين بنوا املدائن وحصنوها باحليطان أين الذين كانوا يعطون الغلبة يف مواطن احلرب 

  ".لوحا ألواحا النجاء النجاء قد تضعضع م الدهر فاصبحوا يف ظلمات القبور ا

    : وعن عبد اهللا بن عكيم قال خطبنا أبو بكر فقال

أما بعد فإين أوصيكم بتقوى اهللا وان تثنوا عليه مبا هو أهله وان ختلطوا الرغبة بالرهبة وجتمعوا األحلاف 
دعوننا رغباً ورهبا باملسالة إن اهللا أثىن على زكريا وأهل بيته فقال ام كانوا يسارعون يف اخلريات وي

 اعلموا عباد اهللا ان اهللا قد ارن حبقه أنفسكم وأخذ على ذلك 90وكانوا لنا خاشعني سورة األنبياء آية 
مواثيقكم واشترى منكم القليل الفاين بالكثري الباقي وهذا كتاب اهللا فيكم ال تفىن عجائبه وال يطفأ نوره 

 ليوم القيامة وإمنا خلقكم لعبادته ووكل بكم الكرام الكاتبني فصدقوا قوله وانتصحوا كتابه واستضيئوا منه
يعلمون ما تفعلون مث اعلموا عباد اهللا أنكم تغدون وتروحون يف اجل قد غيب عنكم علمه فان استطعتم 
أن تنقضي اآلجال وأنتم يف عمل اهللا فافعلوا ولن تستطيعوا ذلك إال باهللا فسابقوا يف مهل آجالكم قبل ان 

جالكم فتردكم إىل سوء أعمالكم فإن أقواما جعلوا آجاهلم لغريهم ونسوا أنفسهم فأاكم ان تنقضي آ
  ".تكونوا أمثاهلم ألوحا ألوحا النجاء النجاء إن وراءكم طالبا حثيثا مره سريع 

  ذكر مرض أبي بكر ووفاته

  رضي اهللا عنه 

لى اهللا عليه وسلم كمد فما زال كان سبب موت أيب بكر وفاة رسول اهللا ص: عن عبد اهللا بن عمر قال
جسمه حيري حىت مات وعن ابن هشام أن أبا بكر واحلارث بن كلدة كانا يأكالن حريرة أهديت أليب 

ارفع يا خليفة رسول اهللا واهللا ان فيها لسم سنة وأنا وأنت منوت يف يوم : فقال احلارث أليب بكر. بكر
  .يوم واحد عند انقضاء السنةواحد فرفع يديه فلم يزاال عليلني حىت ماتا يف 

  .كان بدء مرضه أنه اغتسل يف يوم بارد فحم مخسة عشر يوماً: وقيل
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فأي : قالوا. أال ندعو الطبيب؟ قال قد رآين: مرض أبو بكر فعاده الناس، فقالوا: وعن أيب السفر قال
  .اين فعال ملا أريد: شيٍء قال لك؟ قال

اتق اهللا يا "ملا حضر أبا بكر الصديق املوت دعا عمر فقال له : ط قالوعن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن ساب
عمر، واعلم أن هللا عمال بالنهار ال يقبله بالليل، وعمالً بالليل ال يقبله بالنهار، وانه ال يقبل نافلة حىت 

ثقله عليهم، تؤدي فريضته، وإمنا ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم احلق يف دار الدنيا و
حق مليزان يوضع فيه احلق غداً أن يكون ثقيالً، وإمنا خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة بأتباعهم 

الباطل يف الدنيا وخفته عليهم، وحق مليزاٍن يوضع فيه الباطل غداً أن يكون خفيفاً، وان اهللا تعاىل ذكر 
اين ألخاف أن ال احلق م وإن : ، فإذا ذكرم قلتأهل اجلنة فذكرهم بأحسن أعماهلم وجتاوز عن سيئه

اهللا تعاىل ذكر أهل النار فذكرهم بأسوأ أعماهلم ورد عليهم أحسنه فإذا ذكرم قالت إين ألرجو أن ال 
فإن أنت حفظت . أكون مع هؤالء ليكون العبد راغباً راهباً، ال يتمىن على اهللا، وال يقنط من رمحة اهللا

 أحب إليك من املوت وهو آتيك، وإن أنت ضيعت وصييت فال يك غائب أبغض وصييت فال يك غائب
  .إليك من املوت، ولست تعجزه

انظروا ماذا زاد يف مايل منذ دخلت يف : ملا مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيه قال: وعن عائشة قالت
بيانه، وإذا ناضح كان يسقي اإلمارة فابعثوا به إىل اخلليفة من بعدي، فنظرنا فإذا عبد نويب كان حيمل ص

رمحة اهللا على أيب بكر لقد : فأخربين جدي أن عمر بكى وقال: قالت. بستانا له، فبعثنا ما إىل عمر
  .أتعب من بعده تعباً شديداً

أما بعد يا بنية، فان أحب الناس غىن إيل : "ملا حضر أبا بكر الوفاة جلس فتشهد مث قال: وعنها قالت
عز الناس علي فقراً بعدي أنت، وإين كنت حنلتك جدادا عشرين وسقا من مايل بعدي أنِت، وإن أ

فوددت واهللا انك حزته وإمنا هو أخواك وأختاك قالت قلت هذان أخواي فمن أختاي قال ذو بطن ابنة 
  .خارجة فإين أظنها جارية ويف رواية قد القي يف روعي أا جارية فولدت أم كلثوم

و بكر قال أي يوم هذا قلنا يوم االثنني قال فإين أرجو ما بيين وبني الليل قالت وعنها قالت ملا ثقل أب
وكان عليه ثوب عليه ردع من مشق فقال إذا أنا مت فاغسلوا ثويب هذا وضموا إليه ثوبني جديدين 

خرجه وكفنوين يف ثالثة أثواب فقلنا أفال جنعلها جددا كلها قال ال إمنا هو للمهلة فمات ليلة الثالثاء أ
  .البخاري

    

قال أهل اليسر تويف أبو بكر ليلة الثالثاء بني املغرب والعشاء لثمان ليال بقني من مجادى اآلخرة سنة 
wثالث عشرة من اهلجرة وهو ابن ثالث وستني وأوصى أن تغسله أمساء زوجته فغسلته وأن يدفن إىل جنب 
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 واملنرب ونزل يف حفرته ابنه عبد الرمحن وعمر صلى اهللا عليه وسلم وصلى عليه عمر بني القرب. رسول اهللا
  .وعثمان وطلحة بن عبيد اهللا

  .رمحه اهللا ورضي عنه وحشرنا يف زمرته أماتنا على سنته وحمبته

  أبو حفص عمر بن الخطاب

حنتمة : وأمه. ابن نفيل بن عبد العزي بن رباح بن عبد اهللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي
  .ملغرية بن عبد اهللا بن عمرو بن خمزوم أسلم سنة ست من النبوة وقيل سنة مخسبنت هاشم بن ا

  ذكر سبب إسالمه

صلى اهللا عليه وسلم قال اللهم أعز اإلسالم بأحب الرجلني إليك بعمر بن اخلطاب . عن ابن عمر أن النيب
  .أو بايب جهل بن هشام فكان احبهما إليه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

صلى اهللا عليه وسلم قبل أن . بن عبيد قال قال عمر بن اخلطاب خرجت أتعرض لرسول اهللاوعن شريح 
أسلم فوجدته قد سبقين إىل املسجد فقمت خلفه فاستفتح سورة احلاقة فجعلت أتعجب من تأليف القرآن 

 ما قال فقلت هذا واهللا شاعر كما قالت قريش قال فقرأ أنه لقول رسول كرمي وما هو بقول شاعر قليال
 قال قلت كاهن قال وال بقول كاهن قليال ما تذكرون ترتيل من رب 41تؤمنون سورة احلاقة اآلية 

  .العاملني ولو تقول علينا بعض األقاويل ألخذنا منه باليمني إىل آخر اآلية فوق اإلسالم يف قليب

عمد يا عمر قال وعن أنس بن مالك قال خرج عمر متقلدا السيف فوجده رجل من بين زهرة فقال أين ت
أريد أن اقتل حممدا قال وكيف تأمن يف بين هاشم وبين زهرة وقد قتلت حممداً فقال له عمر ما أراك إال 

قد صبأت وتركت دينك الذي أنت عليه قال أفال أدلك على العجب يا عمر إن أختك وختنك قد صبوا 
جل من املهاجرين يقال له خباب وتركا دينك الذي أنت عليه فمشى عمر ذامرا حىت أتامها وعندمها ر

فلما مسع خباب حس عمر توارى يف البيت فدخل عليهما فقال ما هذه اهلينمة اليت مسعتها عندكم قال 
وكانوا يقرأون طه فقاال ما عدا حديثا حتدثناه بيننا قال فلعلكما قد صبومتا فقال له ختنه أ رأيت يا عمر 

تنه فوطئه وطئاً شديداً فجاءت أخته فدفعته عن زوجها إن كان احلق يف غري دينك فوثب عمر على خ
فنفحها نفحة بيده فدمي وجهها فقالت وهي غضيب أ رأيت يا عمر إن كان احلق يف غري دينك أشهد أن 

  .ال اله إال اهللا واشهد أن حممدا رسول اهللا

الت أخته انك فلما يئس عمر قال أعطوين هذا الكتاب الذي عندكم فاقرأه وكان عمر يقرأ الكتب فق
wرجس وال ميسه إال املطهرون فقم فاغتسل أو توضأ فقام فتوضأ مث أخذ الكتاب فقرا طه حىت انتهى إىل 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   80 

 فقال عمر دلوين على حممد 14قوله إنين أنا اهللا ال اله إال أنا فأعبدين وأقم الصالة لذكري سورة طه اآلية 
صلى . ر فإين أرجو أن تكون دعوة رسول اهللافلما مسع خباب قول عمر خرج من البيت فقال ابشر يا عم

. اهللا عليه وسلم لك ليلة اخلميس اللهم أعز اإلسالم بعمر بن اخلجاب أو بعمر وبن هشام قال ورسول اهللا

صلى اهللا عليه وسلم يف الدار اليت يف صل الصفا فانطلق عمر حىت أتى الدار قال وعلى الباب محزة 
 صلى اهللا عليه وسلم فلما رأى محزة وجل الناس من عمر قال .وطلحة وناس من أصحاب رسول اهللا

صلى اهللا عليه وسلم وان يرد غري ذلك يكن . محزة نعم هذا عمر فان يرد اهللا بعمر خريا يسلم ويتبع النيب
صلى اهللا عليه . صلى اهللا عليه وسلم داخل يوحى إليه قال فقام رسول اهللا. قتله علينا هينا قال والنيب

 أتى عمر فأخذ مبجامع ثوبه ومحائل السيف فقال ما أنت منتهيا يا عمر حىت يرتل اهللا يعين بك وسلم حىت
من اخلزي والنكال ما نزل بالوليد بن املغرية اللهم هذا عمر بن اخلطاب اللهم أعز الدين بعمر بن اخلطاب 

  .فقال عمر أشهد انك رسول اهللا فأسلم وقال أخرج يا رسول اهللا

    

اس قال سألت عمر بن اخلطاب ألي شيء مسيت الفاروق قال أسلم محزة قبلي بثالثة أيام مث وعن ابن عب
شرح اهللا صدري لإلسالم فقلت اهللا ال اله إال هو له األمساء احلسىن فما يف األرض نسمة أحب إيل من 

بن أيب األرقم صلى اهللا عليه وسلم فقلت أين رسول اهللا فقالت أخيت هو يف دار األرقم . نسمة رسول اهللا
صلى اهللا عليه وسلم يف البيت . عند الصفا فأتيت الدار ومحزة يف أصحابه جلوس يف الدار ورسول اهللا

صلى . قال فخرج رسول اهللا.فضربت الباب فاستجمع القوم فقال هلم محزة مالكم قالوا عمر بن اخلطاب
 على ركبته فقال ما أنت مبنته يا عمر قال اهللا عليه وسلم فأخذ مبجامع ثيابه مث هزه هزة فما متالك أن وقع

قلت أشهد أن ال اله إال اهللا وحده ال شريك له واشهد أن حممدا عبده ورسوله قال فكرب أهل الدار 
تكبرية مسعها أهل املسجد قال فقلت يا رسول اهللا السنا على احلق أن متنا وان حيينا قال بلى والذي 

ن حييتم فقلت ففيم االختفاء والذي بعثك باحلق لنخرجن نفسي بيده إنكم على احلق إن متم وا
فأخرجناه يف صفني محزة يف أحدمها وأنا يف اآلخر له كديد ككديد الطحني حىت دخلنا املسجد قال 

صلى اهللا عليه وسلم . فنظرت إيل قريش واىل محزة فأصابتهم كابة مل يصبهم مثلها فسماين رسول اهللا
أسلم عمر وهو ابن ست وعشرين سنة بعد أربعني رجال وقال سعيد بن : قال أهل السري.يومئذ الفاروق

  .املسيب بعد أربعني رجال وعشر نسوة

  .وقال عبد اهللا بن ثعلبة بن صعري بعد مخسة وأربعني رجال وإحدى عشرة امرأة

هل وعن داود بن احلصني والزهري قاال ملا أسلم عمر نزل جربيل عليه السالم فقال يا حممد استبشر أ
w  .السماء بإسالم عمر
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  .وقال ابن مسعود ما زلنا أعزة مند أسلم عمر

  .وقال صهيب ملا أسلم عمر جلسنا حول البيت حلقا وطفنا وانتصفنا ممن غلظ علينا

  ذكر صفته عمر رضي اهللا عنه

كان ابيض امهق تعلوه محرة طواال اصلع اجلح شديد محرة العني يف عارضه خفة وقال وهب صفته يف 
  .رة قرن من حديد أمري شديدالتوا

  ذكر أوالده

كان له من الولد عبد اهللا وعبد الرمحن وحفصة أمهم زينب بنت مظعون وزيد األكرب ورقية أمهما أم 
كلثوم بنت علي وزيد األصغر وعبيد اهللا أمهما أم كلثوم بنت جرول وعاصم أمه مجيلة وعبد الرمحن 

ر أمه أم ولد وفاطمة أمها أم حكيم بنت احلارث وعياض أمه األوسط أمه هلية أم ولد وعبد الرمحن األصغ
  .عاتكة بنت زيد وزينب أمها فكيهة أم ولد

  ذكر نزول القرآن بموافقته

عن أنس قال قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وافقت ريب عز وجل يف ثالث قلت يا رسول اهللا لو 
 وقلت يا 125براهيم مصلى سورة البقرة آية اختذنا من مقام إبراهيم مصلى فرتلت واختذوا من مقام إ

رسول اهللا أن نساءك يدخل عليهن الرب والفاجر فلو أمرن أن حيتجنب فرتلت آية احلجاب واجتمع على 
صلى اهللا عليه وسلم نساؤه يف الغرية فقلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خريا منكن . رسول اهللا

  .فرتلت كذلك حديث متفق عليه

   جملة من مناقبه وفضائلهذكر

قال أهل العلم ملا أسلم عمر عز اإلسالم وهاجر جهرا وشهد بدراً وأحداً واملشاهد كلها وهو أول خليفة 
دعي بأمري املؤمنني وأول من كتب التاريخ للمسلمني و أول من مجع القرآن يف املصحف وأول من مجع 

ل الدرة وأدب ا وفتح الفتوح ووضع اخلراج الناس على صالة التراويح و أول من عس يف عمله ومح
ومصر األمصار و استقصى القضاة ودون الديوان وفرض األعطية وحج بأزواج رسول اهللا يف آخر حجة 

  .حجها

wصلى اهللا عليه وسلم قال قد كان يف األمم حمدثون فان يكن يف أميت فمر حديث . عن عائشة عن النيب
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  .متفق عليه

صلى اهللا عليه وسلم أنه قال لعمر والذي يفسي بيده ما لقيك . ن النيبوعن سعد بن أيب وقاص ع
  .الشيطان سالكا فجا قط إال سلك فجا غري فجك أخرجاه يف الصحيحني

صلى اهللا عليه وسلم يف العمرة فقال يا أخي أشركنا يف صاحل . وعن ابن عمر قال استأذن عمر الرسول
  .دعائك وال تنسنا

  .صلى اهللا عليه وسلم عمر بن اخلطاب سراج أهل اجلنة. وعنه قال قال رسول اهللا

  .صلى اهللا عليه وسلم قال اشد أميت يف أمر اهللا عمر. وعن أنس عن النيب

    

صلى اهللا عليه وسلم قال رأيت الناس جمتمعني يف . وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا
 بعض نزعه ضعف واهللا يغفر له مث أخذها عمر فاستحالت صعيد فقام أبو بكر فرتع ذنوبا أو ذنوبني ويف

  .يف يده غربا فلم أر عبقريا يفري فرية حىت ضرب الناس بعطن حديث متفق على صحته

صلى اهللا عليه وسلم حيدث فقال بينما أنا نائم أتيت بقدح فشربت منه حىت اين أرى . وعنه قال كان النيب
عمر فقالوا فما أولت ذلك يا رسول اهللا قال العلم وهذا متفق الري خيرج من أطرايف مث أعطيت فضلي 

  .على صحته

  ذكر خالفته

قال محزة بن عمرو تويف أبو بكر مساء ليلة الثالثاء لثمان بقني من مجادى اآلخرة من سنة ثالث عشرة 
  .فاستقبل عمر خبالفته يوم الثالثاء صبيحة موت أبو بكر

ول كالم تكلم به عمر حني صعد املنرب إن قال اللهم اين شديد عن جامع بن شداد عن أبيه قال كان أ
  .فليين وأين ضعيف فقوين وإين خبيل فسخين

  ذكر اهتمامه برعيته

عن زيد بن أسلم عن أبيه قال خرجت مع عمر رضي اهللا عنه إىل السوق فلحقت عمر امرأة شابة فقالت 
ضجون كراعا وال هلم زرع وال ضرع وخشيت يا أمري املؤمنني هلك زوجي وترك صبية صغار واهللا ما ين

صلى اهللا عليه . أن تاكلهم الضبع وأنا بنت خفاف بن إمياء الغفاري وقد شهد أيب احلديبية مع رسول اهللا
وسلم فوقف معها عمر ومل ميض مث قال مرحبا بنسب قريب مث انصرف إىل بعري ظهري كان مربوطا يف 

wا ومحل بينها نفقة وثيابا مث نأوهلا خبطامه مث قال اقتاديه فلن يفىن الدار فحمل عليه غرار تني مألمها طعام
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حىت يأتيكم اهللا خبري فقال رجل يا أمري املؤمنني أكثرت هلا قال عمر ثكلتك أمك واهللا اين ألرى أبا هذه 
  .وأخاها قد حاصرا حصنا زمانا فافتتحاه مث أصبحنا نستفيء سهماما فيه انفرد بإخراجه البخاري

 األوزاعي أن عمر بن اخلطاب خرج يف سواد الليل فرآه طلحة فذهب عمر فدخل بيتا مث دخل بيتاً وعن
آخر فلما اصبح طلحة ذهب إىل ذلك البيت فإذا بعجوز عمياء مقعدة فقال هلا ما بال هذا الرجل يأتيك 

تك أمك طلحة قالت أنه يتعاهدين منذ كذا وكذا يأتيين مبا يصلحين وخيرج عين األذى قال طلحة ثكل
  .اعثرات عمر تتبع؟

وعن ابن عمر قال قدمت رفقة من التجار فرتلوا املصلى فقال عمر لعبد الرمحن هل لك أن حترسهم الليلة 
من السرق فباتا حيرسام ويصليان ما كتب اهللا هلما فسمع عمر بكاء صيب فتوجه حنوه فقال المه اتقي 

سمع بكاءه فعاد إىل أمه فقال هلا مثل ذلك مث عاد إىل مكانه اهللا واحسين إىل صبيك مث عاد إىل مكانه ف
فلما كان من آخر الليل مسع بكاءه فأتى أمه فقال هلا وحيك اين الراك أم سوء ما يل أرى ابنك ال يقر منذ 

 الليلة قالت يا عبد اهللا قد ابر متين منذ الليلة اين اريغه عن الفطام فيأىب قال ومل قالت الن عمر ال يفرض

إال للفطم قال وكم له قالت كذا وكذا شهرا قال وحيك ال تعجيله فصلى الفجر وما يستبني الناس قراءته 
من غلبة البكاء فلما سلم قال يا بؤسا لعمر كم قتل من أوالد املسلمني مث أمر مناديا فنادى إن ال تعجلوا 

 اآلفاق أن يفرض لكل مولود صبيانكم على الفطام فأنا نفرض لكل مولود يف اإلسالم وكتب بذلك إىل
  .يف اإلسالم

وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال كان عمر يصوم الدهر وكان زمان الرمادة إذا أمسى أيت خببز قد ثرد يف 
الزيت إىل أن حنروا يوما من األيام جزورا فأطعمها الناس وغرفوا له طيبها فأتى به فإذا قدر من سنام ومن 

ا أمري املؤمنني من اجلزور اليت حنرنا اليوم قال بخ بخ بئس الوايل أنا ان أكلت كبد فقال أىن هذا؟ قالوا ي
أطببها وأطعمت الناس كراديسها ارفع هذه اجلفنة هات لنا غري هذا الطعام فأتى خببز وزيت فجعل يكسر 

 مل ام منذ بيده ويثرد ذلك اخلبز مث قال وحيك يا يرفأ ارفع هذه اجلفنة حىت تأيت ا أهل بيت بثمغ فإين
  .ثالثة أيام واحسبهم مقفرين فضعها بني أيديهم

  ذكر زهده

  رضي اهللا عنه 

خطب عمر الناس وهو خليفة وعليه إزار فيه ثنتا عشرة رقعة وعن أنس قال كان بني : عن احلسن قال
  .كتفي عمر ثالث رقاع
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و ألني من ثوبك وأكلت وعن مصعب بن سعد قال قالت حفصة لعمر يا أمري املؤمنني اكتسيت ثوبا ه
طعاما هو أطيب من طعامك فقد وسع اهللا من الرزق وأكثر من اخلري فقال اين سأخاصمك إىل نفسك أما 

صلى اهللا عليه وسلم يلقى من شدة العيش وكذلك أبو بكر فما زال يذكرها . تذكرين ما كان رسول اهللا
  . الشديد لعلي أدرك عيشهما الرخي رواه أمحدحىت أبكاها فقال هلا أما واهللا ألشاركنهما يف مثل عيشهما

  ذكر تواضعه

كان للعباس ميزاب على طريق عمر فلبس عمر ثيابه يوم اجلمعة وقد ذُبح : عن عبد اهللا بن عباس قال
للعباس فرخان، فلما واىف امليزاب صب ماء بدم الفرخني فأصاب عمر، فأمر عمر بقلعه، مث رجع عمر 

و اهللا أنه للموضع الذي وضعه :  غري ثيابه، مث جاء فصلى بالناس فأتاه العباس فقالفطرح ثيابه ولبس ثياباً
وأنا أعزم عليك ملا صعدت على ظهري حىت تضعه يف املوضع الذي : فقال عمر للعباس. ".رسول اهللا

  " رواه أمحد"صلى اهللا عليه وسلم ففعل ذلك العباس .وضعه رسول اهللا

  ائهذكر خوفه من اهللا عز وجل وبك

لو مات جدي بطَف الفرات خلشيت أن حياسب : كان عمر بن اخلطاب يقول: عن عبد اهللا بن عمر قال
  .اهللا به عمر

ليتين كنت هذه النبتة، : رأيت عمر بن اخلطاب أخذ تبنة من األرض فقال: وعن عبد اهللا بن عامر قال
  .ت نسياً منسياًليتين مل أخلق، ليت أمي مل تلدين، ليتين مل أكن شيئاً، ليتين كن

  .كان يف وجه عمر خطان أسودان من البكاء: وعن عبد اهللا بن عيسى قال

  ذكر تعبده

  رحمة اهللا عليه 

  .ما مات عمر حىت سرد الصوم: عن ابن عمر قال

  .كان عمر حيب الصالة يف جوف الليل، يعين يف وسط الليل: عن سعيد بن املسيب قال

  ذكر نبذة من كالمه ومواعظه

w   عنه رضي اهللا
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قال عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا، وزنوا أنفسكم قيل أن توزنوا فإنه : عن ثابت بن احلجاج، قال
يومئذ تعرضون ال ختفى "أهون عليكم يف احلساب غداً أن حتاسبوا أنفسكم اليوم، تزينوا للعرض األكرب 

  .18: سورة احلاقة آية" منكم خافية 

يا أحنف، من كثر ضحكه قلَّت هيبته، ومن مزح استخف :  بن اخلطابقال يل عمر: وعن األحنف، قال
به، ومن أكثر شيء عرف به، ومن كثر كالمه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قلّ حياؤه، ومن قل حياؤه 

  .قلَّ ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه

يعنيك ال تكلم فيما ال :مسعت عمر بن اخلطاب يقول وهو يعظ رجال: وعن وديعة األنصاري قال
وأعرف عدوك، وأحذر صديقك إال األمني، وال أمني إال من خيشى اهللا، وال متِش مع الفاجر فيعلمك من 

  .فجوره، وال تطلعه على سرك، وال تشاور يف أمرك إال الذين خيشون اهللا عز وجل

  ذكر وفاته

  رضي اهللا عنه 

 بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر إين لقائم ما بيين وبني عمر إال عبد اهللا: عن عمرو بن ميمون، قال
استووا حىت إذا مل ير فيهن خلالً تقدم فكرب، ورمبا قرأ سورة يوسف أو النحل أو حنو : بني الصفّني قال

قتلين أو أكلين الْكَلْب، حني : ذلك يف الركعة األوىل حىت جيتمع الناس فما هو إال أن كرب فسمعته يقول
فني ال مير على أحد مييناً وال مشالً إال طعنه، حىت طعن ثالثة عشر طعنه، فطار العلج بسكني ذات طر

رجالً مات منهم سبعة فلما رأى ذلك رجل من املسلمني طرح عليه برنساَ فلما ظن العلج أنه مأخوذ حنر 
  .نفسه

فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى وأما نواحي املسجد . وتناول عمر بيد عبد الرمحن بن عوف فقدمه
م ال يدرون غري ام قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان اهللا سبحان اهللا، فصلى م عبد فا

: يا ابن عباس انظر من قتلين؟ فجال ساعة مث جاء فقال: الرمحن بن عوف صالة خفيفة فلما انصرفوا قال

هللا الذي مل جيعل ميتيت بيد قال قاتله اهللا لقد أمرت به معروفا احلمد .نعم: غالم املغرية قال الصنع؟ قال
رجل يدعي اإلسالم قد كنت أنت وأبوك حتبان أن يكثر العلوج باملدينة وكان العباس أكثرهم رقيقا فقال 

إن شئت فعلت أي إن شئت قتلنا قال كذبت بعد ما تكلموا بلسانكم وصلوا إىل قبلتكم وحجوا 
  .حجكم
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صبهم مصيبة قبل يومئذ فقائل يقول ال باس وقال يقول فاحتمل إىل بيته فانطلقنا معه وكان الناس مل ت
أخاف عليه فأتى بنبيذ فشربه فخرج من جوفه مث أيت لنب فشربه فخرج من جرحه فعلموا أنه ميت فدخلنا 

عليه وجاء الناس يثنون عليه وجاء رجل شاب فقال ابشر يا أمري املؤمنني ببشرى اهللا لك من صحبة 
لم وقدم يف اإلسالم ما قد علمت مث وليت فعدلت مث شهادة قال وددت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
  .ذلك كفاف ال علي وال يل

فلما أدبر إذا إزاره ميس األرض قال ردوا علي الغالم قال ابن أخي ارفع ثوبك فانه أبقى لثوبك وأتقى 
فا أو حنوه قال إن وىف له لربك يا عبد اهللا بن عمر انظر ما علي من الدين فحسبوه فوجدوه ستة ومثانني أل

مال آل عمر فاده من أمواهلم وآال فسل يف بين عدي بن كعب فان مل تف أمواهلم فسل يف قريش وال 
تعدهم إىل غريهم فأد عين هذا املال انطلق إىل عائشة أم املؤمنني فقل يقرأ عليك عمر السالم وال تقل أمري 

يستأذن عمر بن اخلطاب أن يدفن مع صاحبيه فسلم واستأذن املؤمنني فإين لست اليوم للمؤمنني أمريا وقل 
مث دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي فقال يقرأ عليك عمر بن اخلطاب السالم ويستأذن أن يدفن مع 

  .صاحبيه فقالت كنت أيريده لنفسي وألوثرنه به اليوم على نفسي

رجل إليه فقال ما لديك قال الذي حتب فلما أقبل قيل هذا عبد اهللا بن عمر قد جاء قال ارفعوين فاسنده 
يا أمري املؤمنني أذنت قال احلمد هللا ما كان منه شيء أهم إيل من ذلك فإذا أنا قضيت فامحلوين مث سلم 

  .فقل يستأذن عمر بن اخلطاب فان أذنت يل فأدخلوين وان ردتين ردوين إىل مقابر املسلمني

ما رأيناها قمنا فوجلت عليه فبكت عنده ساعة واستأذن وجاءت أم املؤمنني حفصة والنساء تسري معها فل
الرجال فوجلت داخال هلم فسمعنا بكاءها من الداخل فلما قبض خرجنا به فانطلقنا به فسلم عبد اهللا بن 

  .عمر وقال يستأذن عمر قالت ادخلوه فادخل فوضع هنالك مع صاحبيه انفرد بإخراجه البخاري

م عهدا بعمر دخلت عليه ورأسه يف حجر ابنه عبد اهللا فقال له ضع وعن عثمان بن عفان قال أنا آخرك
خدي باألرض قال فهل فخذي واألرض إال سواء؟ قال ضع خدي باألرض ال أم لك يف الثانية أو الثالثة 

  .ومسعته يقول ويلي وويل أمي إن مل تغفر يل حىت فاظت نفسه

 بقني من ذي احلجة سنة ثالث وعشرين ودفن قال سعد بن أيب وقاص طعن عمر يوم األربعاء ألربع ليال
  .يوم األحد صبيحة هالل احملرم قال معاوية كان عمر ابن ثالث وستني

  .وعن الشعيب أن أبا بكر قبض وهو ابن ثالث وستني وان عمر قبض وهو ابن ثالث وستني

ت وستني وعن سامل بن عبد اهللا أن عمر قبض وهو ابن مخس وستني وقال ابن عباس كان عمر ابن س
وقال قتادة ابن إحدى وستني وصلى عليه صهيب وقال سليمان بن يسار ناحت اجلن على عمر رضي اهللا 

w  .عنه
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   87 

 اهللا يف ذاك األدمي املمزق يد  عليك سالم من أمري وباركت

 يف أكمامها مل تفتق بواثق  أمورا مث غادرت بعدها قضيت

 مس يسبقما قدمت أال ليدرك  فمن يسع أو يركب جناحي نعامة

 األرض تز العضاه بأسوق له  قتيل باملدينة باملدينة أظلمت ابعد

وعن جعفر بن حممد عن أبيه قال ملا غسل عمر وكفن ومحل على سريره وقف عليه علي عليه السالم 
  .فقال واهللا ما على األرض رجل أحب إيل إن ألقى اهللا بصحيفته من هذا املسجى بالثوب

د اهللا بن العباس قال كان العباس خليال لعمر فلما أصيب عمر جعل يدعو اهللا أن وعن عبد اهللا بن عبي
يريه عمر يف املنام قال فراه بعد حول وهو ميسح العرق عن وجهه قال ما فعلت قال هذا أوان فرغت أن 

  .كاد عرشي ليهد لوال اين لقيت رؤوفا رحيما

أوىل ما استكثر منه وإمنا اقتصرت ها هنا على ما قال الشيخ رضي اهللا عنه أخبار عمر رضي اهللا عنه من 
ذكرت منها ألين قد وضعت ملناقبه وأخباره كتابا كبريا جيمعها فمن أراد استيعاب أخباره فلينظر يف ذلك 

  .والسالم

  أبو عبد اهللا عثمان بن عفان

  رضي اهللا عنه 

ن ربيعة بن حبيب بن عبد ابن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف أمه أورى بنت كريز ب
مشس أسلمت وكان عثمان يكىن يف اجلاهلية أبا عمرو فلما ولدت له يف اإلسالم رقية غالما مساه عبد اهللا 

  .واكتىن به

    

صلى اهللا عليه وسلم دار األرقم وهاجر إىل احلبشة اهلجرتني وملا . أسلم عثمان قدميا قبل دخول رسول اهللا
ليه وسلم إىل بدر خلفه على ابنته رقية ميرضها وضرب له بسهمه واجره صلى اهللا ع. خرج رسول اهللا

صلى اهللا عليه وسلم أم كلثوم بعد رقية وقال لو كان عندي . فكان كمن شهدها وزوجه رسول اهللا
صلى اهللا عليه وسلم وبايع عنه رسول . ثالثة لزوجتها عثمان ومسي ذا النورين جلمعه بني بنيت رسول اهللا

  .اهللا عليه وسلم بيده يف بيعة الرضوانصلى . اهللا

  ذكر صفته
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  رضي اهللا عنه 

كان ربعة ابيض وقيل امسر رقيق البشرة حسن الوجه عظيم الكراديس بعيد ما بني املنكبني كثري شعر 
  .الرأس عظيم اللحية يصفرها

د كسا عن احلسن قال نظرت إىل عثمان فإذا رجل حسن الوجه وإذا بوجنته نكات جدري وإذا شعره ق
  .ذراعه

  ذكر أوالده

وكان له من الولد عبد الرمحن بن رقية عبد اهللا األصغر أمه فاختة بنت غزوان وعمرو وخالد وإبان عمر 
ومرمي أمهم أم عمرو بنت جندب من االزد والوليد وسعيد وأم سعيد أمهم فاطمة بنت الوليد وعبد امللك 

ن وأم عمرو امهن رملة بنت شيبة بن ربيعة ومرمي أمها أمه أم البنني بنت عيينة بن حصن وعائشة وأم إبا
  .نائلة بنت الفرافصة وأم البنني أمها أم ولد

  ذكر جملة من فضائله

  رضي اهللا عنه 

صلى اهللا عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه فاستأذن أبو بكر . عن عائشة أم املؤمنني أن رسول اهللا
هو على حاله مث أستأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه فلما قاموا فأذن له وهو على حاله مث أستأذن عمر و

قلت يا رسول اهللا أستأذن عليك أبو بكر وعمر فأذنت هلما وأنت على حالك فلما أستأذن عثمان 
أرخيت عليك ثيابك فقال يا عائشة أال استحيي من رجل واهللا أن املالئكة لتستحيي منه انفرد بإخراجه 

  .مسلم

 موهب قال جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤالء وعن عثمان هو ابن
القوم قال هؤالء قريش قال فمن الشيخ فيهم قالوا عبد اهللا بن عمر قال يا ابن عمر اين سائلك عن شيء 

فحدثين عنه هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد قال نعم فقال هل تعلم أنه تغيب عن بدر ومل يشهد قال نعم 
  .ال هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها قال نعم قال اهللا اكربق

قال ابن عمر تعال أبني لك أما فراره يوم أحد فاشهد أن اهللا عفا عنه وغفر له وأما تغيبه عن بدر فانه 
لم صلى اهللا عليه وس. صلى اهللا عليه وسلم وكانت مريضة فقال له رسول اهللا. كان حتته بنت رسول اهللا

أن لك اجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من 
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صلى اهللا عليه وسلم عثمان وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب . عثمان لبعثه مكانه فبعث رسول اهللا
ضرب ا على يده صلى اهللا عليه وسلم بيده اليمىن هذه يد عثمان ف. عثمان إىل مكة فقال رسول اهللا

  .فقال هذه لعثمان

  .فقال له ابن عمر أذهب ا اآلن معك رواه البخاري

صلى اهللا عليه وسلم من أول الليل إىل أن طلع الفجر رافعا . وعن أيب سعيد اخلدري قال رأيت رسول اهللا
  .يديه يدعو لعثمان اللهم عثمان رضيت عنه فأرض عنه

  ان على ما سيجري عليهذكر تنبيه الرسول عليه السالم عثم

صلى اهللا عليه وسلم فقال يا عائشة لو كان عندنا من حيدثنا قالت قلت . عن عائشة قالت كنت عند النيب
يا رسول اهللا إال ابعث إىل أيب بكر فسكت مث قال لو كان عندنا من حيدثنا فقلت أال أبعث إال عمر 

  .فسكت قالت مث دعا وصيفا بني يديه فساره فذهب

إذا عثمان يستأذن فأذن له فدخل فناجاه النيب صلى اهللا عليه وسلم طويال مث قال يا عثمان إن اهللا قالت ف
عز وجل مقمصك قميصا فإذا أرادك املنافقون على أن ختلعه فال ختلعه هلم وال كرامة يقوهلا له مرتني أو 

  .ثالثا رواه أمحد

 حائط من حيطان املدينة فجاء رجل يستفتح صلى اهللا عليه وسلم يف. وعن أيب موسى أنه كان مع النيب
صلى اهللا عليه وسلم افتح له وبشره باجلنة ففتحت فإذا أبو بكر فبشرته باجلنة مث استفتح رجل . فقال النيب

آخر فقال افتح له وبشره باجلنة فإذا عمر ففتحت له وبشرته باجلنة مث استفتح رجل آخر وكان متكئا 
جلنة على بلوى تصيبه أو تكون فإذا عثمان ففتحت له وبشرته باجلنة فجلس فقال افتح له وبشره با

  .فأخربته بالذي قال فقال اهللا املستعان

    

. صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان فقال النيب. وعن سهل بن سعد قال ارتج أحد وعليه النيب

  .واه أمحدصلى اهللا عليه وسلم اسكن أحد فما عليك إال نيب وصديق وشهيدان ر

  ذكر أفعاله الجميلة وطاعاته

أنشد باهللا من شهد : أشرف عثمان من القصر وهو حمصور فقال: عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال
اسكن حراء ليس عليه : صلى اهللا عليه وسلم يوم حراء إذا أهتز اجلبل فركضه بقدمه مث قال. رسول اهللا

w  .له رجالفانتشد . إال نيب أو صديق أو شهيد وأنا معه
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صلى اهللا عليه وسلم يوم بيعة الرضوان إذا بعثين إىل املشركني من . أنشد باهللا من شهد رسول اهللا: قال
  .هذه يدي وهذه يد عثمان فبليغ فانتشد له رجال: أهل مكة قال

ت من يوسع لنا ذا البيت يف املسجد ببي: صلى اهللا عليه وسلم قال. أنشد باهللا من مسع رسول اهللا: قال
  .له يف اجلنة؟ فابتعته من مايل فوسعت به املسجد فانتشد له رجال

من ينفق اليوم نفقة : صلى اهللا عليه وسلم يوم جيش العسرة قال. وأنشد باهللا من شهد رسول اهللا: قال
  .قال فانتشد له رجال. متقبلة؟ فجهزت نصف اجليش من مايل

فانتشد له . السبيل فابتعتها من مايل فأحبتها ابن السبيلوأنشد باهللا من شهد رومة يباع ماؤها ابن : قال
  .رجال رواه اإلمام أمحد

صلى اهللا عليه وسلم فحث على جيش العسرة . خطب النيب: وعن عبد الرمحن بن خباب السلمي قال
ا علي مائة اخرى باحالسها واقتا: فقال عثمان علي مائة بعري بأحالسها و أقتاا مث حث، فقال عثمان

ف رأيت . فقال عثمان علي مائة أخرى بأحالسها واقتاا: مث نزل مرقاة من املنرب مث حث فقال: قال
ما على عثمان ما عمل بعد هذا رواه عبد اهللا بن اإلمام : صلى اهللا عليه وسلم يقول بيده حيركها. النيب
  .أمحد

 عثمان يصوم الدهر ويقوم الليل إال هجعةً كان: وعن الزبري بن عبد اهللا عن جدٍة له يقال هلا رهيمة قالت
  .من أوله رواه اإلمام أمحد

قتلتموه وانه ليحيي الليل كله بالقرآن؟ وعنه : قالت امرأة عثمان حني قتل عثمان: وعن ابن سريين، قال
وإن تقتلوه أو تتركوه فانه كان حييي الليل : قال، قالت امرأة عثمان بن عفان حني أطافوا يريدون قتله

رأيت عثمان : كله يف ركعة جيمع فيها القرآن وعن يونس، أن احلسن سئل عن القائلني يف املسجد، فقال
فنقول هذا أمري املؤمنني : قال. بن عفان يقيل يف املسجد وهو وهو يومئذ خليفة ويقوم وأثر احلصى جبنبه

  .هذا أمري املؤمنني رواه أمحد

رداؤه حتت رأسه فيجيء الرجل فيجلس إليه مث جييء الرجل رأيت عثمان نائماً يف املسجد و: وعنه قال
  .فيجلس إليه كأنه أحدهم

وعن سليمان بن موسى أن عثمان بن غان دعي إىل قوم كانوا على أمر قبيح فخرج إليهم فوجدهم إليهم 
ن فوجدوهم قد تفرقوا ورأى أمراً قبيحاً فحمد اهللا إذ مل يصادفهم واعتق رقبة وعن شرحبيل بن مسلم أ

  .عثمان كان يطعم الناس طعام اإلمارة ويدخل بيته فيأكل اخلل والزيت

عن احلسن وذكر عثمان بن عفان وشدة حيائه فقال إن كان ليكون يف البيت والباب عليه مغلق فما 
w  .يصنع الثوب ليفيض عليه املاء مينعه احلياء أن يقيم صلبه
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بن عفان كان ال يوقظ أحداً من أهله من الليل إال أن وعن الزبري بن عبد اهللا قال حدثتين جديت أن عثمان 
  .جيده يقظانا فيدعوه فيناوله وضوءه وكان يصوم الدهر

  ذكر خالفته

بويع يوم االثنني لليلة بقيت من ذي احلجة سنة ثالث وعشرين واستقبل خبالفته احملرم سنة أربع وعشرين 
  .نيت عشرة ليلةوعاش يف اخلالفة اثنيت عشرة سنة قال أبو معشر إال اث

  ذكر مقتله

حصر يف مرتله أياما مث دخلوا عليه فقتلوه يوم اجلمعة لثالث عشرة خلت من ذي احلجة ويقال لثماين 
  .عشرة خلت من سنة مخس وثالثني

واختلف يف قاتله فقيل األسود التجييب من أهل مصر وقيل جبلة بن االيهم وقيل سودان بن رومان املرادي 
  .يب وحممد بن أيب حذيفة وهو يقرأ يف املصحف وكان صائما يومئذويقال ضربه التجي

  .ودفن ليلة السبت بالبقيع سنة تسعون وقيل مخس وتسعون وقيل مثان ومثانون وقيل اثنتان ومثانون

وعن عبد اهللا بن فروخ قال شهدت عثمان بن عفان دفن يف ثيابه بدمائه وقيل صلى عليه الزبري وقيل 
  .جبري بن مطعمحكيم بن حزام وقيل 

    

وعن احلسن قال لقد رأيت الذين قتلوا عثمان حتاصبوا يف املسجد حىت ما ابصر أدمي السماء وان أنسانا 
صلى اهللا عليه وسلم مث نادى أمل تعلموا أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم . رفع مصحفا من حجرات النيب

  قد برئ ممن فرق دينه وكان شيعا؟ 

  ذكر ثناء الناس عليه

  ضي اهللا عنه وأرضاه ر

قد صح عن أيب بكر الصديق أنه أملى على عثمان وصيته عند موته فلما بلغ إىل ذكر اخلليفة أغمي عليه 
  .فكتب عثمان عمر فلما آفاق قال من كتب قال عمر فقال لو كتبت نفسك لكنت هلا أهال

 عليه وسلم مات وهو عنه صلى اهللا. وقد صح عن عمر أنه جعله يف أهل الشورى وشهد له أن رسول اهللا
  .راض
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وعن مطرف قال لقيت علياً عليه السالم فقال يل يا أبا عبد اهللا ما بطا بك عنا أحب عثمان أما لئن قلت 
  .ذاك لقد كان أوصلنا للرحم واتقانا للرب تعاىل

ر بن اخلطاب صلى اهللا عليه وسلم فنخري أبا بكر مث عم. عن ابن عمر قال كنا خنري بني الناس يف زمن النيب
  .مث عثمان بن عفان رضي اهللا عنهم انفرد بإخراجه البخاري

وعن ابن عمر امن هو قانت إناء .وعن عبد اهللا قال حني استخلف عثمان استخلفنا خري من بقي ومل ناله 
 قال هو عثمان بن عفان رضي اهللا 9الليل ساجدا وقائما حيذر اآلخرة ويرجو رمحة ربه سورة الزمر آية 

  .وأرضاه وحشرنا يف زمرته وأماتنا على سنته وحمبتهعنه 

  أبو الحسن علي بن أبي طالب

فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد :رضي اهللا عنه واسم أيب طالب عبد مناف بن عبد املطلب وأمه
مناف،أسلمت وهاجرت ويكىن أبا احلسن وأبا التراب، أسلم وهو ابن سبع سنني، ويقال تسع، ويقال 

صلى اهللا عليه . مخس عشرة، وشهد املشاهد كلها ومل يتخلف إال يف تبوك فإن رسول اهللاعشر، ويقال 
  .وسلم خلّفه يف أهله وكان غزير العلم

  ذكر صفته

كان آدم شديد األدمة، ثقيل العينني عظيمهما، أقرب إىل القصر من الطول، ذا بطن كثري الشعر عظيم 
رأيت علياً : حد باخلضاب إال سوادة بن حنظلة فانه قالاللحية أصلع، أبيض الرأس واللحية مل يصفه أ

  .أصفر اللحية، ويشبه أن يكون قد خضب مرة مث ترك

  ذكر أوالده

  رضي اهللا عنه 

احلسن و احلسني وزينب الكربى وأم كلثوم : كان له من الولد أربعة عشر ذكراً وتسع عشرة أنثى
خولة : سلم وحممد األكرب وهو ابن احلنيفة وأمهأمهم فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و: الكربى

املختار وأبو بكر قُتل احلسني أمهما ليلى بنت مسعود والعباس األكرب وعثمان : بنت جعفر وعبيد اهللا قتله
وجعفر وعبد اهللا قتلوا مع احلسني، أمهم أم البنني بنت حزام بن خالد، وحممد األصغر قُتل احلسني، أمه أم 

أمهما أمساء بنت عميس عمر األكرب ورقية، أمهما صهباء سبية وحممد األوسط أمه : ولد، وحيىي وعون
wإمامة بنت أيب العاص وأم احلسن ورملة الكربى أمهما أم سعيد بنت عروة وأم هانئ وميمونة وزينب 
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الصغرى ورملة الصغرى وأم كلثوم الصغرى وفاطمة وأمامة وخدجية وأم الكرام وأم جعفر، وجمانة 
  .وهن األمهات شىت، وابنة أخرى مل يذكر امسها ماتت صغرية: ة وأم سلمةونفيس

  .فهؤالء الذين عرفنا من أوالد علي عليه السالم

  ذكر ارتقائه منكب رسول اهللا

فقال يل رسول اهللا صلى اهللا . انطلقت أنا والنيب عيه السالم حىت أتينا الكعبة:عن أيب مرمي، عن علي، قال
د على منكيب فذهبت ألض به فرأى مين ضعفاً فرتل وجلس يل نيب اهللا صلى اجلس وصع: عليه وسلم

قال فنهض يب فانه ليخيل إيل أين لو شئت لنلت أفق السماء . اهللا عليه وسلم وقال يل اصعد على منكيب
حىت صعدت على البيت وعليه متثال صفر أو حناٍس، فجعلت أزاوله عن ميينه وعن مشاله ومن بني يديه 

اقذف به فقذفت به فتكسر : فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. لفه حىت استكمنت منهومن خ
صلى اهللا عليه وسلم نستبق حىت توارينا بالبيوت . كما تتكسر القوارير مث نزلت فانطلقت أنا ورسول اهللا

  .خشية أن يلقانا أحد من الناس رواه أمحد

  ذكر محبة اهللا عز وجل له ومحبة رسول اهللا

  . صلى اهللا عليه وسلم

    

ألعطين هذه الراية غداً رجالً بفتح : صلى اهللا عليه وسلم قال يوم خيرب. عن سهل بن سعد أن رسول اهللا
فلما أصبح . فبات الناس يذكرون وأيهم يعطاها: قال. اهللا عليه، حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله

أين علي بن أيب طالب؟ : فقال. لم كلهم يرجو أن يعطاهاالناس غدوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
صلى اهللا عليه وسلم يف . فأيت به فبصق رسول اهللا. فأرسلوا إليه: قال. يا رسول اهللا يشتكي عينه: فقيل

يا رسول اهللا : عينيه ودعا له فربيء حىت كأن مل يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال علي عليه السالم
فقال أنفذ على رسلك حىت ترتل بساحتهم مث أدعهم إىل اإلسالم، وأخربهم مبا . ا مثلناأقاتلهم حىت يكونو

جيب عليهم من حق اهللا فيه، فو اهللا ألن يهدي اهللا بك رجالً وأحداً خري لك من أن يكون لك محر النعم 
  .رواه األمام أمحد وأخرجاه يف الصحيحني عن قتيبة

  ذكر إخاء النبي عليا

w  سلم علياً عليه السالم صلى اهللا عليه و
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صلى اهللا عليه وسلم علي أيب طالب يف غزوة تبوك، فقال . خلف رسول اهللا: عن سعد بن أيب وقاص قال
أما ترضى أن تكون مين مبرتلة هارون من موسى؟ غري : "يا رسول اهللا ختلّفين يف النساء والصبيان؟ فقال

  .أخرجاه يف الصحيحني" أنه ال نيب بعدي 

   مناقبهذكر جمل من

  رضي اهللا عنه 

صلى اهللا عليه ". لعهد النيب األمي " " والذي فلق احلبة وبرأ النسمة أنه "قال علي : عن زربن حبيش قال
  .- انفرد بإخراجه مسلم -"وال يبغضين إال منافق "أن ال حيبين إال مؤمن " إيل "وسلم 

صلى اهللا عليه وسلم . س من شهد رسول اهللامسعت علياً بالرحبة يقول وهو ينشد النا: وعن زاذان، قال
صلى اهللا . فقام ثالثة عشر رجالً فشهدوا ام مسعوا رسول اهللا. وهو يقول ما قال" غدير خم "يف يوم 

  .رواه األمام أمحد" من كنت مواله فعلي مواله "عليه وسلم يقول 

ألمس مل يسبقه األولون بعلٍْم، ومل لقد فارقكم رجل با: خطبنا احلسن بن علي فقال: وعن هبرية قال
صلى اهللا عليه وسلم يبعثه بالراية، جربيل عن ميينه وميكائيل عن مشاله، . كان رسول اهللا. يدركه اآلخرون

  .ال ينصرف حىت يفتح له رواه أمحد

  .كان عمر يتعوذ باهللا من معضلٍة ليس هلا أبو حسن: وعن سعيد بن املسيب قال

  ذكر زهده

ربيعة عن علي بن أيب طالب قال جاءه ابن التياح فقال يا أمري املؤمنني امتأل بيت املال من عن علي بن 
  : صفراء وبيضاء فقال اهللا اكرب مث قام متوكئا على ابن التياح حىت قام على بيت املال فقال

  وكل جان يده إىل فيه  حناي وخياره فيه هذا

 يف الناس فأعطى مجيع ما يف بيت املال وهو يقول يا صفراء يا ابن التياح علي بأشياخ الكوفة قال فنودي
  .يا بيضاء غري غريي ها وها حىت ما بقي فيه دينار وال درهم مث أمر بنضحه وصلى فيه ركعتني واه أمحد

وعن أيب صاحل قال قال معاوية بن أيب سفيان لضرار بن ضمرة صف يل عليا فقال أو تعفيين؟ قال بل 
 قال ال أعفيك قال أما إذا فانه واهللا كان بعيد املدى شديد القوى يقول فصال وحيكم صفه قال أو تعفيين؟

عدال يتفجر العلم من جوانبه وينطق باحلكمة من نواحيه يستوحش من الدنيا وزهرا ويستأنس بالليل 
من وظلمته كان واهللا غزير الدمعة طويل الفكرة بقلب كفه وخياطب بفسه يعجبه من اللباس ما خشن و
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الطعام ما جشب كان واهللا كأحدنا جييبنا إذا سألناه ويبتدئنا إذا أتيناه ويأتينا إذا دعوناه وحنن واهللا مع 
تقريبه لنا وقربه منا ال نكلمه هيبة وال نبتديه لعظمه فان تبسم فعن مثل اللؤلؤ املنظوم يعظم أهل الدين 

 من عدله واشهد باهللا لقد رأيته يف بعض وحيب املساكني ال يطمع القوي يف باطله وال يياس الضعيف
مواقفه وقد أرخى الليل سجوفه وغارب جنومه وقد مثل يف حمرابه قابضا على حليته يتململ متلمل السليم 
ويبكي بكاء احلزين وكأين امسعه وهو يقول يا دنيا يا دنيا أيب تعرضت أم يل تشوفت؟ هيهات هيهات 

فيك فعمرك قصري وعيشك حقري وخطرك كبري آه من قلة الزاد غري غريي قد بتتك ثالثا ال رجعة يل 
  .وبعد السفر ووحشة الطريق

قال فذرفت دموع معاوية رضي اهللا عنه حىت خرت على حليته فما ميلكها وهو ينشفها بكمه وقد اختنق 
 حزن القوم بالبكاء مث قال معاوية رحم اهللا أبا احلسن كان واهللا كذلك فكيف حزنك عليه يا ضرار قال

  .من ذبح ولدها يف حجرها فال ترقا عربا وال يسكن حزا

    

وعن هارون بن عنترة عن أبيه قال دخلت على علي بن أيب طالب باخلورنق وهو يرعد حتت مسل قطيفه 
فقلت يا أمري املؤمنني أن اهللا تعاىل قد جعل لك وألهل بيتك يف هذا املال نصيبا وأنت تصنع بنفسك ما 

  .أما ما أرزؤكم من مالكم شيئا وإا لقطيفيت اليت خرجت ا من مرتيل أو قال من املدينةتصنع فقال و

وعن أيب مطرف قال رأيت عليا عليه السالم مؤتزرا بازار مرتديا برداء ومعه الدرة كأنه أعرايب يدور حىت 
تر منه شيئا فأتى بلغ سوق الكرابيس فقال يا شيخ احسن بيعي يف قميص بثالثة دراهم فلما عرفه مل يش

غالما حدثا فاشترى منه قميصا بثالثة دراهم مث جاء أبو الغالم فأخربه فأخذ أبوه درمها مث جاء به فقال 
هذا الدرهم يا أمري املؤمنني قال ما شان هذا الدرهم قال كان قميصنا مثن درمهني قال باعين رضاي وأخذ 

  .رضاه

عليه أزار مرقوع فعوتب يف لبوسه فقال يقتدي يب املؤمن وعن عمر وبن قيس أن عليا عليه السالم رئي 
  .وخيشع له القلب

  .وعن أيب النوار قال رأيت عليا اشترى ثوبني غليظني خري قنرباً أحدمها

وعن فضيل بن مسلم عن أبيه أن عليا اشترى قميصا مث قال اقطعه يل من ها هنا مع أطراف األصابع ويف 
  .فضل عن أطراف أصابعه فأمر به فقطع ما فضل عن أطراف األصابعرواية أخرى أنه لبسه فإذا هو ي

وعن علي بن األقمر عن أبيه قال رأيت عليا عليه السالم وهو يبيع سيفا له يف السوق ويقول من يشتري 
صلى اهللا عليه وسلم . مين هذا السيف؟ فوالدي فلق احلبة لطال ما كشفت به الكرب عن وجه رسول اهللا

w  .ن أزار ما بعتهولو كان عندي مث
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  ذكر ورعه

عن رجل من ثقيف أن عليا عليه السالم استعمله على عكرب قال قال يل إذا كان عند الظهر فرح إيل 
فرحت إليه فلم أجده عنده حاجبا حيبسين دونه فوجدته جالسا وعنده قدح وكوز من ماء فدعا بظبية 

 فيها فإذا عليها خامت فكسر اخلامت فإذا فيها فقلت يف نفسي لقد أمنين حني خيرج إيل جوهرا وال ادري ما
سويق فاخرج منها فصب يف القدح وصب عليه ماء فشرب وسقاين فلم اصرب فقلت يا أمري املؤمنني 

أتصنع هذا بالعراق وطعام العراق أكثر من ذلك قال أما واهللا ما اختم عليه خبال عليه ولكين ابتاع قدر ما 
  .ن غريه وإمنا حفظي لذلك واكره أن ادخل بطين إال طيبايكفيين فأخاف أن يفىن فيصنع م

وعن عمرو بن حيىي عن أبيه قال اهدي إىل علي بن أيب طالب ازقاق مسن وعسل فراها قد نقصت فسال 
فقيل بعثت أم كلثوم فأخذت منه فبعث إىل املقومني فقوموه مخسة دراهم فبعث إىل أم كلثوم ابعثي إيل 

  .خبمسة دراهم

قال قال علي عليه السالم جعت مرة باملدينة جوعا شديدا فخرجت اطلب العمل يف عوايل وعن جماهد 
املدينة فإذا أنا بامرأة قد مجعت مدرا فظننتها تريد بله فأتيتها فقاطعتها كل ذنوب على مترة فمددت ستة 

ا وبسط عشر ذنوبا حىت جملت يدي مث أتيت املاء فأصبت منه مث أتيتها فقلت بكفي هكذا بني يديه
صلى اهللا عليه وسلم فأخربته فأكل معي . إمساعيل يديه ومجعهما فعدت يل ست عشرة مترة فأتيت النيب

  .منها

  كلمات منتخبة من كالمه ومواعظه

  عليه السالم 

عن عبد خري عن علي عليه السالم قال ليس اخلري أن يكثر مالك وولدك ولكن اخلري أن يكثر عملك 
الدنيا إال ألحد رجلني رجل أذنب ذنوبا فهو يتدارك ذك بتوبة أو رجل ويعظم حلمك وال خري يف 

  .يسارع يف اخلريات وال يقل عمل يف تقوى وكيف يقل ما يتقبل

إن أخوف ما أخاف اتباع اهلوى وطول األمل فأما :"وعن مهاجر بن عمري قال قال علي بن أيب طالب
خرة إال وان الدنيا قد ترحلت مدبرة أال وإن اتباع اهلوى فيصد عن احلق وأما طول األمل فينسي اآل

اآلخرة قد ترحلت مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء اآلخرة وال تكونوا من أبناء الدنيا فان 
  ".اليوم عمل وال حساب وغدا حساب وال عمل 
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ده واستعينه واؤمن وعن رجل من بين شيبان إن علي بن أيب طالب عليه السالم خطب فقال احلمد هللا أمح
به واتوكل عليه واشهد أن ال اله إال اهللا وحده ال شريك له وان حممدا عبده ورسوله أرسله باهلدى ودين 

احلق ليزيح به علتكم وليوقظ به غفلتكم واعلموا إنكم ميتون ومبعوثون من بعد املوت وموقفون على 
دار بالبالء حمفوفة وبالفناء معروفة وبالغدر موصوفة أعمالكم وجمزيون ا فال تغرنكم احلياة الدنيا فإا 

وكل ما فيها إىل زوال وهي بني أهلها دول وسجال وال تدوم أهواهلا ولن يسلم من شرها نزاهلا بينا أهلها 
منها يف رخاء وسرور آذاهم منها يف بالء وغرور أحوال خمتلفة وتارات متصرفة العيش فيها مذموم 

وإمنا أهلها فيها أغراض مستهدفة ترميهم بسمامها وتقصمهم حبمامها وكل حتفه والرخاء فيها ال يدوم 
  .فيها مقدور وحظه فيها موفور

واعلموا عباد اهللا إنكم وما انتم فيه من زهرة الدنيا على سبيل من قد مضى ممن كان أطول منكم اعمارا 
 بعد نقلتهم وأجسادهم بالية واشد منكم بطشا واعمر ديارا وابعد أثارا فأصبحت أمواهلم هامدة من

وديارهم خالية وآثارهم عافية فاستبدلوا بالقصور املشيدة والنمارق املمهدة الصخور واألحجار يف القبور 
اليت قد بين على اخلراب فناؤها وشيد بالتراب بناؤها فمحلها مقترب وساكنها مغترب بني أهل عمارة 

عمران وال يتواصلون تواصل اجلريان واألخوان على ما موحشني وأهل حملة متشاغلني ال يستأنسون بال
بينهم من قرب اجلوار ودنو الدار وكيف يكون بينهم تواصل وقد طحنهم بكلكله البلى وأظلتهم اجلنادل 
والثرى فأصبحوا احلياة أمواتاً وبعد غضارة العيش رفاتاً فجع م األحباب وسكنوا التراب وظعنوا فليس 

ت كال إا كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزح إىل يوم يبعثون سورة املؤمنون آية هلم إياب هيهات هيها
 وكان قد صرمت إىل ما صاروا إليه من البلى والوحدة يف دار املثوى وارنتم يف ذلك املضجع 100

وضمكم ذلك املستودع فكيف بكم لو قد تناهت األمور وبعثرت القبور وحصل ما يف الصدور ووقفتم 
ل بني يدي امللك اجلليل فطارت القلوب الشفاقها من سالف الذنوب وهتكت عنكم احلجب للتحصي

 أن 17واألستار وظهرت منكم العيوب واألسرار هنالك جتزى كل نفس مبا كسبت سورة غافر من اآلية 
 31اهللا عز وجل يقول ليجزي الذين اساؤوا مبا عملوا وجيزي الذين احسنوا باحلسىن سورة النجم آية 

وقال ووضع الكتاب فترى ارمني مشفقني مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما هلذا الكتاب ال يغادر صغرية وال 
 جعلنا اهللا 49كبرية إال أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا وال يظلم ربك أحداً سورة الكهف آية 

  ".له أنه محيد جميد وإياكم عاملني بكتابه متبعني ألوليائه حىت حيلنا وإياكم دار املقامة من فض

عن احلسن عن علي عليه السالم قال طوىب لكل عبد نومة عرف الناس ومل يعرفه الناس عرفه اهللا برضوان 
أولئك مصابيح اهلدى يكشف اهللا عنهم كل فتنة مظلمة سيدخلهم اهللا يف رمحة منه ليسوا باملذابيع البذر 

w  .وال اجلفاة املرائني
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ه السالم إال إن الفقيه الذي ال يقنط الناس من رمحة اهللا وال يؤمنهم وعن عاصم بن ضمرة عن علي علي
من عذاب اهللا وال يرخص هلم يف معاصي اهللا وال يدع القرآن رغبة عنه إىل غريه وال خري يف عبادة ال علم 

  ".فيها وال خري يف علم ال فهم فيه وال خري يف قراءة ال تدبر فيها 

م قال يا أيها الناس خذوا عين هؤالء الكلمات فلو ركبتم املطي حىت وعن الشعيب أن عليا عليه السال
تنضوها ما أصبتم مثلها ال يرجون عبد إال ربه وال خيافن إال ذنبه وال يستحي إذا مل يعلم أن يتعلم وال 
 يستحيي إذا سئل عما ال يعلم أن يقول ال اعلم واعلموا أن الصرب من اإلميان مبرتلة الرأس من اجلسد وال

  ".خري يف جسد ال رأس له 

وعن أيب عبد الرمحن السلمي عن علي بن أيب طالب قال أوحى اهللا عز وجل إىل نيب بني األنبياء أنه ليس 
من أهل بيت وال أهل دار وال أهل قرية يكونون يل على ما أحب فيتحولون عن ذلك إىل ما اكره إال 

يت وال أهل دار وال أهل قرية يكونون يل على ما حتولت هلم مما حيبون إىل ما يكرهون وليس من أهل ب
  .اكره فيتحولون من ذلك إىل ما أحب إال حتولت هلم مما يكرهون إىل ما حيبون

صلى اهللا عليه وسلم كانتفاعي . وعن عبد اهللا بن عباس أنه قال ما انتفعت بكالم أحد بعد رسول اهللا
    : بكتاب كتب به إيل علي بن أيب طالب فانه كتب إيل

أما بعد فان املرء يسوءه فوت ما مل يكن ليدركه ويسره درك ما مل يكن ليفوته فليكن سرورك مبا نلت 
من أمر أخرتك وليكن اسفك على ما فاتك منها وما نلت من دنياك فال تكثرن به فرحا وما فاتك منها 

  ".فال تأس عليه حزنا وليكن مهك فيما بعد املوت 

ن جده أن عليا رضي اهللا عنه شيع جنازة فلما وضعت يف حلدها عج وعن جعفر بن حممد عن أبيه ع
أهلها وبكوها فقال ما تبكون أما واهللا لو عاينوا ما عاين ميتهم ألذهلتهم معاينتهم عن ميتهم وان له فيهم 

أوصيكم عباد اهللا بتقوى اهللا الذي ضرب لكم : لعودة مث عودة حىت ال يبقي منهم أحداً مث قام فقال
ل ووقت لكم اآلجال وجعل لكم أمساعا تعي ما عناها وأبصارا لتجلو عن غشاها وأفئدة نفهم ما األمثا

دهاها أن اهللا مل خيلقكم عبثا ومل يضرب عنكم الذكر صفحا بل أكرمكم بالنعم السوابغ وارصد لكم 
يا ال يدوم نعميها وال اجلزاء فاتقوا هللا عباد اهللا وجدوا يف الطلب وبادروا بالعمل قبل هادم اللذات فان الدن

تؤمن فجائعها غرور حائل وسناد مائل اتعظوا عباد اهللا بالعرب وازدجروا بالنذر وانتفعوا باملواعظ فكان قد 
علقتكم خمالب املنية وضمنتم بيت التراب ودمهتكم مفظعات األمور بنفخة الصور وبعثرة القبور وسياق 

 نفس معها سائق يسوقها حملشرها وشاهد يشهد عليها احملشر و موقف احلساب بإحاطة قدرة اجلبار كل
وأشرقت األرض بنور را ووضع الكتاب وجيء بالنبيني والشهداء وقضي بينهم باحلق وهم ال يظلمون 

w فارجتت لذلك اليوم البالد ونادى املنادي وحشرت الوحوش وبدت األسرار وارجتت 69سورة الزمر آية 
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حيمها وغال محيمها عباد اهللا اتقوا اهللا تقية من وجل وحذر وحذر األفئدة وبرزت اجلحيم قد تأجج ج
وابصر و ازدجر فاحتث طلباً وجنا هرباً وقدم للمعاد واستظهر بالزاد وكفى باهللا منتقما ونصريا وكفى 

  .بالكتاب خصما وحجيجا وكفى باجلنة ثوابا وكفى بالنار وباال وعقابا واستغفر اهللا يل ولكم

 قال أخذ علي بن أيب طالب بيدي فأخرجين إىل ناحية اجلبان فلما اصحرنا جلس مث وعن كميل بن زياد
تنفس مث قال يا كميل بن زياد القلوب أوعية فخريها أوعاها للعلم احفظ ما أقول لك الناس ثالثة عامل 

لم ومل رباين ومتعلم على سبيل جناة ومهج رعاع اتباع كل ناعق مييلون مع كل ريح مل يستضيئوا بنور الع
  .يلجأوا إىل ركن وثيق

العلم خري من املال العلم حيرسك وأنت حترس املال العلم يزكو على العمل وامال تنقصه النفقة العلم 
حاكم واملال حمكوم عليه وصنيعة املال تزول بزواله وحمبة العامل دين يدان ا العلم يكسبه الطاعة يف حياته 

 املال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيام مفقودة ومجيل األحدوثة بعد مماته مات خزان
  .وامثاهلم يف القلوب موجودة

إن ههنا وأومأ بيده إىل صدره علما لو أصبت له محلة بلى أصبته لقنا غري مأمون عليه يستعمل آلة الدين 
 بصرية له يف أحيائه ينقدح للدنيا يستظهر بنعم اهللا على عباده وحبججه على كتابه أو معاندا ألهل احلق ال

الشك يف قلبه عارض من شبهة ال ذا وال ذاك أو منهوما باللذات سلس القياد للشهوات أو مغري جبمع 
  .املال واالدخار ليسا من دعاة الدين يف شيء اقرب شبها م األنعام السائمة

 لكي ال تبطل حجج اهللا كذلك ميوت العلم مبوت حامليه اللهم بلى لن ختلو األرض من قائم هللا حبجة
وبيناته أولئك هم األقلون عددا االعظمون عند اهللا قدرا م حيفظ اهللا حججه حىت يؤدوها إىل نظرائهم 
ويزرعوا يف قلوب أشباههم هجم م العلم على حقيقة األمر فاستالنوا ما استوعر املترفون وأنسوا مبا 

احها معلقة يف احملل األعلى آه آه شوقا إىل رؤيتهم استوحش منه اجلاهلون صحبوا الدنيا بأبدان أرو
  ".واستغفر اهللا يل ولك إذا شئت فقم 

وعن أيب اراكة قال صليت مع علي بن أيب طالب عليه السالم صالة الفجر فلما سلم انفتل عن ميينه مث 
أيت لقد ر: مكث كان عليه كابة حىت إذا كانت الشمس على حائط املسجد قيد رمح قال وقلب يده

صلى اهللا عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم لقد كانوا يصبحون شعثا صفرا . أصحاب رسول اهللا
غربا بني أعينهم أمثال وكب املعزى قد باتوا هللا سجدا وقياما يتلون كتاب اهللا يراوحون بني جباههم 

لت أعينهم حىت تبل ثيام وأقدامهم فإذا اصبحوا فذكروا اهللا مادوا كما متيد الشجرة يف يوم الريح ومه
  ".واهللا لكان القوم باتوا غافلني 

w  .مث ض فما رئي مفترا يضحك حىت ضربه ابن ملجم والسالم
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  ذكر مقتله

  رضي اهللا عنه 

    

عن زيد بن وهب قال قدم علي على قوم من أهل البصرة من اخلوارج فيهم رجل يقال له اجلعد بن بعجه 
ك ميت فقال له علي عليه السالم بل مقتول ضربة على هذا ختضب هذه يعين فقال له اتق اهللا يا علي فان

  ".حليته من رأسه عهد معهود وقضاء مقضي وقد خاب من افترى

  .وعاتبه يف لباسه فقال ما لكم وللباس؟ هو ابعد من الكرب وأجدر أن يقتدي يب املسلم

ن بن ملجم املرادي فرده مرتني مث أتاه فقال وعن أيب الطفيل قال دعا علي الناس إىل البيعة فجاء عبد الرمح
  : ما حيبس أشقاها؟ لتخضنب أو لصبغن هذه يعين حليته من رأسه مث متثل ذين البيتني

 املوت آتيك فان  اشدد حيازميك للموت

 حل بواديك إذا  وال جتزع من القتل

 احترس فان ناسا من مراد وعن أيب جملز قال جاء رجل من مراد إىل علي وهو يصلي يف املسجد فقال
يريدون قتلك فقال أن مع كل رجل ملكني حيفظانه مما مل يقدر عليه فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه وان 

  .اآلجل جنة حصينة

قال العلماء بالسري ضربه عبد الرمحن بن ملجم بالكوفة يوم اجلمعة لثالث عشرة بقيت من رمضان وقيل 
بعني فبقي اجلمعة والسبت ومات ليلة األحد وغسله ابناه وعبد اهللا بن ليلة إحدى وعشرين منه سنة أر

جعفر وصلى عليه احلسن ودفن يف السحر ويف سنة أربعة أقوال أحدها ثالث وستون والثاين مخس 
  .وستون والثالث سبع ومخسون والرابع مثان ومخسون

ومخسني ومات هلا حسن وقتل هلا عن جعفر بن حممد عن أبيه قال قتل علي عليه السالم وهو ابن مثان 
احلسني ومات علي بن احلسني وهو ابن مثان ومخسني ومسعت جعفرا يقول مسعت أيب يقول لعمته فاطمة 

  .بنت حسني أم عبد اهللا بن حسن هذه تويف يل مثانيا ومخسني فمات هلا

  .قال سفيان ومسعت جعفر بن حممد يقول وقد زدت أنا على مثان ومخسني

ر قال هلك علي بن أيب طالب وله مخس وستون سنة قال وكان علي وطلحة والزبري يف وعن أيب جعف
  .سن وأحد

  أبو محمد طلحة بن عبيد اهللا
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ابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة كعب بن لؤي أمه الصعبة بنت احلضرمي أخت 
قبل خروجه إىل بدر يتجسسان خرب العالء أسلمت وأسلم طلحة قدميا و بعثة رسول اهللا مع سعيد بن زيد 

صلى اهللا عليه وسلم اخلرب فخرج ورجعا يردان املدينة ومل يعلما خبروج . العري فمرت ما فبلغ رسول اهللا
صلى اهللا عليه وسلم املشركني . صلى اهللا عليه وسلم فقدما يف اليوم الذي القى فيه رسول اهللا. النيب

  .رفا من بدر فضرب هلما بسهامهما واجرمها فكانا كمن شهدهافخرجا يعترضان رسول اهللا فلقياه منص

صلى اهللا عليه وسلم ووقاه بيده فشلت إصبعاه وجرح . وشهد طلحة أحداً وثبت يومئذ مع رسول اهللا
. يومئذ أربعا وعشرين جراحه ويقال كانت فيه مخس وسبعون بني طعنة وضربة ورمية ومساه رسول اهللا

حد طلحة اخلري ويوم غزوة ذات العشرية طلحة الفياض ويوم حنني طلحة صلى اهللا عليه وسلم يوم أ
  .اجلود

  ذكر صفته

كان آدم كثري الشعر ليس باجلعد القطط وال بالبسط حسن الوجه دقيق العرنني ال يغري شعره رضي اهللا 
  .عنه

  ذكر أوالده

نت جحش وموسى أمه كان له من الولد حممد وهو السجاد قتل معه يوم اجلمل وعمران أمهما محنة ب
خولة بنت القعقاع ويعقوب قتل يوم احلرة وإمساعيل وإسحاق أمهم أم أبان بنت عتبة بن ربيعة وزكريا 

ويوسف وعائشة أمهم أم كلثوم بنت أيب بكر الصديق وعيسى وحيىي أمهما سعدى بنت عوم وأم إسحاق 
  .صاحل أمه الفريعةتزوجها احلسن بن علي والصعبة أمهما أم ولد ومرمي أمها أم ولد و

  ذكر جملة من مناقبه

  رضي اهللا عنه 

صلى اهللا عليه وسلم يقول يومئذ يعين يوم أحد أوجب . عن عبد اهللا بن الزبري قال مسعت رسول اهللا
. صلى اهللا عليه وسلم ما صنع يعين حني برك له طلحة فصعد رسول اهللا. طلحة حني صنع برسول اهللا

  . رواه اإلمام أمحدصلى اهللا عليه وسلم على ظهره

  .وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت كان أبو بكر رضي اهللا عنه إذا ذكر يوم أحد قال ذاك كله يوم طلحة
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صلى اهللا عليه وسلم وألىب عبيدة بن . قال أبو بكر كنت أول من جاء يوم أحد فقال يل رسول اهللا
 اهللا عليه وسلم مث أتينا طلحة يف بعض صلى. اجلراح عليكما يريد طلحة وقد نزف فأصلحنا من شان النيب

تلك احلفار فأذابه بضع وسبعون أو اقل أو أكثر بني طعنة وضربة ورمية وإذا قد قطعت إصبعه فأصلحنا 
  .من شانه

    

صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد انفرد بإخراجه . وعن قيس قال رأيت يد طلحة شالء وقى ا النيب
  .البخاري

صلى اهللا عليه وسلم من أحد . أبيه طلحة بن عبيد اهللا قال ملا رجع رسول اهللاوعن موسى بن طلحة عن 
صعد املنرب فحمد اهللا واثىن عليه مث قرا هذه اآلية رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فمنهم من قضى حنبه 

فقال  فقام إليه رجل فقال يا رسول اهللا من هؤالء فأقبلت وعلي ثويان أخضران 23سورة األحزاب آية 
  .أيها السائل هذا منهم

وعن سعدى بنت عوف قالت دخل علي طلحة ورأيته مغموما فقلت ما شأنك فقال املال الذي عندي 
  .قد كثر وقد كربين فقلت وما عليك اقسمه فقسمه حىت ما بقي منه درهم

  .قال طلحة بن حيىي فسالت خازن طلحة كم كان املال فقال أربعمائة ألف

 طلحة أرضا له بسبعمائة ألف فبات ذلك املال عنده ليلة فبات أرقا من خمافة ذلك وعن احلسن قال باع
  .املال فلما اصبح فرقه كله رواه اإلمام أمحد

وعنه أن طلحة بن عبيد اهللا باع أرضا له من عثمان بسبعمائة ألف فحملها إليه فلما جاء ا قال أن رجال 
 أمر اهللا لغرير باهللا فبات ورسله ختتلف ا يف سكك املدينة تبيت هذه عنده يف بيته ال يدري ما يطرقه من

  .حىت اسحر وما عنده منها درهم

وعن سعدى بنت عوف امرأة طلحة بن عبيد اهللا قالت لقد تصدق طلحة يوما مبائة ألف مث حبسه عن 
  .الرواح إىل املسجد أن مجعت له بني طريف ثوبه

  ذكر وفاته

  رضي اهللا عنه 
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كان يوم اخلميس لعشرة خلون من مجادى اآلخرة سنة ست وثالثني ويقال سهما غربا قتل يوم اجلمل و
  .أتاه فوقع يف حلقه فقال بسم اهللا وكان أمر اهللا قدرا مقدورا

  .ويقال أن مروان بن احلكم قتله ودفن بالبصرة وهو ابن ستني ويقال اثنتني وستني ويقال أربع وستني

  أبو عبد اهللا الزبير بن العوام

صلى . ن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب أمه صفية بنت عبد املطلب عمة رسول اهللاب
اهللا عليه وسلم وأسلمت وأسلم الزبري قدميا وهو ابن مثاين سنني وقيل ابن ست عشرة سنة فعذبه عمه 

 عن غزاة غزاها بالدخان لكي يترك اإلسالم فلم يفعل وهاجر إىل أرض احلبشة اهلجرتني مجيعا ومل يتخلف
صلى اهللا عليه وسلم وهو أول من سل سيفا يف سبيل اهللا وكان عليه يوم بدر ريطة صفراء . رسول اله

صلى اهللا عليه وسلم يوم . معتجراً ا وكان على امليمنة فرتلت املالئكة على سيماه وثبت مع رسول اهللا
  .أحد وبايعه على املوت

  ذكر صفته

  رضي اهللا عنه 

ويال ويقال مل يكن بالطويل وال بالقصري إىل اخلفة ما هو يف اللحم ويقال كان امسر اللون كان ابيض ط
  .اشعر خفيف العارضني

  ذكر أوالده

  رضي اهللا عنه 

كان له من الولد عبد اهللا وعروة واملنذر وعاصم واملهاجروخدجية الكربى وأم احلسن وعائشة أمهم أمساء 
  .بنت أيب بكر

  .وسودة وهند أمهم أم خالد وهي أمة بنت خالد بن سعيد بن العاصوخالد وعمرو وحبيبة 

  .ومصعب ومحزة ورملة أمهم الرباب بنت انيف بن عبيد

  .وعبيدة وجعفر أمهما زينت

  .وزينت أمها أم كلثوم بنت عقبة بن أيب سعيط

  .وخدجية الصغرى أمها احلالل بنت قيس
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  ذكر جملة من مناقبه

  رضي اهللا عنه 

قال أسلم الزبري بن العوام وهو ابن مثاين سنني وهاجر وهو ابن مثاين عشرة سنة وكان عم عن أيب األسود 
  .الزبري يعلق الزبري يف حصري ويدخن عليه بالنار وهو يقول ارجع إىل الكفر فيقول الزبري ال اكفر أبداً

بكر كان رابعا أو وعن أيب األسود حممد بن عبد الرمحن بن نوفل قال كان إسالم الزبري بعد إسالم أيب 
  .خامسا

  .صلى اهللا عليه وسلم ابويه يوم أحد. و عن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه قال مجع يل رسول اهللا

وعن عبيد اهللا بن الزبري قال ملا كان يوم اخلندق كنت أنا وعمر بن أيب سلمة يف االطم الذي فيه نساء 
 وارفعه فإذا رفعين عرفت أيب حني مير إىل بين صلى اهللا عليه وسلم اطم حسان وكان يرفعين. رسول اهللا

صلى اهللا عليه وسلم يوم اخلندق فقال من يأيت بين قريظة فيقاتلهم . قريظة وكان يقاتل مع رسول اهللا
فقلت له حني رجع يا ابة إن كنت العرفك حني متر ذاهبا إىل بين قريظة فقال يا بين أما واهللا إن كان 

 وسلم ليجمع يل أبويه مجيعاً يتفداين ما ويقول فداك أيب وأمي أخرجاه يف صلى اهللا عليه. رسول اهللا
  .الصحيحني

    

صلى اهللا عليه وسلم الناس فانتدب الزبري . وعن جابر بن عبد اهللا قال ملا كان يوم اخلندق ندب رسول اهللا
واريي الزبري أخرجاه يف صلى اهللا عليه وسلم لكل نيب حواري وح. مث ندم فانتدب الزبري فقال رسول اهللا

  .الصحيحني

وعن سعيد بن املسيب قال أول من سل سيفا يف سبيل اهللا الزبري بن العوام بينا هو مبكة إذا مسع نغمة يعين 
. صلى اهللا عليه وسلم قد قتل فخرج عريانا ما عليه شيء يف يده السيف صلتا فتلقاه النيب. صوتا أن النيب

 فقال له ما لك يا زبري قال مسعت انك قد قتلت قال فما كنت صانعا قال صلى اهللا عليه وسلم كفة بكفة
  .".أردت واهللا أن استعرض أهل مكة قال فدعا له النيب

صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن اثنيت عشرة . وعن عمرو بن مصعب بن الزبري قال قاتل الزبري مع رسول اهللا
  .سنة فكان حيمل على القوم

بري ألف مملوك يؤدون الضريبة ال يدخل بيت ماله منها درهم يقول يتصدق ا وعن يك قال كان للز
  .ويف رواية أخرى فكان يقسمه كل ليلة مث يقوم إىل مرتله ليس معه منه شيء

wوعن جويرية قالت باع الزبري دارا له بستمائة ألف قال فقيل له يا أبا عبد اهللا غبنت قال كال واهللا لتعلمن 
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  . سبيل اهللاين مل اغنب هي يف

  .وعن علي بن زيد قال أخربين من رأى الزبري وان يف صدره مثل العيون من الطعن والرمي

وعن قيس بن أيب حازم عن الزبري بن العوام قال من استطاع منكم أن يكون له جىن من عمل صاحل 
  .فليفعل

  ذكر مقتله

  رضي اهللا عنه 

  . ستني ويقال بضع ومخسني قتله ابن جرموزقتل الزبري يوم اجلمل وهو ابن مخس وسبعني ويقال

عن زر قال استأذن ابن جرموز على علي وأنا عبده فقال علي بشر قاتل ابن صفية بالنار مث قال علي 
  ".صلى اهللا عليه وسلم يقول لكل نيب حواري وحواريي الزبري . مسعت رسول اهللا

دينه ويقول إن عجزت عن شيء منه فاستعن وعن عبد اهللا بن الزبري قال جعل الزبري يوم اجلمل يوصيين 
عليه مبوالي قال فواهللا ما دريت ما اراد حىت قلت يا ابة من موالك قال اهللا قال ما وقعت يف كربه من 

دينه إال قلت يا موىل الزبري اقض عنه فيقضيه وإمنا دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه باملال 
  .ولكنه سلف فأين أخشى عليه الضيعةفيستودعه آباه فيقول الزبري ال 

قال فحسب ما عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومائيت ألف فقتل ومل يدع دينارا وال درمها إال أرضني 
فبعتهما يعين وقضيت دينه فقال بنو الزبري اقسم بيننا مرياثنا فقلت واهللا اقسم بينكم حىت أنادى باملوسم 

  .بري دين فليأتنا فلنقضهأربع سنني إال من كان له على الز

  .فجعل كل سنة ينادي باملوسم فلما مضى أربع سنني قسم بينهم

وكان للزبري أربع نسوة فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف فجميع ماله مخسون ألف ألف ومائتا 
  .ألف انفرد بإخراجه هذا احلديث البخاري

  أبو محمد عبد الرحمن بن عوف

  .رث بن زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤيابن عبد عوف بن عبد احلا

صلى اهللا عليه . كان امسه يف اجلاهلية عبد عمرو وقيل عبد احلارث وقيل عبد الكعبة فسماه رسول اهللا
  .وسلم عبد الرمحن

  .أمه الشفاء بنت عوف أسلمت وهاجرت

wقم وهاجر إىل أرض صلى اهللا عليه وسلم دار األر. أسلم عبد الرمحن قدميا قبل أن يدخل رسول اهللا
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صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد وصلى رسول . احلبشة اهلجرتني وشهد املشاهد كلها وثبت مع رسول اهللا
اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلفه يف غزوة تبوك ذهب للطهارة فجاء وعبد الرمحن قد صلى م ركعة فصلى 

  . من أمتهخلفه وامت الذي فاته وقال ما قبض نيب حىت يصلي خلف رجل صاحل

صلى اهللا عليه وسلم . صلى اهللا عليه وسلم يف سفر فذهب النيب. وعن أيب سلمة عن أبيه أنه كان مع النيب
صلى اهللا عليه وسلم . حلاجته فادر كهم وقت الصالة فأقاموا الصالة فتقدمهم عبد الرمحن فجاء النيب

  .فصلى مع الناس خلفه ركعة فلما سلم قال أصبتم أو أحسنتم

  صفتهذكر 

كان طويال رقيق البشرة فيه جنأ أبيض مشرباً محرة ضخم الكفني اقىن وقال ابن إسحاق كان ساقط 
  .الثنيتني اعرج اصيب يوم أحد فهتم وجرح عشرين جراحة أو أكثر اصابة بعضها يف رجله فعرج

  ذكر أوالده

    

ن ربيعة وام القاسم ولدت يف كان له من الولد سامل االكرب مات قبل اإلسالم أمه أم كلثوم بنت عبتة ب
اجلاهلية وامها بنت شيبة بن ربيعة وحممد وإبراهيم ومحيد وامساعيل ومجيدة وامة الرمحن امهم أم كلثوم 

بنت عقبة بن أيب معيط ومعن وعمر وزيد وأمه الصغرى امهم سهلة بنت عاصم بن عدي وعروة االكرب 
سهيل بن عمرو وأبو بكر أمه أم حكيم بنت قارظ أمه حبرية بنت هاينء وسامل االصغر أمه سهلة بنت 

وعبد اهللا أمه بنت أيب اخلشاش وأبو سلمة وهو عبد اهللا االصغر وأمه متاضر بنت االصبغ وعبد الرمحن أمه 
مساء بنت سالمة ومصعب وامنة ومرمي امهم أم حريث من سيب را وسهيل أبو االبيض أمه جمد بنت يزيد 

 أم ولد وعروة وحيىي وبالل المهات أوالده وام حيىي وامها زينب بنت وعثمان أمه غزال بنت كسرى
  .الصباح وجويرية امها بادية بنت غيالن

وعن ثابت البنايين عن أنس قال بينما عائشة رضي اهللا عنها يف بيتها إذ مسعت صوتا رجت منه املدينة 
سبعمائة راحلة فقالت عائشة اما فقالت ما هذا قالوا عري قدمت لعبد الرمحن بن عوف من الشام وكانت 

صلى اهللا عليه وسلم يقول رأيت عبد الرمحن بن عوف يدخل اجلنة حبوا فبلغ ذلك . اين مسعت رسول اهللا
عبد الرمحن فأتاها فساهلا عما بلغه فحدثته قال فاين اشهدك اا بامحاهلا واقتاا واحالسها يف سبيل اهللا عز 

  .وجل

wتها مسعت صوتا يف املدينة فقالت ما هذا؟ قالوا عري لعبد الرمحن بن عوف وعنه قال بينا عائشة يف بي
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قدمت من الشام حتمل من كل شيء قال وكانت سبعمائة بعري قال فارجتت املدينة من الصوت فقالت 
صلى اهللا عليه وسلم يقول قد رأيت عبد الرمحن بن عوف يدخل اجلنة حبواً . عائشة مسعت رسول اهللا

الرمحن بن عوف فقال ان استطعت الدخلنها قائما فجعلها باقتاا وامحاهلا يف سبيل اهللا عز فبلغ ذلك عبد 
  .وجل رواه اإلمام أمحد

وعن أم بكرينت املسور بن خمرمة عن ابيها قال باع عبد الرمحن بن عوف أرضا له من عثمان باربعني 
 املؤمنني وبعث إىل عائشة معي مبال من الف دينار فقسم ذلك املال يف بين زهرة وفقراء املسلمني وامهات

صلى اهللا عليه وسلم يقول لن حينو عليكن بعدي إال . ذلك املال فقالت عائشة اما اين مسعت رسول اهللا
  .الصاحلون سقى اهللا ابن عوف من سلسبيل اجلنة

له صلى اهللا عليه وسلم بشطر ما. وعن الزهري قال تصدق عبد الرمحن بن عوف على عهد رسول اهللا
اربعة االف مث تصدق باربعني الفا مث تصدق باربعني الف دينار مث محل على مخسمائة فرس يف سبيل اهللا 

  .تعاىل مث محل على الف ومخسمائة راحلة يف سبيل اهللا تعاىل وكان عامة ماله من التجارة

  .وعن جعفر بن برقان قال بلغين ان عبد الرمحن بن عوف اعتق ثالثني الف بيت

 بن إبراهيم عن أبيه أن عبد الرمحن بن عوف ايت بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن وعن سعد
عمري وهو خري مين كفن يف بردة ان غطي رأسه بدت رجاله وان غطي رجاله بدا رأسه واراه قال وقتل 

ل اعطينا محزة وهو خري مين يعين فلم يوجد له ما يكفن فيه إال بردة مث بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قا
من الدنيا ما اعطينا وقد خشينا ان تكون حسناتنا عجلت لنا مث جعل يبكي حىت ترك الطعام انفرد 

  .باخراجه البخاري

وعن نوفل بن اياس اهلذيل قال كان عبد الرمحن لنا جليسا وكان نعم اجلليس وانه انقلب بنا يوما حىت 
حفة فيها خبز وحلم فلما وضعت بكى عبد دخلنا بيته ودخل فاغتسل مث خرج فجلس معنا واتينا بص

صلى اهللا عليه وسلم ومل يشبع هو . الرمحن بنعوف فقلنا له يا أبا حممد ما يبكيك فقال هلك رسول اهللا
  .وأهل بيته من خبز الشعري وال ارانا اخرنا هلا ملا هو خري لنا

  .وعن سعيد بن حسني قال كان عبد الرمحن بن عوف ال يعرف من بني عبيده

عن أيوب عن حممد ان عبد الرمحن بن عوف تويف وكان فيما ترك ذهب قطع بالفؤوس حىت جملت و
  .ايدي الرجال منه وترك اربع نسوة فاخرجت امرأة من مثنها بثالثني الفا

  ذكر وفاته

w  رضي اهللا عنه 
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  .س وسبعنيتويف عبد الرمحن بن عوف سنة اثنتني وثالثني ودفن بالبقيع وهو ابن اثنتني وسبعني ويقال مخ

  أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص

  .رضي اهللا عنه وامسه مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بن مرة وأمه محنة

    

أسلم قدميا وهو ابن سبع عشرة سنة وقال كنت ثالثا يف اإلسالم وانا أول من رمى بسهم يف سبيل اهللا 
سلم وويل الواليات من قبل عمر وعثمان وهو أحد صلى اهللا عليه و. شهد املشاهد كلها مع رسول اهللا

  .أصحاب الشورى

  ذكر صفته

  .كان قصريا غليظا ذا هامة شثن االصابع آدم افطس اشعر اجلسد خيضب بالسواد

  ذكر أوالده

  رضي اهللا عنه 

 كان له من الولد اسحق االكرب وبه كان يكىن أم احلكم الكربى امهما ابنة شهاب بن عبد اهللا وعمر قتله

املختار وحممد قتله احلجاج يوم دير اجلماجم وحفصة وام القاسم وكلثوم امهم معأوية بنت قيس بن 
معدي كرب وعامر واسحق االصغر وامساعيل وام عمران امهم أم عامر بنت عمرو وإبراهيم وموسى وام 

مصعب أمه خولة احلكم الصغرى وام عمرو وهند وام الزبري وام موسى امهم زبيدة وعبد اهللا أمه سلمى و
  .بنت عمرو وعبد اهللا االصغر وجبري وامسه عبد الرمحن ومحيدة امهم أم هالل بنت ربيع بن مري

وعمري االكرب ومحنة امهما أم حكيم بنت قارظ وعمري االصغر وعمرو وعمران وام عمرو وام أيوب وام 
ا أم حجري وعمرة وهي إسحاق امهم سلمى بنت حفصة وصاحل أمه ظبية بنت عامر وعثمان ورملة امهم

  .العمياء امها من سيب العرب وعائشة

  ذكر جملة من مناقبه

  رضي اهللا عنه 
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عن سعيد بن املسيب قال قال سعد ما أسلم أحد يف اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت سبعة أيام واين 
  .لثلث اإلسالم

يه إال سعد بن مالك فإين مسعته وعن علي قال ما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفدي أحداً بابو
  .يقول له يف يوم أحد ارم سعد فداك أيب وأمي أخرجاه يف الصحيحني

عن هاشم بن هاشم الزهري قال مسعت سعيد بن املسيب يقول مسعت سعد بن أيب وقاص يقول نثل يل 
  .صلى اهللا عليه وسلم كنانته يوم أحد وقال ارم فداك أيب وأمي. رسول اهللا

 مسعت سعد بن مالك يقول اين ألول العرب رمى بسهم يف سبيل اهللا عز وجل ولقد رايتنا وعن قيس قال
صلى اهللا عليه وسلم وما لنا طعام نأكله إال ورق احلبل وهذا السمر حىت أن أحدنا . نغزو مع رسول اهللا

  .يليضع كما تضع الشاة ماله خلط مث أصبحت بنو أسد يعزروين على الدين لقد خبت أذن وضل عمل

صلى اهللا عليه وسلم أنه مسح على اخلفني . وعن عبد اهللا بن عمر عن سعد بن أيب وقاص عن رسول اهللا
صلى اهللا عليه وسلم . وان عبد اهللا بن عمر سال عمر عن ذلك فقال نعم إذ أحدثك سعد عن رسول اهللا

  .شيئا فال تسال عنه غريه

  .ى اهللا عليه وسلم فقال هذا خايل فلريين امرؤ خالهصل. وعن جابر بن عبد اهللا قال أقبل سعد ورسول اهللا

  .وعن قيس بن أيب حازم عن سعد قال قال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم اللهم سدد رميته واجب دعوته

وعن حيىي بن عبد الرمحن بن لبيبة عن جده قال دعا سعد فقال يا رب أن يل بنني صغارا فاخر عني املوت 
  .وت عشرين سنةحىت يبلغوا فاخر عنه امل

عن طارق يعين ابن شهاب قال كان بني خالد وسعد كالم فذهب رجل يقع يف خالد عن سعد فقال مه 
  .أن ما بيننا مل يبلغ ديننا

  ذكر وفاته

  رضي اهللا عنه 

مات سعد يف قصره بالعقيق على عشرة أميال من املدينة فحمل على رقاب الرجال إىل املدينة وصلى عليه 
صلى اهللا عليه وسلم يف حجرهن . كم وهو يومئذ وايل املدينة مث صلى عليه أزواج النيبمروان بن احل

ودفن بالبقيع وكان أوصى أن يكفن يف جبة صوف له كان لقي املشركني فيها يوم بدر فكفن فيها وذلك 
  .يف سنة مخس ومخسني ويقال سنة مخسني وهو ابن بضع وسبعني ويقال اثنتني ومثانني

أنس أنه مسع غري واحد يقول أن سعد بن أيب وقاص مات بالعقيق فحمل إىل املدينة ودفن وعن مالك بن 
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  .ا

صلى اهللا عليه وسلم أن ميروا جبنازته يف املسجد ففعلوا . وعن عائشة أنه ملا تويف سعد أرسل أزواج النيب
 وقالوا ما كانت فوقف به على حجرهن فصلني عليه وخرج من باب اجلنائز فبلغهن أن الناس عابوا ذلك

اجلنائز يدخل ا يف املسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إىل أن يعيبوا ما ال علم هلم به عابوا 
صلى اهللا عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إال يف . علينا أن منر جبنازة يف املسجد وما صلى رسول اهللا

  ".جوف املسجد 

  أبو األعور سعيد بن زيد

    

 بن نفيل بن العزى بن رباح بن عبد اهللا بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي أمه فاطمة بنت ابن عمرو
صلى اهللا عليه وسلم دار األرقم وشهد املشاهد كلها . بعجة بن أمية أسلم قدميا قبل أن يدخل رسول اهللا

 ترمجة طلحة صلى اهللا عليه وسلم ما خال بدراً فانه مل حيضرها للسبب الذي ذكرناه يف. مع رسول اهللا
  .وكان آدم طواال اشعر

وله من الولد عبد اهللا األكرب وعبد اهللا األصغر وعبد الرمحن األكرب وعبد الرمحن األصغر وإبراهيم األكرب 
وإبراهيم األصغر وعمرو األكرب وعمرو األصغر واألسود وطلحة وحممد وخالد وزيد وأم احلسن األكرب 

 وأم حبيب الصغرى وأم زيد الكربى وأم زيد الصغرى وعائشة وأم احلسن الصغرى وأم حبيب الكربى
وعاتكة وحفصة وزينب وأم سلمة وأم موسى وأم سعيد وأم النعمان وأم خالد وأم صاحل وأم عبد احلوالء 

  .وزجلة

  ذكر جملة من مناقبه

  رضي اهللا عنه 

هللا عليه وسلم اثبت حراء صلى ا. عن عبد اهللا بن ظامل قال أخذ بيدي سعيد بن زيد فقال قال رسول اهللا
صلى اهللا عليه وسلم وأبو . فانه ليس عليك إال نيب أو صديق أو شهيد قال قلت من هم فقال رسول اهللا

بكر وعمر وعثمان وعلي والزبري وطلحة وعبد الرمحن ابن عوف وسعد بن مالك مث سكت قال قلت 
  .ومن العاشر قال أنا رواه اإلمام أمحد

صلى اهللا عليه وسلم . خنس قال قال سعيد بن زيد أشهد اين مسعت رسول اهللاوعن عبد الرمحن بن اال
wيقول رسول اهللا يف اجلنة وأبو بكر يف اجلنة وعمر يف اجلنة وعلي يف اجلنة وعثمان يف اجلنة وعبد الرمحن 
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 ذكر نفسه يف اجلنة وطلحة يف اجلنة والزبري يف اجلنة وسعيد يف اجلنة مث قال أن شئتم أخربتكم بالعاشر مث
  .رواه اإلمام أمحد

وعن هشام بن عروة عن أبيه أن أروى بنت أويس استعدت مروان على سعيد وقالت سرق من أرضي 
فادخله يف أرضه فقال سعيد اللهم أن كانت كاذبة فاذهب بصرها واقتلها يف أرضها فذهب بصرها 

  .ووقعت يف حفرة يف أرضها فماتت

  ذكر وفاته

  رضي اهللا عنه 

 أن سعيد بن زيد مات بالعقيق ومحل إىل املدينة فدفن ا وقال ابن سعد وقال عبد امللك بن زيد عن نافع
مات بالعقيق فحميل إىل املدينة ونزل يف حفرته سعد وابن عمر وذلك يف سنة مخسني أو إحدى ومخسني 

  .وكان يوم مات ابن بضع وسبعني سنة واهللا اعلم

  راحأبو عبيدة عامر بن عبد اهللا بن الج

  رضي اهللا عنه 

  .ابن هالل بن أهيب بن ضبة بن احلارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة

وأسلم مع عثمان بن مظعون وهاجر إىل احلبشة اهلجرة الثانية وشهد بدراً واملشاهد كلها وثبت مع 
  .صلى اهللا عليه وسلم من حلق املغفر فوقعت ثنيتاه فكان من احسن الناس هتما. رسول اهللا

  ذكر صفته

كان طواال حنيفا اجىن معروق الوجه اثرم الثنيتني خفيف اللحية وكان له من الولد يزيد وعمري امهما هند 
  .بنت جابر فدرجا ومل يبق له عقب

  ذكر جملة من مناقبه

  رضي اهللا عنه 

ينا وان صلى اهللا عليه وسلم قال أن لكل أمة ام. عن أيب قالبة قال حدثين أنس بن مالك أن رسول اهللا
w  .اميننا ايتها األمة أبو عبيدة بن اجلراح
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صلى اهللا عليه وسلم سألوه أن يبعث معهم رجال يعلمهم . وعنه أن أهل اليمن ملا قدموا على رسول اهللا
  .السنة واإلسالم فأخذ بيد أيب عبيدة بن اجلراح فقال هذا امني هذه األمة

ا بلغ عمر بن اخلطاب سرغ حدث أن بالشام وباء وعن شريح بن عبيد وراشد بن أسعد وغريمها قالوا مل
شديدا فقال بلغين شدة الوباء بالشام فقلت أن أدركين أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته فان سألين اهللا عز 

صلى اهللا عليه وسلم يقول أن لكل نيب أميناً . وجل مل استخلفته على هذه األمة قلت أين مسعت رسول اهللا
اجلراح فان أدركين اجلي وإذا تويف أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل فان سألين ريب وأميين أبو عبيدة بن 

صلى اهللا عليه وسلم يقول أن حيشر يوم القيامة بني يدي . عز وجل مل استخلفته قلت مسعت رسول اهللا
  .العلماء نبذة

مملوءة ذهبا انفقته يف وعن عمر بن اخلطاب أنه قال ألصحابه متنوا فقال رجل امتىن لو أن يل هذه الدار 
سبيل اهللا عز وجل مث قال متنوا فقال رجل امتىن لو أا مملوءة لؤلؤا وزبرجدا أو جوهرا أنفقه يف سبيل اهللا 
عز وجل واتصدق به مث قال متنوا فقالوا ما ندري يا امري املؤمنني فقال عمر أمتىن لو أن هذا الدار مملوءة 

  .رجاال مثل أيب عبيدة بن اجلراح

    

وعن هشام بن عروة عن أبيه قال ملا قدم عمر الشام تلقاه الناس وعظماء أهل األرض فقال عمر أين أخي 
قالوا من قال أبو عبيدة قالوا اآلن يأتيك فلما أتاه نزل فاعتنقه مث دخل عليه بيته فلم ير يف بيته إال سيفه 

  .رواه اإلمام أمحد. منني هذا يبلغين املقبلوترسه ورحله فقال له عمر إال اختذت أصحابك فقال يا أمري املؤ

وعن أيب قتادة أن أبا عبيدة بن اجلراح قال ما من الناس من امحر وال اسود حر وال عبد عجمي وال 
  .فصيح اعلم أنه افضل مين بتقوى إال أحببت أن أكون يف مسالخه

قول إال رب مبيض لثياب مدنس وعن منران بن خممر عن أيب عبيدة بن اجلراح أنه كان يسري يف العسكر في
لدينه إال رب مكرم لنفسه وهو هلا مهني بادروا السيئات القدميات باحلسنات احلديثات فلو أن أحدكم 

  .عمل من السيئات ما بينه وبني السماء مث عمل حسنة لعلت فوق سيئاته حىت تغمرهن

  ذكر وفاته

  رضي اهللا عنه 

وقرب ببيسان وصلى عليه معاذ بن جبل وذلك يف سنة مثاين تويف أبو عبيدة يف طاعون عمواس باالردن 
  .عشرة من خالفة عمر وهو ابن مثان ومخسني سنة
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قال الشيخ رمحه اهللا وإذ قد انتهينا ذكر العشرة حبمد اهللا ومنه فنحن نذكر املشتهرين من الصحابة بالعلم 
  .والتعبد والزهد على طبقام واهللا املوفق

  شهد بدرامن الطبقة األولى ممن 

  .على السابقة يف اإلسالم ممن شهد بدراً من املهاجرين واألنصار وحلفائهم ومواليهم

  حمزة بن عبد المطلب رضي اهللا عنه 

  .أمه هاله بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بن مرة يكىن أبا عمارة

  . وامسها أمامةيعلى وعامر وبنت وهي اليت اختصم ا زيد وجعفر وعلي: وكان له من الولد

  .انفرد الواقدي فقال عمارة

صلى اهللا عليه وسلم فبلغ ذلك محزة فدخل . قال حممد بن كعب القرظي قال أبو جهل يف رسول اهللا
صلى اهللا . املسجد مغضبا فضرب رأس أيب جهل بالقوس ضربة أوضحته وأسلم محزة فعز به رسول اهللا

  . من النبوة بعد دخول رسول اهللا دار األرقمعليه وسلم واملسلمون وذلك يف السنة السادسة

  .صلى اهللا عليه وسلم حني قدم املدينة حلمزة. قال يزيد بن رومان و أول لواء عقده رسول اهللا

وعن علي عليه السالم قال ملا كان يوم بدر ودنا الناس منا إذا رجل منهم على مجل له امحر يسري يف القوم 
 وسلم يا علي ناد يل محزة وكان أقرم من املشركني من صاحب اجلمل صلى اهللا عليه. فقال رسول اهللا

األمحر وماذا يقول هلم فجاء محزة فقال هو عتبة بن ربيعة وهو ينهي عن القتال قال فربز عتبة وشيبة 
والوليد فقالوا من يبارز فخرج فتية من األنصار فقال عتبة ال نزيد هؤالء ولكن يبارزنا من بني عمنا فقال 

  .صلى اهللا عليه وسلم قم يا علي قم يا محزة قم يا عبيدة بن احلارث رواه اإلمام أمحد. سول اهللار

ذكر مقتل محزة رضي اهللا عنه عن جعفر بن عمرو الضمري قال خرجت مع عبيد اهللا بن عدي بن اخليار 
 نعم وكان إىل الشام فلما قدمنا محص قال يل عبيد اهللا هل لك يف وحشي نسأله عن قتل محزة قلت

وحشي يسكن محص فجئنا حىت وقفنا عليه فسلمنا فرد السالم وعبيد اهللا معتجر بعمامته ما يرى وحشني 
إال عينيه ورجليه فقال عبيد اهللا يا وحشي اتعرفين قال فنظر إليه مث قال ال واهللا إال اين اعلم ان عدي بن 

غالم مع أمه فناولتها إياه فكأين نظرت إىل اخليار تزوج امرأة فولدت له غالما فاسترضعه فحملت ذلك ال
  .قدميه

    

wفكشف عبيد اهللا وجهه مث قال إال ختربنا بقتل محزة فقال نعم أن محزة قتل طعيمة بن عدي ببدر فقال يل 
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موايل جبري بن مطعم أن قتلت محزة بعمي فأنت حر فلما خرج الناس عام عينني قال وعينني جبل أحد 
ع الناس إىل القتال فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع فقال هل من مبارز فخرج بينه وبينه واد خرجت م

إليه محزة فقال يا سباع يا ابن أم إمنار يا ابن مقطعة البظور أحتارب اهللا ورسوله مث شد عليه فكان كامس 
 الذاهب وكنت حلمزة حتت صخرة حىت مر علي فلما أن دنا مين رميته حبربتين فاضعها يف ثنته حىت

دخلت بني وركيه وكان ذلك آخر العهد به فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت مبكة حىت فشا فيها 
صلى اهللا عليه وسلم رجال فقالوا أنه ال يهيج . السالم مث خرجت إىل الطائف فارسلوا إىل رسول اهللا

ت وحشي قلت صلى اهللا عليه وسلم فلما راين قال أن. الرسل فخرجت معهم حىت قدمت على رسول اهللا
نعم قال أنت قتلت محزة قلت قد كان األمر ما بلغك يا رسول اهللا قال أما تستطيع أن تغيب وجهك عين 

صلى اهللا عليه وسلم خرج مسيلمة الكذاب قلت ألخرجن إىل . قال فرجعت فلما تويف رسول اهللا
  .مسيلمة لعلي اقتله فاكايفء به محزة فخرجت مع الناس فكان من امرهم ما كان

قال وإذا رجل قائم من ثلمة جدار كأنه مجل أورق ثائر رأسه قال فارميه حبربيت فاضعها بني ثدييه حىت 
  .حرجت من بني كتفيه قال ودب إليه رجل من األنصار فضربه بالسيف على هامته

هر قال عبد اهللا بن الفضل فأخربين سليمان بن يسار أنه مسع عبد اهللا بن عمر يقول فقالت جارية على ظ
  .بيت وا أمري املؤمنني قلته العبد األسود انفرد بإخراجه البخاري

وعن الزبري أنه ملا كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حىت إذا كادت تشرف على القتلى قال فكره رسول 
صلى اهللا عليه وسلم أن تراهم فقال املرأة املرأة قال الزبري فتومست أا أمي صفية فخرجت أسعى . اهللا
  .ا فأدركت قبل أن تنتهي إىل القتلىإليه

قال فلدمت يف صدري وكانت امرأة جلدة قالت إليك ال أرض لك قال فقلت إن رسول اهللا قد عزم 
عليك قال فوقفت وأخرجت ثوبني معها فقالت هذان ثوبان جئت ما ألخي محزة فقد بلغين مقتله 

  .فكفنوه ما

 إىل جنبه رجل من األنصار قتيل قد فعل به كما فعل حبمزة قال قال فجئنا بالثوبني لنكفن فيهما محزة فإذا
فوجدنا غضاضة وحياء إن نكفن محزة يف ثوبني واألنصاري ال كفن له فقلنا حلمزة ثوب ولألنصاري 

ثوب فقدرنامها فكان أحدمها اكرب من اآلخر فاقرعنا بينهما فكفنا كل واحد منهما يف الثوب الذي طار 
  .دله رواه اإلمام أمح

صلى اهللا عليه وسلم وقف على محزة حيث استشهد فنظر إىل شيء مل . وعن أيب هريرة أن رسول اهللا
ينظر إليه شيء قط كان أوجع لقلبه منه ونظر إليه قد مثل به فقال رمحة اهللا عليك فانك كنت ما علمت 

w أفواه شىت أما فعوال للخريات وصوال للرحم ولوال حزن من بعد عليك لسرين أن ادعك حىت حتشر من
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صلى اهللا عليه وسلم واقف بعد خبوامت . واهللا مع ذلك ألمثلن بسبعني منهم مكانك فرتل جربيل والنيب
صلى اهللا .  إىل آخر السورة فصرب النيب126النحل وان عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به سورة النحل آية 

  .عليه وسلم وامسك عما أراد

ى اهللا عليه وسلم إذا صلى على جنازة كرب عليها أربعا وانه كرب على محزة صل. وعن أنس قال كان النيب
  .سبعني تكبرية

وعن جابر قال ملا أرد معاوية أن جيري عينه اليت بأحد كتبوا إليه أنا ال نستطيع أن جنريها إال على قبور 
صابت املسحاة طرف الشهداء فكتب انبشوهم قال فرأيتهم حيملون على أعناق الرجال كأم قوم نيام وأ

  .رجل محزة فانبعث دما

وعنه قال كتب معاوية إىل عامله باملدينة أن جيري عينا إىل أحد فكتب إليه عامله أا ال جتري إال على 
قبور الشهداء قال فكتب إليه أن أنفذها قال فسمعت جابر بن عبد اهللا يقول فرأيتهم خيرجون على رقاب 

  .ابت املسحاة قدم محزة فانبعث دماالرجال كأم رجال نوم حىت أص

 زيد بن حارثة بن شراحيل ابن عبد العزى بن امريء القيس ويقال له زيد احلب وأمه سعدى بنت - 13
ثعلبة ابن عبد عامر زارت قومها وزيد معها فأغارت خيل لبين القني يف اجلاهلية فمروا على أبيات بين 

فوا به سوق عكاظ فعرضوه للبيع فاشتراه حكيم بن حزام معن فاحتملوا زيدا وهو يومئذ غالم يفعة فوا
صلى اهللا عليه وسلم وهبته له وكان . لعمته خدجية بنت خوليد باربعمائة درهم فلما تزوجها رسول اهللا

    : أبوه حارثة حني فقده قال

 فريجى أم أتى دونه االجل احي  على زيد ومل ادر ما فعل بكيت

 سهل األرض أم غالك اجلبل اغالك  ما ادري وانكنتت سائال فواهللا

 من الدنيا رجوعك يل جبل فحسيب  ليت شعري هل لك اليوم رجعة فيا

 ذكراه إذا قارب الطفل وتعرض  الشمس عند طلوعها تذكرينه

 فيا طول ما حزين عليه وما وجل  هبت األرواح هيجن ذكره وان

  اتسام االبلاسام التطواف أو وال  سأعمل نص العيس يف األرض جاهدا

 امريء فان وان غره االمل وكل  أو تأيت علي منييت حيايت

 يزيدا مث من بعده جبل وأوصي  وأوصي به قيسا وعمرا كليهما

فحج ناس من كعب فرأوا زيدا فعرفهم وعرفوه فقال .يعين جبلة بن حارثة اخا زيد ويزيد أخو يزيد المه 
w  : قد جزعوا علي وقالابلغوا أهلي هذه االبيات فاين اعلم ام 
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  الكين إىل قومي وان كنت نائيافاين قطني البيت عند املشاعر

 تعملوا يف األرض نص إال باعر وال  فكفوا عن الوجد الذي قد شجاكم

 معد كابرا بعد كابر كرام  حبمد اهللا يف خري اسرة فاين

صلى اهللا عليه . كة فساال عن النيبفانطلقوا فاعلموا أباه فخرج حارثة وكعب بن شراحيل بفدائه فقدما م
وسلم فقيل هو يف املسجد فدخال عليه فقاال يا بن هاشم يا بن سيد قومه انتم أهل حرم اهللا وجريانه 

تفكون العاين وتطعمون األسري جئناك يف ابننا عندك فامنن علينا واحسن إلينا يف فدائه فانا سنرفع لك يف 
ثة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهال غري ذلك قالوا ما هو الفداء قال ما هو قالوا زيد بن حار

ادعوه فخريوه فان اختاركم فهو لكما بغري فداء وان اختارين فواهللا ما أنا بالذي اختار على من اختارين 
  .أحداً قالوا قد زدتنا على النصف واحسنت

 من قد علمت و رأيت حمبيت لكل فدعاه فقال هل تعرف هؤالء قال نعم هذا أيب وهذا عمي قال فانا
فاخترين أو اخترمها فقال زيد ما أنا بالذي اختار عليك أحداً أنت مين مبرتلة االب والعم فقاال وحيك يا 

زيد اختتار العبودية على احلرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك قال نعم اين قد رأيت من هذا الرجل شيئا 
صلى اهللا عليه وسلم ذلك أخرجه إىل احلجر .  فلما رأى رسول اهللاما أنا بالذي اختار عليه أحداً أبداً

  .فقال يا من حضر واشهدوا ان زيدا ابين يرثين وارثه فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت انفسهما وانصرفا

صلى اهللا عليه وسلم زينب بنت جحش . فدعي زيد بن حممد حىت جاء اهللا باإلسالم فزوجه رسول اهللا
ما : "صلى اهللا عليه وسلم فتكلم املنافقون يف ذلك وقالوا تزوج امرأة ابنه فرتل. ها النيبفلما طلقها تزوج

وقال ادعوهم البائهم سورة االحزاب آية  "40سورة االحزاب آية " "كان حممداً أبا أحد من رجالكم 
  .فدعي يومئذ زيد بن حارثة "5

صلى اهللا عليه وسلم وبني زيد . رسول اهللاوعن حممد بن احلسن بن امسة بن زيد عن أبيه قال كان بني 
صلى اهللا عليه وسلم اكرب منه وكان زيدا رجال قصريا آدم شديد األدمة يف انفه . عشر سنني رسول اهللا

  .فطس وكان يكىن أبا أسامة وقال الزهري أول من أسلم زيد

صلى اهللا عليه . ول اهللاقال أهل السري وشهد زيد بدراً وأحداً واخلندق واحلديبية وخيرب واستخلفه رس
وسلم على املدينة حني خرج إىل املر يسيع وخرج أمرياً يف سبع سرايا ومل يسم أحد من أصحاب رسول 

  .صلى اهللا عليه وسلم يف القرآن بامسه غريه. اهللا

وكان له من الولد زيد هلك صغريا ورقية أمهما أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط واسامة أمه أم امين 
  .".ة رسول اهللاحاضن
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  .وقتل زيد يف غزوة مؤته يف مجادى األوىل سنة مثان وهو ابن مخس ومخسني سنة

صلى اهللا عليه وسلم قال فجهشت بنت زيد . عن خالد بن مسري قال ملا أصيب زيد بن حارثة أتاهم النيب
ذا يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت انتحب فقال له سعد بن عبادة ما ه. يف وجهه فبكى رسول اهللا

  .قال هذا شوق احلبيب إىل حبيبه

  سالم مولى أبي حذيفة رضي اهللا عنه 

كان لثبيته بنت يعار األنصارية حتت أيب حذيفة بن عتبة فاعتقه فتوىل أبا حذيفة وتبناه أبو حذيفة كذا 
  .ذكره حممد بن سعد

 كان سامل يؤم املهاجرين من مكة وقال أبو بكر اخلطيب اسم اليت اعتقته سلمى بنت تعار وقال ابن عمر
  .حىت قدم املدينة النه كان أقراهم وفيهم أبو بكر وعمر

    

صلى اهللا عليه وسلم ذكر ساملا موىل أيب حذيفة فقال ان . وعن عمر بن اخلطاب قال مسعت رسول اهللا
  .ساملا شديد احلب هللا عز وجل

ا موىل أيب حذيفة فسالين عنه ريب عز وعن شهر بن حوشب قال قال عمر بن اخلطاب لو استخلفت سامل
صلى اهللا عليه وسلم وهو ويقول حبب اهللا عز وجل . وجل ما محلك على ذلك لقلت رب مسعت نبيك

  .حقا من قلبه

وعن أمحد بن عبد اهللا قال استشهد سامل موىل أيب حذيفة باليمامة أخذ اللواء بيمينه فقطعت مث تناوهلا 
وما حممد رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات أو قتل : "ء وجعل يقرأبشماله فقطعت مث اعتنق اللوا

  .إىل أن قتل. 144سورة آل عمران آية " انقلبتم على اعقابكم 

  عبد اهللا بن جحش 

  .ابن رئاب بن يعمر ويكىن أبا حممد وأمه اميمة بنت عبد املطلب بن هاشم

رقم وهاجر إىل أرض احلبشة اهلجرة الثانية وبعثه صلى اهللا عليه وسلم دار األ. أسلم قبل دخول رسول اهللا
  .صلى اهللا عليه وسلم على سرية إىل خنلة وفيها تسمى بأمري املؤمنني فهو أول من دعي بذلك. رسول اهللا

وعن سعيد بن املسيب أن رجال مسع عبد اهللا بن جحش يقول قبل يوم أحد بيوم اللهم أنا ال قو هؤالء 
يقتلونين ويبقروا بطين وجيدعوين فإذا قلت يل مل فعل بك هذا فاقول اللهم فيك غدا واين اقسم عليك ملا 

wفلما التقوا فعل ذلك به فقال الرجل الذي مسعه أما هذا فقد استجيب له واعطاه اهللا ما سال يف جسده يف 
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  .الدنيا وانا أرجو أن يعطى ما سال يف اآلخرة

 عن عبد اهللا بن جحش قال له يوم أحد إال ندعو وعن اسحق بن سعد بن أيب وقاص قال حدثين أيب أيب
اهللا فخلوا يف ناحية فدعا عبد اهللا بن جحش فقال يا رب إذا لقيت العدو غدا فلقين ردال شديداً بأسه 

شديداً حرده أقاتله فيك ويقاتلين مث يأخذين فيجدع انفي واذين فإذا لقيتك غدا قلت يا عبد اهللا من جدع 
 ويف رسوالك فتقول صدقت قال سعد فلقد رأيته آخر النهار وان أذنه وانفه انفك واذنك فأقول فيك

  .ملعلقتان يف خيط

قال الواقدي قتل عبد اهللا بن جحش يوم أحد قتله أبو احلكم بن االخنس بن شريق ودفن عبد اهللا ومحزة 
  .بن عبد املطلب وهو خاله يف قرب واحد وكان لعبد اهللا يوم قتل بضع واربعون سنة

  ة بن غزوان بن جابر بن وهيب عتب

يكىن أبا عبد اهللا هاجر إىل احلبشة اهلجرة الثانية وشهد بدراً واستعمله عمر على البصرة واليا فهو الذي 
بصرها واختطها مث قدم على عمر فرده إىل البصرة واليا فمات يف الطريق سنة سبع عشرة وقيل مخس 

  .عشرة وهو ابن سبع ومخسني وقيل مخس ومخسني

عن خالد بن عمري قال خطب عتبة بن عزوان فحمد اهللا واثىن عليه مث قال أما بعد فن الدنيا قد اذنت 
بصرم وولت حذاء ومل يبق منهاه إال صبابة كصبابة االناء يتصاا صاحبها وانكم منقلبون منها إىل دار ال 

 شفري جهنم فيهوي فيها سبعني زوال هلا فانتقلوا خبري ما حبضرتكم فانه قد ذكر لنا إن احلجر يلقى يف
عاما ما يدرك هلا قعرا واهللا لتمالنه افعجبتم واهللا لقد ذكر لنا ان ما بني مصراعي اجلنة مسرية أربعني عاما 

صلى اهللا عليه وسلم ما . وليأتني عليه يوم وهو كظيظ الزحام ولقد رأيتين وأنا سابع سبعة مع رسول اهللا
حته أشداقنا وإين التقطت بردة فشققتها بيين وبني سعد فائتزر بنصفها لنا طعام إال ورق الشجر حىت قر

وائتزر بنصفها فما اصبح منا أحد اليوم حيا إال اصبح أمري مصر من األمصار واين أعوذ باهللا أن أكون يف 
نفسي عظيما وعند اهللا صغريا واا مل تكن نبوة قط إال تناسخت حىت تكون عاقبتها ملكا وستبلون 

  .بون األمراء بعدنا انفرد بإخراجه مسلم وليس لعتبة يف الصحيح غريهوستجر

  مصعب بن عمير 

صلى اهللا عليه . ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي يكىن أبا حممد دخل على رسول اهللا
 صلى اهللا عليه وسلم سرا فلما علموا به. وسلم دار األرقم وكتم إسالمه وكان خيتلف إىل رسول اهللا

wحبسوه فلم يزل حمبوسا حىت خرج إىل أرض احلبشة يف اهلجرة األوىل مث خرج يف اهلجرة الثانية وكان من 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   119 

صلى . انعم الناس عيشا قبل إسالمه فلما أسلم زهد يف الدنيا فتحسف لده حتسف احلية وبعثه رسول اهللا
ويقرئهم القرآن وكان يأتيهم يف اهللا عليه وسلم إىل املدينة بعد أن بايع األنصار البيعة األوىل يفقههم 

صلى اهللا . دورهم فيدعوهم إىل اإلسالم فأسلم منهم خلق كثري وفشا اإلسالم فيهم وكتب إىل رسول اهللا
  .عليه وسلم يستأذنه أن جيمع م فأذن له فجمع م يف دار خيثمة

    

عقبة الثانية فأقام مبكة قليال مث صلى اهللا عليه وسلم مع السبعني الذين وافوه يف ال. مث قدم على رسول اهللا
  .صلى اهللا عليه وسلم املدينة فهو أول من قدمها. قدم قبل رسول اهللا

صلى اهللا عليه وسلم ورجعوا إىل قومهم فدعوهم إىل . وعن ابن شهاب قال ملا بايع أهل العقبة رسول اهللا
يه وسلم معاذ بن عفراء ورافع بن صلى اهللا عل. اإلسالم سرا وتلوا عليهم القرآن وبعثوا إىل رسول اهللا

. مالك أن ابعث إلينا رجال من قبلك فليدع الناس بكتاب اهللا فانه قمن أن يتبع فبعث إليهم رسول اهللا

صلى اهللا عليه وسلم مصعب بن عمري فلم يزل يدعو امنا ويهدي اهللا تعاىل على يده حىت قل دار م دور 
  .األنصار إال قدم أسلم أشرافهم

فرجع مصعب إىل رسول .  بن اجلموح وكسرت أصنامهم وكان املسلمون أعز أهل املدينةأسلم عمرو
  .صلى اهللا عليه وسلم وكان يدعى املقريء. اهللا

  .".وكان أول من مجع اجلمعة باملدينة باملسلمني قبل أن يقدمها رسول اهللا: قال ابن شهاب

  .مريوعن الرباء قال أول من قدم علينا من املهاجرين مصعب بن ع

صلى اهللا عليه وسلم إىل مصعب بن عمري مقبال وعليه اهاب كبش . وعن عمر بن اخلطاب قال نظر النيب
صلى اهللا عليه وسلم انظروا إىل هذا الرجل الذي قد نور اهللا قلبه لقد رأيته بني . قد تنطق به فقال النيب

  .ترونأبوين يغدوان بأطيب الطعام والشراب فدعاه حب اهللا ورسوله إىل ما 

وعن حممد بن شرحبيل قال محل مصعب اللواء يوم أحد فلما جال املسلمون ثبت به مصعب فاقبل ابن 
سورة آل "وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل " قميثة فضرب يده اليمىن فقطعها ومصعب يقول

للواء وضمه بعضديه وأخذ اللواء بيده اليسرى وحنا عليه فضرا فقطعها فحنا على ا. 144: عمران آية
  .إىل صدره وهو يقول وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل مث محل عليه الثالثة بالرمح فانفذه

  .وكان مصعب رقيق البشرة ليس بالطويل وال بالقصري قيل وهو ابن أربعني سنة أو يزيد شيئا

صلى اهللا .  صورته فجعل النيبوقال ابن سعد وقال عبد اهللا بن الفضل قتل مصعب وأخذ اللواء ملك يف
. عليه وسلم يقول له يف آخر النهار تقدم يا مصعب فالتفت إليه امللك وقال لست مبصعب فعرف النيب

w  .صلى اهللا عليه وسلم أنه ملك أيد به
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وعن عبيد بن عمري قال ملا فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أحد مر على مصعب بن عمري مقتوال 
  . اآلية23قرا من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا عليه سورة األحزاب آية على طريقه ف

صلى اهللا عليه وسلم نبتغي وجه اهللا فوجب أجرنا على اهللا عز . وعن خباب قال هاجرنا مع رسول اهللا
وجل فمنا من مضى ومل يأكل من اجره شيئا منهم مصعب بن عمري قتل يوم أحد فلم جند له شيئا نكفنه 

 منرة كنا إذا غطينا ا رأسه خرجت رجاله وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فامرنا رسول اهللا أن فيه إال
  .نغطي ا رأسه وجنعل على رأسه اذخرا ومنا منن اينعت له مثرته فهو يهدا أخرجاه يف الصحيحني

  عمير بن أبي وقاص اخو سعد 

صلى اهللا عليه . قبل ان يعرضنا رسول اهللاعن عامر بن سعد عن أبيه قال رأيت أخي عمري بن أيب وقاص 
صلى اهللا عليه . وسلم للخروج إىل بدر يتوارى فقلت ما لك يا أخي فقال أين أخاف أن يراين رسول اهللا

صلى . وسلم فيستصغرين فريدين وان أحب اخلروج لعل اهللا يرزقين الشهادة قال فعرض على رسول اهللا
  .بكى عمري فأجازه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلماهللا عليه وسلم فاستصغره فقال ارجع ف

فكنت اعقد له محائل سيفه من صغره فقتل ببدر وهو ابن ست عشرة سنة قتله عمرو بن عبد : قال سعد
  .ود والسالم

  عبد اهللا بن مسعود 

  .لصلى اهللا عليه وسلم دار األرقم ويقا. ويكىن أبا عبد الرمحن أمه أم عبد أسلم قبل دخول رسول اهللا

كان سادسا يف اإلسالم وهاجر إىل احلبشة اهلجرتني وشهد بدراً واملشاهد كلها وكان صاحب سر 
صلى اهللا . صلى اهللا عليه وسلم ووساده وسواكه ونعليه وطهوره يف السفر وكان يشبه بالنيب. رسول اهللا

د الناس ثوبا ومن عليه وسلم يف هديه ودله ومسته وكان خفيف اللحم قصريا شديد األدمة وكان من أجو
أطيب الناس رحيا وويل قضاء الكوفة وبني املال لعمر وصدرا من خالفة عثمان مث صار إىل املدينة فمات 

  .ا سنة اثنتني وثالثني ودفن بالبقيع وهو ابن بضع وستني

    

 عن زر بن حبيش عن عبد اهللا بن مسعود قال كنت غالما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أيب معيط فجاء

صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وقد نفرا من املشركني فقاال يا غالم هل عندك من لنب تسقينا فقلت . النيب
صلى اهللا عليه وسلم هل عندك من جذعة مل يرت عليها الفحل قلت . أين مؤمتن ولست ساقيكما فقال النيب

wعا فحفل الضرع مث أتاه أبو بكر صلى اهللا عليه وسلم ومسح الضرع ود. نعم فأتيتهما ا فاعتقلها النيب
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بصخرة منقعرة فاحتلب فيها فشرب أبو بكر مث شربت مث قال للضرع اقلص فقلص قال فأتيته بعد ذلك 
  .فقلت علمين من هذا القول قال انك غالم معلم فأخذت من فيه سبعني سورة ال ينازعين فيها أحد

ن مسعود لقد رايتين سادس ست وما على وجه وعن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه قال قال عبد اهللا ب
  .األرض مسلم غرينا

  : ذكر قربه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

قال أبو موسى االشعري لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما ارى إال ابن مسعود من أهله 
عليه وسلم نعليه مث ميشي امامه صلى اهللا . وعن القاسم بن عبد الرمحن قال كان عبد اهللا يلبس رسول اهللا

صلى اهللا . بالعصا حىت إذا أيت جملسه نزع نعليه فادخلهما يف ذراعيه واعطاه العصا فإذا أراد رسول اهللا
  .".عليه وسلم أن يقول البسه نعليه مث مشى بالعصا امامه حىت يدخل احلجرة قبل رسول اهللا

صلى اهللا عليه وسلم إذا نام ويستره إذا اغتسل . هللاوعن أيب املليح عن عبد اهللا أنه كان يوقظ رسول ا
  .وميشي معه يف األرض وحشا

  .وعن عبد اهللا بن شداد بن اهلاد أن عبد اهللا كان صاحب الوساد والسواك والنعلني

  : ذكر شبهه برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ودله وكان علقمة يشبه بعبد اهللاصلى اهللا عليه وسلم يف هديه . عن علقمة قل كان عبد اهللا يشبه بالنيب

صلى اهللا عليه وسلم هديا . وعن عبد اهللا بن يزيد قال اتينا حذيفة فقلنا له حدثنا بأقرب الناس برسول اهللا
ومستا ودال نأخذ عنه ونسمع منه قال كان اقرب الناس برسول اهللا هديا ومستا ودال عبد اهللا بن مسعود 

م احملفوظون من أصحاب حممد ان ابن أم عبد من اقرم إىل اهللا زلفى حىت يتوارى عنا يف بيته ولقد عل
  .والسالم

  صلى اهللا عليه وسلم على عبد اهللا بن مسعود . ذكر ثناء الرسول

عن علقمة قال جاء رجل إىل عمر وهو بعرفة فقال جئت يا أمري املؤمنني من الكوفة وتركت ا رجال 
فخ حىت كاد ميال ما بني شعبيت الرجل فقال من هو وحيك قال ميلي املصاحف عن ظهر قلبه فغضب وانت

عبد اهللا بن مسعود فما زال يطفا ويسري عنه الغضب حىت عاد إىل حاله اليت كان عليها مث قال وحيك واهللا 
  .ما اعلم بقي من الناس أحد هو احق بذلك منه وسأحدثك عن ذلك

wعند أيب بكر الليلة كذلك يف أمر من أمر املسلمني صلى اهللا عليه وسلم ال يزال يسمر . كان رسول اهللا
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صلى اهللا عليه وسلم يستمع قراءته فلما كدنا نعرفه . وانه مسر عنده ذات ليلة وانا معه فخرج رسول اهللا
صلى اهللا عليه وسلم من سره ان يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقراه على قراءة ابن أم . قال رسول اهللا

  .صلى اهللا عليه وسلم يقول له سل تعطه سل تعطه. جل يدعو فجعل رسول اهللاعبد قال مث جلس الر

قال عمر قلت واهللا الغدون عليه فال بشرنه قال فغدوت عليه فبشرته فوجدت أبا بكر قد سبقين إليه 
  .فبشره وال واهللا ما سابقته إىل خري قط إال سبقين إليه رواه اإلمام أمحد

عود أنه كان جيتين سواكا من االراك وكان دقيق الساقني فجعلت وروي عن زر بن حبيش عن ابن مس
صلى اهللا عليه وسلم مم تضحكون قالوا يا بين اهللا من . الريح تكفؤه فضحك القوم منه فقال رسول اهللا

  .دقة ساقيه فقال والذي نفسي بيده هلما اثقل من امليزان من أحد

  ذكر ثناء الناس عليه وكثرة علمه 

  . قال أقبل عبد اهللا ذات يوم وعمر جالس فقال كنيف مليء عاماعن زيد بن وهب

    

وعن الشعيب قال ذكروا ان عمر بن اخلطاب لقي ركبا يف سفر له فيهم عبد اهللا بن مسعود فأمر عمر 
رجال يناديهم من أين القوم فأجابه عبد اهللا اقبلنا من الفج العميق فقال عمر أين تريدون فقال عبد اهللا 

عتيق فقال عمر البيت العتيق فقال عمر انفيهم عالما وأمر رجال فناداهم أي القرآن اعظم فأجابه البيت ال
حىت ختم اآلية قال نادهم أي القرآن احكم . 255عبد اهللا اهللا ال اله إال هو احلي القيوم سورة البقرة آية 

 فقال عمر نادهم أي القرآن  االية90فقال ابن مسعود أن اهللا يأمر بالعدل واالحسان سورة النحل آية 
امجع فقال ابن مسعود فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره سورة الزلزلة االية 

 فقال عمر نادهم أي القرآن اخوف فقال ابن مسعود ليس بأمانيكم وال أماين أهل الكتاب من 7-8
عمر نادهم أي القرآن أترجى فقال ابن مسعود يا  اآلية فقال 133يعمل سواء جير به سورة النساء اآلية 

 فقال عمر نادهم افيكم ابن 53عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا سورة الزمر آية 
  .مسعود قالوا اللهم نعم

صلى اهللا عليه وسلم فقال عن أيهم . وعن أيب البختري قال سئل علي عليه السالم عن أصحاب حممد
  . قالوا أخربنا عن عبد اهللا بن مسعود قال علم القرآن وعلم السنة مث انتهى وكفى به علماتسألون

وعن أيب االحوص قال شهدت أبا موسى وأبا مسعود حني مات ابن مسعود وأحدمها يقول لصاحبه أتراه 
  .ترك مثله قال أن قلت ذاك أن كان ليؤذن له إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا رواه أمحد

w  . قال قال أبو موسى ال تسألوين عن شيء ما دام هذا احلرب فيكم يعين ابن مسعودوعن عامر
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وعن شقيق قال كنت قاعدا مع حذيفة فأقبل عبد اهللا بن مسعود فقال حذيفة أن اشبه الناس هديا ودال 
 لقد برسول اهللا من حني خيرج من بيته إىل أن يرجع وال ادري ما يصنع يف أهله لعبد اهللا بن مسعود واهللا

  .صلى اهللا عليه وسلم أنه من اقرم عند اهللا وسيلة يوم القيامة. علم احملفوظون من أصحاب حممد

وعن مسروق قال قال عبد اهللا والذي ال اله غريه ما نزلت آية من كتاب اهللا إال وانا اعلم أين نزلت وإال 
  .لم بكتاب اهللا مين تناله املطي ألتيتهأنا اعلم أين نزلت وإال أنا اعلم فيما نزلت ولو اعلم أن أحداً اع

صلى اهللا عليه وسلم أبا بكر وعمر وما رأيت أحداً ازهد . وعن متيم بن حذمل قال جالست أصحاب النيب
  .يف الدنيا وال ارغب يف اآلخرة وال أحب إيل أن أكون يف مسالخه منك يا عبد اهللا بن مسعود

ليه وسلم فوجدت علمهم انتهى إىل ستة نفر منهم وعن مسروق قال شاممت أصحاب حممد صلى اهللا ع
عمر وعلي وعبد اهللا وأيب بن كعب وأبو الدرداء وزيد بن ثابت مث شاممت هؤالء الستة فوجدت علمهم 

  .انتهى إىل رجلني علي وعبد اهللا

صلى اهللا عليه وسلم فوجدم كاالخاذ يروي الرجل واالخاذ يروي . وعنه قال جالست أصحاب حممد
ني واألخاذ يروي املائة واالخاذ لو نزل به أهل األرض الصدرهم فوجدت عبد اهللا من ذلك الرجل

  .االخاذ

  ذكر تعبده 

  .عن زر عن عبد اهللا أنه كان يصوم االثنني واخلميس

وعن عبد الرمحن بن يزيد قال ما رأيت فقيها قط اقل صوما من عبد اهللا فقيل له مل ال تصوم قال إين 
  . الصوم فإذا صمت ضعفت عن الصالةاختار الصالة على

وعن حمارب بن دثار عن عمه حممد قال مررت بابن مسعود بسحر وهو يقول اللهم دعوتين فاجبتك 
وامرتين فأطعتك وهذا سحر فاغفر يل فلما أصبحت غدوت عليه فقلت له فقال أن يعقوب ملا قال لبنيه 

  . آخرهم إىل السحر98سوف استغفر لكم سورة يوسف آية 

  كر ورعه ذ

صلى . عن عمرو بن ميمون قال اختلفت إىل عبد اهللا بن مسعود سنة ما مسعته حيدث فيها عن رسول اهللا
اهللا عليه وسلم وال يقول فيها قال رسول اهللا إال أنه حدث ذات يوم حبديث فجرى على لسانه قال 

هته مث قال إن شاء اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعاله الكرب حىت رأيت العرق يتحدر عن جب. رسول اهللا
w  .تعاىل إما فوق ذلك وإما قريب من ذلك وإما دون ذلك
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  ذكر شدة خوفه وبكائه رضي اهللا عنه 

عن مسروق قال قال رجل عن عبد اهللا ما أحب أن أكون من أصحاب اليمني أكون من املقربني أحب 
  .إيل فقال عبد اهللا لكن هاهنا رجل ود أنه إذا مات ال يبعث يعين نفسه

  .وعن جرير رجل من جبيلة قال قال عبد اهللا وددت اين إذا مت مل ابعث

    

وعن احلسن قال قال عبد اهللا بن مسعود لو وقفت بني اجلنة والنار فقيل يل اختر خنريك مايهما تكون 
  .أحب إليك أو تكون رمادا ألحببت أن أكون رمادا

  .نبا من ذنويب وانه ال يعرف نسيبوعن أيب وائل قال قال عبد اهللا وددت أن اهللا غفر يل ذ

  .هكذا: وعن زيد بن وهب أن عبد اهللا بكى حىت رأيته أخذ بكفه من دموعه فقال به

  ذكر تواضعه 

عن حبيب بن أيب ثابت قال خرج ابن مسعود ذات يوم فاتبعه ناس فقال هلم الكم حاجة قالوا ال ولكن 
  .نة للمتبوعأردنا أن منشي معك قال ارجعوا فانه ذلة للتابع وفت

  .وعن احلارث بن سويد قال قال عبد اهللا لو تعلمون ما اعلم من نفسي حثيتم على رأسي التراب

  ذكر ايثاره ثواب اآلخرة على شهوات النفس 

عن االحوص اجلشمي قال دخلنا على ابن مسعود وعنده بنون له ثالثة غلمان كأم الدنانري حسنا 
أنكم تغبطوين م قلنا واهللا أي واهللا مبثل هؤالء يغبط املرء املسلم فجعلنا نتعجب من حسنهم فقال لنا ك

فرفع رأسه إىل سقف بيت له صغري قد عشش فيه خطاف وباض فقال والذي نفسي بيده الن أكون قد 
  .نفضت يدي عن تراب قبورهم أحب إيل أن يسقط عش هذا اخلطاف وينكسر بيضه

ملكروهات املوت والفقر وامي اهللا ان هو إال الغىن والفقر وما وعن قيس بن جبري قال قال عبد اهللا حبذا ا
أبايل بايهما بليت أن حق اهللا يف كل واحد منهما واجب وان كان الغىن فيه للعطف وان كان للفقراء ان 

  .فيه للصرب

أم وعن احلسن قال قال عبد اهللا بن مسعود ما أبايل إذا رجعت إىل أهلي على أي حال اراهم خبري أو بشر 
  .بضر وما أصبحت على حالة فتمنيت أين على سواها

  ذكر جملة من مناقبه وكالمه رضي اهللا عنه 
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عن عبد اهللا بن مرادس قال كان عبد اهللا خيطبنا كل مخيس فيتكلم بكلمات فيسكت حني يسكت وحنن 
  .نشتهي ان يزيدنا

ن ابن مسعود أنه كان يقول إذا وعن عبد اهللا بن وليد قال مسعت عبد الرمحن بن حجرية حيدث عن أبيه ع
قعد يذكر انكم يف ممر من الليل والنهار يف اجال منقوصة واعمال حمفوظة واملوت يأيت بغتة فمن زرع 

خريا فيوشك ان حيصد رغبة ومن زرع شرا فيوشك ان حيصد ندامة ولكل زارع مثل ما زرع ال يسبق 
ا فاهللا اعطاه ومن وقي شرا فاهللا وقاه املتقون بطيء حبظه وال يدرك حريص ما مل يقدر له فان اعطى خري

  .سادة والفقهاء قادة وجمالسهم زيادة رواه اإلمام أمحد

وعن االحوص عن عبد اهللا أنه كان يوم اخلميس قائماً فيقول إمنا مها اثنتان اهلدي والكالم وافضل الكالم 
حمدثاا وان كل حمدثة بدعة فال كالم اهللا وافضل اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم وشر األمور 

يطولن عليكم األمد وال يلهينكم األمل فان كل ما هو آت قريب إال وان بعيدا ما ليس أتيا إال وان 
الشقي من شقي يف بطن أمه وان السعيد من وعظ بغريه إال وان قتال املسلم كفر وسبابه فسوق وال حيل 

 عليه إذا لقيه وجييبه إذا دعاه ويعوده إذا مرض إال وان شر ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالثة أيام حىت يسلم
الروايا رواب الكذب إال وان الكذب ال يصلح منه هزل وال جد وال أن يعد الرجل صبيه شيئا مث ال 

ينجزه له إال وان الكذب يهدي إىل الرب وان الرب يهدي إىل اجلنة إال وانه يقال للصادق صدق حىت يكتب 
 صديقا ويكذب حىت يكتب عند اهللا عز وجل كذابا إال وهل انبئكم ما العضة قيل وما عند اهللا عز وجل

  ".هي قال هي النميمة اليت تفسد بني الناس 

    

وعن عبد الرمحن بن عابس قال قال عبد اهللا بن مسعود ان اصدق احلديث كتاب اهللا عز وجل وأوثق 
صلى اهللا عليه وسلم وخري اهلدى . سنن سنة حممدالعرى كلمة التقوى وخري امللل ملة إبراهيم واحسن ال

األنبياء واشرف احلديث ذكر اهللا وخري القصص القرآن وخري االمور عواقبها وشر األمور حمدثاا وما قل 
وكفى خري مما كثر واهلى ونفس تنجيها خري من إمارة ال حتصيها وشر املعذرة حني حيضر املوت وشر 

اللة الضاللة بعد اهلدى وخري الغىن غىن النفس وخري الزاد التقوى وخري ما الندامة يوم القيامة وشر الض
القي يف القلب اليقني والريب من الكفر وشر العمى عمى القلب واخلمر مجاع االمث والنساء حبالة 

الشيطان والشباب شعبة من اجلنون والنوح من علم اجلاهلية ومن الناس من ال يأيت اجلمعة إال دبرا وال 
كر اهللا االهجرا واعظم اخلطايا الكذب وسباب املسلم فسوق وقتله كفر وحرمة ماله كحرمة دمه ومن يذ

يعف يعف اهللا عنه ومن يكظم الغيظ ياجره اهللا ومن يغفر اهللا له ومن يصرب على الزرية يعقبه اهللا وشر 
wمن شقي يف بطن أمه املكاسب كسب الربا وشر املآكل أكل مال اليتيم والسعيد من وعظ بغريه والشقي 

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   126 

وإمنا يكفي أحدهم ما قنعت به نفسه وإمنا يصري إىل أربعة اذرع واألمر إىل آخرهم ومالك العمل خوامته 
وشر الروايا روايا الكذب واشرف املوت قتل الشهداء ومن يعرف البالء يصرب عليه ومن ال يعرفه ينكره 

  .يطع الشطان يعص اهللا ومن يعص اهللا بعذبهومن يستكرب يضعه اهللا ومن يتول الدنيا تعجز عنه ومن 

وعن املسيب بن رافع عن عبد اهللا بن مسعود قال ينبغي حلامل القرآن ان يعرف بليله إذا الناس نائمون 
وبنهاره إذا الناس مفطرون وحبزنه إذا الناس فرحون وببكائه إذا الناس يضحكون وبصمته إذا الناس 

وينبغي حلامل القرآن ان يكون باكيا حمزونا حليما حكيما سكيتا وال خبلطون وخبشوعه إذا الناسبختالون 
  .ينبغي حلامل القرآن ان يكون جافيا وال غافال وال سخابا وال صياحا وال حديدا رواه اإلمام أمحد

  .وعن األعمش قال كان عبد اهللا يقول إلخوانه أنت جالء قليب

 يقول من تطاول تعظما خفضه اهللا ومن تواضع وعن أيب اياس البجلي قال مسعت عبد اهللا بن مسعود
ختشعا رفعه اهللا وان للملك ملة وللشيطان ملة فلمة امللك ايعاد باخلري وتصديق باحلق فإذا رأيتم ذلك 

  ".فأمحدوا اهللا عز وجل وملة الشطان ايعاد بالشر وتكذيب باحلق فإذا رأيتم ذلك فتعوذوا باهللا 

هللا قال ان الناس قد احسنوا القول فمن وافق قوله فعله فذاك الذي وعن عمران بن أيب اجلعد عن عبد ا
  ".أصاب حظه ومن ال يوافق قوله فعله فذاك الذي يوبخ نفسه 

  ".وعن خيثمة قال قال عبد اهللا ال الفني أحدكم جيفة ليل قطرب ار 

 ليس يف شيء من عمل وعن املسيب بن رافع قال قال عبد اهللا بن مسعود اين ألبغض الرجل أن أراه فارغاً
  .رواه اإلمام أمحد". الدنيا وال يف عمل اآلخرة 

وروي أيضاً عن عبد الرمحن بن يزيد عن عبد اهللا قال من مل تأمره الصالة باملعروف وتنهه عن املنكر مل 
  ".يزدد ا من اهللا إال بعد 

ليفتنهم فلم يستطع ان وروي عن عمر بن ميمون عن ابن سعود قال أن الشيطان اطاف بأهل جملس ذكر 
يفرق بينهم فأتى على حلقة يذكون الدنيا فاغرى بينهم حىت اقتتلوا فقام أهل الذكر فحجزوا بينهم 

  ".فتفرقوا 

وعن موسى بن أيب عيسى املزين قال قال عبد اهللا بن مسعود من اليقني ان ال يرضى الناس بسخط اهللا وال 
 على ما مل يؤتك اهللا فان رزق اهللا ال يسوقه حرص احلريص حتمدن أحداً على رزق اهللا وال تلومن أحداً

وال يرده كره الكاره وان اهللا بقسطه وحكمه وعدله وعلمه جعل الروح والفرح يف اليقني والرضا وجعل 
  ".اهلم واحلزن يف الشك والسخط 

  ".فتح له وعن مرة عن عبد اهللا قال ما دمت يف صالة فانت تقرع باب امللك ومن يقرع باب امللك ي

wوعن القاسم بن عبد الرمحن واحلسن بن سعد قاال قال عبد اهللا أين الحسب الرجل ينسى العمل كان 
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  .يعلمه باخلطيئة يعملها رواه اإلمام أمحد

وعن إبراهيم بن عيسى عن عبد اهللا بن مسعود قال كونوا ينابيع العلم مصابيح اهلدى احالس البيوت 
  ".لثياب تعرفون يف أهل السماء وختفون يف أهل األرض سرج الليل جدد القلوب خلقان ا

  .رواه اإلمام أمحد"وعن مسروق قال قال عبد اهللا إذا اصبحتم صياما فاصبحوا مدهنني 

  ".وروي عن أيب وائل قال قال عبد اهللا انذرتكم بلوغ القول حبسب أحدكم ما ابلغ حاجته 

    

شهوة وإقباال وان للقلوب فترة وادبارا فاغتنموها عند وعن معن قال قال عبد اهللا بن مسعود أن للقلوب 
  ".شهوا وإقباال ودعوها عند فترا وادبارها 

  ".وعن عون بن عبد اهللا قال قال عبد اهللا ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العمل اخلشية 

م وصحتهم وعن منذر قال جاء ناس من الدهاقني إىل عبد اهللا بن مسعود فتعجب الناس من غلظ رقا
فقال عبد اهللا أنكم ترون الكافر من اصح الناس جسما وامرضه قلبا وتلقون املؤمن من اصح الناس قلبا 

  ".وامرضه جسما وامي اهللا لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على اهللا من اجلعالن 

ان حىت حيل بذروته حىت وعن عوف بن عبد اهللا قال قال عبد اهللا بن مسعود ال يبلغ عبد حقيقة اإلمي
يكون الفقر أحب إليه من الغىن والتواضع أحب إليه من الشرف وحىت يكون حامده وذامه عنده سواء 

قال ففسرها أصحاب عبد اهللا قالوا حىت يكون الفقر يف احلالل أحب إليه من الغىن يف احلرام والتواضع يف 
رواه اإلمام "ون حامده وذامه عنده يف احلق سواء طاعة اهللا أحب إليه من الشرف يف معصية اهللا وحىت يك

  .أمحد

وعن طارق بن شهاب عن عبد اهللا قال أن الرجل خيرج من بيته ومعه دينه فريجع وما معه شيء يأيت 
الرجل ال ميلك له وال لنفسه ضرا وال نفعا فيقسم له باهللا انك لذيت وذيت فريجع وما حيب من حاجته 

  ".بشيء ويسخط اهللا عليه 

وعن إبراهيم قال قال عبد اهللا بن مسعود اإلمث حوار القلوب وما كان م نظرة فان للشيطان فيها مطمعا 
."  

  .وعنه عن عبد اهللا قال مع كل فرحة ترحة وما مليء بيت حربة إال مليء عربة رواح أمحد

العارية مؤداة وعن الضحاك بن مزاحم قال قال عبد اهللا ما منكم إال ضيف وماله عارية فالضيف مرحتل و
  ".إىل أهلها 

وعن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه قال أتاه رجل فقال يا أبا عبد الرمحن علمني كلمات 
wجوامع نوافع فقال له عبد اهللا ال تشرك به شيئا وزل مع القرآن حيث زال ومن جاءك باحلق فاقبل منه 
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  ".ليه وان كان حبيبا قريباوان كان بعيدا بغيضا ومن جاءك بالباطل فاردده ع

وعن مالك بن مغول قال قال عبد اهللا بن مسعود يكون يف آخر الزمان اقوام افضل أعماهلا التالؤم بينهم 
  .يسمون االنتان

وعن خيثمة قال قال عبد اهللا إذا حب الرجل ان ينصف من نفسه فليأت إىل الناس الذي حيب أن يؤتى 
  ".إليه 

 قال عبد اهللا احلق ثقيل مريء والباطل خفيف ويب ورب شهوة تورث حزنا وروي أيضاً عن خيثمة قال
  ".طويال 

وعن عنبس بن عقبة قال قال عبد اهللا بن مسعود واهللا الذي ال اله إال هو ما على وجه األرض شيء 
  ".أحوج إىل طول سجن من لسان 

  ".ربا يف قرية اذن الكها وعن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه قال إذا ظهر الزنا وال

وعن أيب عبيدة قال قال عبد اهللا من استطاع منكم ان جيعل كرته يف السماء حيث ال تاكله السوس وال 
  ".يناله السراق فليفعل فان قلب الرجل مع كرته 

وعن القاسم قال قال رجل لعبد اهللا أوصين يا أبا عبد الرمحن قال ليسعك بيتك واكفف لسانك وابك 
  ". ذكر خطيئتك على

صلى . وعن عبد الرمحن بن زيد عن عبد اهللا قال أنتم اطول صالة وأكثر اجتهادا م أصحاب رسول اهللا
اهللا عليه وسلم وهم كانوا افضل منكم قيل له بأي شيء قال ام كانوا ازهد يف الدنيا أو رغب يف 

  .اآلخرة منكم

وم القيامة فيقال له أد امانتك فيقول من اين يا رب وعن زاذان عن عبد اهللا بن مسعود قال يؤتى بالعبد ي
قد ذهبت الدنيا فتمثل على هيئتها يوم أخذها يف قعر جهنم فيرتل فيأخذها فيضعها على عاتقه فيصعد ا 

  .حىت إذا ظن أنه خارج ا وهوى يف أثرها أبد اآلبدين

من آمن وإن كفر كفر وان كنتم ال وعن أيب االحوص عن عبد اهللا قال ال يقلدن أحدكم دينه رجال فان آ
  .بد مقتدين فافتدوا بامليت فان احلي ال تؤمن عليه الفتنة

وعن عبد الرمحن بن يزيد قال قال عبد اهللا ال تكونن امعة قالوا وما االمعة؟ قال يقول أنا مع الناس ان 
  . ال يكفراهتدوا اهتديت وان ضلوا ضللت إال ليوطنن أحدكم نفسه على أنه ان كفر الناس ان

وعن سليمان بن مهران قال بينما ابن مسعود يوما معه نفر من أصحابه إذ مر اعرايب فقال على ما اجتمع 
  .صلى اهللا عليه وسلم يقتسمونه. هؤالء فقال ابن مسعود على مرياث حممد
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  .وعن خيثم بن عمرو ان ابن مسعود أوصى ان يكفن يف حلة مبائيت درهم

  . دفنه يف أول أخبارهوقد سبق ذكر وفاته وموضع

  المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك 

    

فلما نزل . املقداد بن األسود: فكان يقال له. كان حالف األسود بن عبد يغوث الزهري يف اجلاهلية فتبناه
  .املقداد بن عمرو: قيل" أدعوهم آلبائهم"قوله تعاىل 

عليه وسلم، وكان طويالً آدم، ذا بطٍن، كثري شعر وشهد بدراً وأُحداً واملشاهد كلها مع النيب صلى اهللا 
  .الرأس، أعني، مقرون احلاجبني، أقىن، يضفر حليته

  .أول من عدا به فرسه يف سبيل اهللا املقداد بن األسود: وعن القاسم بن عبد الرمحن قال

  .ما كان فينا فارس يوم بدر غري املقداد: وقال علي عليه السالم

لقد شهدت من املقداد بن األسود مشهداً ألن أكون أنا : قال عبد اهللا: وعن طارق بن شهاب قال
واهللا يا : أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يدعو على املشركني فقال. صاحبه أحب إيل مما عدل به

ولكنا " اذهب أنت وربك فقاتال إنا ههنا قاعدون: "رسول اهللا ال نقول كما قالت بنو إسرائيل ملوسى
فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم أشرق وجهه . ميينك وعن يسارك وبني يديك ومن خلفكنقاتل عن 
  .رواه اإلمام أمحد. وسره ذلك

أبا معبد كيف : فلما قدم قال له. بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم املقداد على سرية: وعن أنس قال
هو ذاك، فخذ أودع : قال. ضالًكنت أمحل وأُوضع حىت رأيت أن يل على القوم ف: وجدت اإلمارة؟ قال

  .والذي بعثك باحلق ال أتأمر على اثنني أبداً: قال

طوىب هلاتني : جلسنا إىل املقداد يوماً فمر به رجل فقال: وعن عبد الرمحن بن جبري بن نفري، عن أبيه قال
. شهدنا ما شهدتالعينني اللتني رأتا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واهللا لوددنا أنا رأينا ما رأيت و

ما حيمل الرجل على أن يتمىن حمضراً غيبه : فاستغضب فجعلت أعجب، ما قال إال خرياً، مث أقبل إليه فقال
اهللا عنه، ما يدري لو شهده كيف كان يكون فيه؟ واهللا لقد حضر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقوام 

وه، أوال حتمدون اهللا إذ أخرجكم ال تعرفون إال كبهم اهللا على مناخرهم يف جهنهم مل جييبوه ومل يصدق
ولقد كفيتم البالء بغريكم؟ واهللا لقد بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم . ربكم مصدقني مبا جاء به نبيكم

على أشد حال بعث عليها نيب من األنبياء يف فترة وجاهلية، ما يرون أن ديناً أفضل من عبادة األوثان، 
w احلق والباطل، وفرق بني الوالد وولده، إن كان الرجل لريى والده وولده وأخاه فجاء بفرقان فرق به بني
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كافراً وقد فتح اهللا قفل قلبه لإلميان يعلم أنه إن هلك دخل النار فال تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه يف النار 
  ". أعيٍنوالذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرةَ"وأا لليت قال اهللا عز وجل 

  ذكر وفاته رضي اهللا عنه 

شرب املقداد دهن اخلروع فمات، وذلك باجلرف على ثالثة أميال من املدينة فحمل على : قال أهل الِسير
رقاب الرجال حىت دفن بالبقيع، وصلى عليه عثمان وذلك يف سنة ثالث وثالثني وهو ابن سبعني سنةً أو 

  .حنوها

  خباب بن األرت بن جندلة 

 أبا عبد اهللا، أصابه سباء فبيع مبكة واشترته أم أمنار، وأسلم خباب قبل أن يدخل رسول اهللا صلى اهللا يكىن
  .عليه وسلم دار األرقم، وقيل كان سادس ستة اإلسالم، له سدس اإلسالم

أبشر يا أبا : جاء خباباً نفر من أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم فقالوا: وعن طارق بن شهاب قال
فبكى وقال أما إنه ليس يب جزع ولكن ذكّرمتوين أقواماً ومسيتم يل . اهللا، إخوانك تقدم عليهم غداًعبد 

إخواناً، وإن أولئك مضوا بأجورهم كما هي، وإين أخاف أن يكون ثواب ما تذكرون من تلك األعمال 
  .ما أوتينا بعدهم

إن يف هذا التابوت : رضه فقالدخلنا على خباب بن األرت يف م: وعن أيب وائل شقيق بن سلمة قال
: ما يبكيك؟ فقال: مث بكى فقيل. مثانني ألف درهم، واهللا ما شددت هلا من خيط، وال منعتها من سائل

  .أبكي أن أصحايب مضوا ومل تنقصهم الدنيا شيئاً وإنا بقينا بعدهم حىت ما جند موضعاً إال التراب

    

لوال أن : ألرت نعوده وقد اكتوى يف بطنه سبعاً، فقالأتينا خباب بن ا: وعن قيس بن أيب حازم قال
إن أصحابنا : مث قال. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انا أن ندعو باملوت لدعوت به، فقد طال مرضي

الذين مضوا مل تنقصهم الدنيا شيئاً وأنا أعطينا بعدهم ماال نجد لَه موِضعاً ِإال التراب، وشكونا إىل رسول 
يا رسول اهللا أال تستنصر اهللا لنا؟ : لى اهللا عليه وسلم وهو متوسد برداً له يف ظل الكعبة فقلنااهللا ص

واهللا لقد كان من قبلكم يؤخذ قجعل املناشري على رأسه فيفرق فرقتني، ما : فجلس حممراً وجهه فقال
موت ال خياف آال يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن اهللا هذا األمر حىت يسري الراكب ما بني صنعاء وحضر

  ."أخرجاه يف الصحيحني"اهللا تبارك وتعاىل والذئب على غمه 

w  .كان خباب من املهاجرين األولني وكان ممن يعذب يف اهللا عز وجل: قال. وعن طارق بن شهاب
w
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  .سأل عمر خباباً عما لقي من املشركني: وعن الشعيب قال

أوقدوا يل ناراً فما : ما رأيت كاليوم، قال: مرفقال ع. يا أمري املؤمنني انظر إىل ظهري: فقال خباب
  .أطفأها إال ودك ظهري

  ذكر وفاته رضي اهللا عنه 

تويف خباب بالكوفة سنة سبع وثالثني وهو ابن ثالث وسبعني سنة، وصلى عليه علي بن أبن طالب حني 
  .منصرفه من صفني، وهو أول من قرب بظهر الكوفة

  صهيب بن سنان 

ن قاسط سيي وهو غالم فنشأ بالروم فابتاعته منهم كلب فقدمت به مكة فاشتراه بن ابن مالك بن النمر ب
وأسلم قدمياً، وكان من املستضعفني املعذبني يف اهللا تعاىل، مث هاجر إىل املدينة وشهد بدراً : جدعان فأعتقه

الروم، وأمره واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو من السابقني األولني، وهو سابق 
عمر أن يصلي بالناس يف زمن الشورى فقدموه فصلى على عمر وكان أمحر شرير احلمرة ليس بالطويل 

  .وال بالقصري، كثري شعر الرأس خيضب باحلناء

ملا أقبل صهيب مهاجراً حنو النيب صلى اهللا عليه وسلم وتبعه نفر من قريش، : عن سعيد بن املسيب قال
وامي اهللا ال . يا معشر قريش لقد علمتم أين من أرماكم رجالً: ما يف كنانته مث قالنزل عن راحلته وانتثل 

افعلوا ما . تصلون إيلَّ حىت أرمي بكل سهم معي يف كنانيت مث أضرب بسيفي ما بقي يف يدي منه شيء
لى اهللا فلما قدم رسول اهللا ص. نعم: قالوا. شئتم وإن شئتم دللتكم على مايل وثيايب مبكة وخليتم سبيلي

وِمن الناِس من يشري نفْسه ابِتغاَء "ونزلت . ربح البيع أبا حيىي، ربح البيع أبا حيىي: عليه وسلم املدينة قال
  . اآلية"مرضاِة اهللا

مل يشهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مشهداً قط إال كنت حاضره، ومل يبايع بيعة : وعن صهيب، قال
 سرية قط إال كنت حاضرها، وال غزا غزاةً قط أول الزمان وآخره إال كنت إال كنت حاضرها ومل يسر

فيها عن ميينه أو عن مشاله، وما خافوا أمامهم قط إال كنت أمامهم، وال ما وراءهم إال كنت وراءهم، 
وما جعلت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيين وبني العدو قط حىت تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .وسلم

  ذكر وفاته رضي اهللا عنه 
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  .تويف صهيب باملدينة يف شوال سنة مثان وثالثون وهو ابن سبعني سنة

  عامر بن فهيرة 

موىل أيب بكر رضي اهللا عنهما يكىن أبا عمر واشتراه أبو بكر وأعتقه قبل أن يدخل رسول اهللا صلى اهللا 
عن دينه، وشهد بدراً وأُحداً وقُتل يوم عليه وسلم دار األرقم، فكان من املستضعفني يعذَّب مبكة لريجع 

  .بئر معونة سنة أربع من اهلجرة وهو ابن أربعني سنة

" فزت واهللا: "أما قوله. فزت واهللا جبار: طعنه جبار بن سلمى فأنفذه، فقال عامر: قال العلماء بالسري

  .الئكة دفتهيرون أن امل: فأسلم جبار، ومل يوجد عامر، قال عروة بن الزبري. باجلنة: قالوا

حلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر بغاٍر يف جبل، فمكثا فيه : روى البخاري عن عائشة قالت
ثالث ليال يبيت عندمها عبد اهللا بن أيب بكر ويدجل من عندمها بسحر، ويرعى عليهما عامر بن فهرية 

عشاء، فيبيتان يف رسل، وهو لنب موىل أيب بكر منحةً من غنم فريحيها عليهما حني تذهب ساعة من ال
  .منحتهما، حىت ينعق ا عامر ابن فهريه بغلٍس، يفعل ذلك يف كل ليلة من تلك الليايل الثالث

مل يكن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني هاجر من مكة إىل املدينة إال أبو : وعن عائشة قالت
  .بكر، وعامر بن فهرية، ورجل من بين الديل دليلهم

    

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بين سليم : أخربين ابن كعب بن مالك قال: وعن الزهري قال
: نفراً فيهم عامر بن فهرية، فاستجاش عليهم عامر بن الطفيل فأدركوهم ببئر معونة فقتلوهم، قال الزهري

  . املالئكة دفنتهفريون أن: قال. فبلغين أم التمسوا جسد عامر بن فهرية فلم يقدروا عليه

وعن عروة أن عامر بن الطفيل كان يقول من رجل منهم؟ ملا قتل رفع بني السماء واألرض حىت رأيت 
  .السماء دونه قالوا هو عامر بن فهرية

  بالل بن رباح مولى أبي بكر 

.  أحد أحد:ربك الالت والعزى، وهو يقول:  أسلم قدمياً فعذبه قومه وجعلوا يقولون له- اسم أمه محامة 

فأتى عليه أبو بكر فاشتراه بسبع أواٍق وقيل خبمس، فأعتقه فشهد بدر وأُحداً واملشاهد كلها مع رسول 
وهو أول من أذَّن لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان يؤذن له حضراً . اهللا صلى اهللا عليه وسلم

طُواالً أجنأ، له شعر كثري، خفيف وكان آدم شديد األدمة حنيفاً : وسفراً، وكان خازنه على بيت ماله
w  .العارضني، به مشط كثري ال يغريه
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رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأبو بكر، وبالل : إن أول من أظهر اإلسالم سبعة: عن جماهد قال
وصهيب، وخباب، وعمار، ومسية أم عمار، فأما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمنعه عمه، وأما أبو 

ه، وأخذ اآلخرون فألبسوهم أدراع احلديد مث صهروهم يف الشمس حىت بلغ اجلهد منهم ما بكر فمنعه قوم
بلغ فأعطوهم ما سألوا فجاء إىل كل رجل منهم قومه بأنطاع األدم فيها املاء وألقوهم فيه ومحلوا جبوانبه 

بيام أن يشتدوا به بني إال بالالً فإنه هانت عليه نفسه يف اهللا حىت ملوه وجعلوا يف عنقه حبالً مث أمروا ص
وقد روي هذا عن ابن مسعود إال أنه جعل مكان خباب "أحد أحد : أخشيب مكة فجعل بالل يقول

  ."املقداد

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأبو : كان أول من أظهر إسالمه: عن زر بن حبيش، عن عبد اهللا، قال
فأما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمنعه اهللا بعمه . بكر، وعمار، وأمه مسية، وصهيب، وبالل، واملقداد

أيب طالب، وأما أبو بكر فمنعه اهللا بقومه، وأما سائرهم فأخذهم املشركون فألبسوهم أدراع احلديد 
وصهروهم يف الشمس، فما منهم إنسان إال وقد واتاهم على ما أرادوا إال بالل فإنه هانت عليه نفسه يف 

رواه "قومه فأعطوه الولدان فأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول أحد أحد اهللا عز وجل وهان على 
  ."اإلمام أمحد

أحد أحد، : كان ورقة بن نوفل مير ببالل وهو يعذب، وهو يقول: وعن عروة بن الزبري، عن أبيه، قال
أحلف باهللا : لمث أقبل ورقة على أمية بن خلف وهو يشنع ذلك ببالل فيقو. أحد أحد اهللا يا بالل: فيقول

حىت مر به أبو بكر الصديق يوماً وهم يصنعون ذلك به فقال . عز وجل إن قتلتموه على هذا ألختذنه حناناً
أنت أفسدته فأنقذه عما ترى، قال أبو : أال تتقي اهللا عز وجل يف هذا املسكني؟ حىت مىت؟ قال: ألميه
هو لك : قال. قد قبلت: قال. يكه بهأفعل، عندي غالم أسود أجلد منه وأقوى على دينك أعط: بكر

فأعطاه أبو بكر غالمه ذلك، فأخذ أبو بكر بالالً فأعتقه مث أعتق معه على اإلسالم، قبل أن يهاجر من 
  .مكة، ست رقاٍب بالل سابعهم

وكان أمية خيرجه إذا محيت الظهرية فيطرحه على ظهره يف بطحاء مكة، مث يأمر : قال حممد بن إسحاق
ال تزال هكذا حىت متوت أو تكفر مبحمد وتعبد الالت : يمة فتوضع على صدره، مث يقول لهبالصخرة العظ

  .أحد أحد: فيقول وهو يف ذلك البالء. والعزى

  .كان أبو بكر سيدنا وأعتق بالالً سيدنا: قال عمر رضي اهللا عنه: وعن جابر بن عبد اهللا قال

: عن القاسم بن عبد الرمحن قال. الل سابق احلبشةب: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أنس قال

  .أول من أذن بالل

wيا بالل حدثين كيف كانت نفقة رسول اهللا صلى اهللا : لقيت بالالً فقلت: وعن أيب عبد اهللا اهلوزين قال
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وكان : ما كان له شيء، كنت أنا الذي أيل له ذلك منذ بعثه اهللا عز وجل حىت تويف: عليه وسلم؟ فقال
  .ه الرجل املسلم فرآه عارياً يأمرين فأنطلق فأستقرض وأشتري الربدة فأكسوه وأطعمهإذ أتا

ما هذا يا بالل؟ : دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم على بالل وعنده صربة من متٍر قال: وعن عبد اهللا قال
فق بالل وال ختش أما ختشى أن يكون له خبار يف النار؟ أن: يا رسول اهللا ادخرته لك ولضيفانك فقال: قال

  .من ذي العرش إقالالً

    

لقد أُِخفت يف اهللا وما خياف أحد، ولقد أوذيت يف : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أنس قال
اهللا وما يؤذي أحد، ولقد أتت علي ثالثون ما بني ليلة ويوم مايل ولبالل طعام يأكله ذو كبد إال شيء 

  ."رمذيرواه الت"يواريه إبط بالل 

يا بالل : أصبح النيب صلى اهللا عليه وسلم فدعا بالالً فقال: مسعت أيب يقول: وعن عبد اهللا بن بريدة قال
مب سبقتين إىل اجلنة؟ ما دخلت اجلنة قطّ إال مسعت خشخشتك أمامي، إين دخلت البارحة فسمعت 

  .ذا: هللا عليه وسلمفقال رسول اهللا صلى ا. ما أحدثت إال توضأت وصليت ركعتني: قال. خشخشتك

ملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أذّن بالل ورسول اهللا صلى اهللا عليه : قال حممد بن إبراهيم التيمي
فلما دفن رسول اهللا . أشهد أن حممداً رسول اهللا انتحب الناس يف املسجد: وسلم مل يقرب، فكان إذا قال

إن كنت إمنا أعتقتين ألكون معك فسبيل ذلك، : فقال. ن يا باللأذّ: صلى اهللا عليه وسلم قال له أبو بكر
فإين ال أؤذن ألحٍد بعد : قال. ما أعتقتك إال هللا: فقال. وإن كنت أعتقتين هللا فخلين ومن أعتقتين له

فقام حىت خرجت بعوث الشام فخرج معهم حىت : قال. فذك إليك: قال. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .انتهى إليها

ما : ملا كانت خالفة أيب بكر جتهز بالل ليخرج إىل الشام فقال له أبو بكر: عن سعيد بن املسيب قالو
إن كنت إمنا أعتقتين هللا عز وجل : قال. كنت أراك يا بالل تدعنا على هذا احلال، لو أقمت معنا فأعنتنا

  .رج إىل الشام فمات افأذن له فخ. فدعين أذهب إليه، وإن كنت إمنا أعتقتين لنفسك فاحبسين عندك

: مات بدمشق، وقال بعضهم: وقد اختلف أهل السري أين مات؟ فقال بعضهم:  رمحه اهللا"قال الشيخ"

  .رمحه اهللا. مات حبلب سنة عشرين، وقيل سنة مثان عشرة وهو ابن بضع وستني سنة

  أبو سلمة عبد اهللا بن عبد األسد بن هالل 

عليه وسلم دار األرقم، وهاجر إىل احلبشة اهلجرتني ومعه أمرأته أم أسلم قبل دخول رسول اهللا صلى اهللا 
w  .سلمة
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أول من قدم علينا املدينة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : وقال أبو أمامة بن سهل بن حنيف
  .وسلم للهجرة أبو سلمة

 اهللا عليه وسلم وشهد أبو سلمة بدراً وجرح بأُحد فمكث شهراً يداوي جراحه، مث بعثه رسول اهللا صلى
يف سرية فلما قدم انتقض جرحه، مث تويف، فحضره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند وفاته أو أغمضه 

  .بيده

  .تويف يف سنة ثالث من اهلجرة

  األرقم بن أبي األرقم بن أسد 

صلى اهللا عليه يكىن أبا عبد اهللا، أسلم بعد ستة نفر وكانت داره على الصفا مبكة، وفيها استتر رسول اهللا 
فلم يزل املنصور يرغب ولده يف املال . وسلم ودعا الناس فيها إىل اإلسالم، وتصدق ا األرقم على ولده

  .حىت باعوه إياها مث أعطاها املهدي اخليزران

وشهد اَألرقم بدراً وأُحداً واملشاهد كلها، وتويف ابن بضع ومثانني سنة يف سنة مخس ومخسني باملدينة، 
  .يه سعد بن أيب وقاصوصلى عل

  عمار بن ياسر بن عمار بن مالك 

أحرقه املشركون . أسلم قدمياً وكان من املستضعفني الذين يعذّبون مبكة لريجعوا عن دينهم. وأمه سمية
وشهد أُحداً واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه . بالنار وشهد بدراً ومل يشهدها ابن مؤمنني غريه

  .الطيب املطيبوسلم ومساه 

أحرق املشركون عمار بن ياسر بالنار، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن عمرو بن ميمون قال
يا نار كوين برداً وسالماً على عمار كما كنِت على ابراهيم عليه : مير به ومير يده على رأسه ويقول

  .السالم

اهللا عليه وسلم آخذ بيدي نتماشى يف البطحاء أقبلت أنا ورسول اهللا صلى : وعن عثمان بن عفان قال
فقال له النيب صلى اهللا عليه . الدهر هكذا: فقال ياسر. حىت أتينا على أيب عمار وعماٍر وأمه وهم يعذبون

  .وقد فعلت: قال. أصرب، اللهم اغفر آلِل ياسر: وسلم

ركوه حىت سب رسول اهللا أخذ املشركون عمار بن ياسر فلم يت: عن أيب عبيدة بن حممد بن عمار قال
ما وراءك؟ قال شر : فلما أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. صلى اهللا عليه وسلم وذكر آهلتهم خبري

: يا رسول اهللا، ما تركت حىت نلت منك وذكرت آهلتهم خبري فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم w
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فإن عادوا فعد وعن ابن عباس أن النيب صلى اهللا : لقا. فكيف جتد قلبك؟ قال أجد قليب مطمئناً باإلميان
  .إن عماراً ملئ إميانأ من قرنه إىل قدمه: عليه وسلم قال

    

أئذنوا له، مرحباً بالطيب املطيب : جاء عمار يستأذن على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: وعن علي قال
  ."رواه أمحد"

علي، وعمار، : إن اجلنة تشتاق إىل ثالثة: هللا عليه وسلمقال رسول اهللا صلى ا: وعن أنس بن مالك قال
  ."هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث احلسن بن صاحل: رواه الترمذي وقال"وسلمان، 

كان عمار بن ياسر طويل الصمت، طويل احلزن والكآبة، وكان عامة كالمه : وعن خالد بن مسري قال
  ."رواه أمحد"عائذاً باهللا من فتنة 

فدعونا حىت يكون، فإذا : ال قال: هل كان هذا بعد؟ قالوا: سئل عمار عن مسألة فقال: وعن عامر قال
وهو : كان جتشمناها لكم وعن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار ابن ياسر أنه قال

من هذا اجلبل اللهم لو أعلم أنه أرضى لك عين أن أرمي بنفسي : يستر إىل صفّني إىل جنب الفرات
فأتردى فأسقط فعلت، ولو أعلم أنه أرضى لك عين أن ألقى نفسي يف املاء فأغرق نفسي فعلت، وإين ال 

  .أقاتل إال أريد وجهك وأنا أرجو أن ال حنيبين وأنا أريد وجهك

نظر رأيت عمار بن ياسر يوم صفني شيخاً آدم يف يده احلربة وإا لترعد، ف: وعن عبد اهللا بن سلمة قال
إن هذه الراية قد قاتتها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث : إىل عمرو بن العاصي معه الراية فقال

مرات وهذه الرابعة، واهللا لو ضربونا حىت يبلغونا شعاف هجر لعرفت أن صاحبنا على احلق وأم على 
  .الضاللة

رأيت عمار بن ياسر دعا بشراب : الوعن أيب سنان الدؤيل صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق
صدق اهللا ورسوله، اليوم ألقى األحبة حممداً وحزبه، إن رسول اهللا : فأيت بقدٍح من لنب فشرب منه مث قال

واهللا لو هزمونا حىت يبلغونا : إن آخر شيء يرويه من الدنيا صبحة لنب مث قال: صلى اهللا عليه وسلم قال
م على باطلشعاف هجر لعلمنا أنا على حق وأ.  

قتل عمار بصفني مع علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم، قتله أبو الغادية، ودفن هناك يف : قال أهل السري
  .سنة سبع وثالثني وهو ابن ثالث، وقيل أربع، وتسعني سنة

  زيد بن الخطاب أخو عمر رضي اهللا عنه 
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كان طُواالً أمسر شهد بدراً واملشاهد كان أسن من أخيه عمر، وأسلم قبل عمر، و. يكىن أبا عبد الرمحن
  .كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فلبسها . أقسمت عليك إال لبست درعي: قال عمر بن اخلطاب ألخيه زيد يوم أحد: عن ابن عمر قال
  .إين أريد بنفسي ما تريد بنفسك: مالك؟ فقال: فقال له عمر. مث نزعها

  .إين أريد الشهادة كما تريد فتركاها مجيعاً: قال. خذ درعي:  أُحدقال عمر ألخيه زيد يوم: وعنه قال

كان زيد بن اخلطاب حيمل راية : وعن اجلحاف بن عبد الرمحن، من ولد زيد بن اخلطاب، عن أبيه قال
املسلمني يوم اليمامة وقد انكشف املسلمون حىت غلبت بنو حنيفة عن الرحال، فجعل زيد يقول أما 

اللهم إين أعتذر إليك من فرار : مث جعل يصيح بأعلى صوته.  وأما الفرار فال فرارالرحال فال رحال،
وجعل يشتد بالراية ينفذ ا يف حنر العدو مث ضارب بسيفه حىت . أصحايب وأبرأ اليك مما جاء به مسيلمة

 من قبلك يا سامل إنا خناف أن نؤتى: قتل ووقعت الراية، فأخذها سامل موىل أيب حذيفة فقال املسلمون
  .بئس حامل القرآن أنا إن أُتيتم من قبلي: فقال

  عامر بن ربيعة بن مالك 

أسلم قدمياً قبل أن يدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دار األرقم، وهاجر إىل احلبشة اهلجرتني مجيعاً 
  .ومل يقدم إىل املدينة للهجرة قبله غري أيب سلمة وشهد بدراً واملشاهد كلها

قام عامر بن ربيعة يصلي من الليل، وذلك حني نشب الناس يف :  بن عامر بن ربيعة قالعن عبد اهللا
قم فسل اهللا أن يعيذك من الفتنة اليت أعاذ : فصلى من الليل مث نام فأيت يف املنام فقيل له. الطعن على عثمان

  .منها صاحل عباده فقام فصلى مث اشتكى فما خرج إال على جنازة

كان موت عامر بن ربيعة بعد قتل عثمان بأيام، وكان قد لزم بيته فلم يشعر : ل الواقديقا: قال ابن سعد
  .الناس إال جبنازته قد أخرجت رضي اهللا عنه

  عثمان بن مظعون 

أسلم قبل دخول رسول اهللا صلى اهللا عليه . يكىن أبا السائب. ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح
ال أشرب شيئاً يذهب عقلي : بشة اهلجرتني وحرم اخلمر يف اجلاهلية وقالوسلم دار األرقم وهاجر إىل احل

  .ويضحك يب من هو أدىن مين، وحيملين على أن أُنكح كرمييت من ال أريد

    

wتويف يف شعبان على رأس ثالثني شهراً من اهلجرة وقبل النيب صلى اهللا عليه . وشهد بدراً وكان متعبداً
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عبد اهللا والسائب، أمهما : وهو أول من قرب بالبقيع، وكان له من الولد. الصاحلوسلم خده ومساه السلف 
  .خولة بنت حكيم

ملا رأى عثمان بن مظعون ما فيه أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من البالد، : عن عثمان قال
 جبوار رجل من أهل واهللا إن غُدوي ورواحي آمناً: وهو يغدو ويروح يف أمان من الوليد بن املغرية، قال

فمشى إىل . الشرك، وأصحايب وأهل ديين يلقون من األذى والبالء ماال يصيبين، لنقص كبري يف نفسي
ِلم يا بن أخي؟ لعله : قال. يا أبا عبد مشس وفَت ذمتك قد رددت إليك جوارك: الوليد بن املغرية فقال له

فانطِلق : قال. عز وجل وال أريد أن أستجري بغريهال، ولكين أرضى جبوار اهللا : قال. آذاك أحد من قومي
  .ِإىل املسجد فاردد علي ِجواري عالنيةً كما أجرتك عالنية

قد : قال. هذا عثمان قد جاء يرد علي جواري: فانطلقنا مث خرجنا حىت أتينا املسجد فقال هلم الوليد: قال
. أستجري بغري اهللا، فقد رددت عليه جوارهصدق وقد وجدته وفياً كرمي اجلوار، ولكين قد أحببت أن ال 

مث انصرف عثمان ولبيد بن ربيعة يف جملس من جمالس قريش ينشدهم، فجلس معهم عثمان، فقال لبيد 
 "وكلُّ نعيٍم ال حمالةَ زائل":  فقال عثمان صدقت فقال"أال كلُّ شيء ما خال اهللا باطل": وهو ينشدهم

يا معشر قريش واهللا ما كان يؤذى جليسكُم فمىت : فقال لبيد. زولكذبت، نعيم اجلنة ال ي: فقال عثمان
إن هذا سفيه يف سفهاء معه قد فارقوا ديننا فال ِجتدنّ يف نفسك : حدث فيكُم هذا؟ فقال رجل من القوم

فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه فخضرها والوليد بن املغرية . فرد عليه عثمان حىت شري أمرمها. من قوله
. أما واهللا يا بن أخي إن كانت عينك عما أصابها لغنية، لقد كنت يف ذمة منيعة: فقال. يرى ما بلغقريب 

بلى واهللا إن عيين الصحيحة لفقرية إىل ما أصاب أختها يف اهللا، وإين يف جوار من هو أعز : فقال عثمان
  .منك وأقدر

: ة اهليئة، فسألتها عن ذلك فقالتدخلت علي امرأة عثمان بن مظعون وهي باذّ: وعن عائشة قالت

فلقي رسولَ اهللا . فدخل النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكرت ذلك له. زوجي يصوم النهار ويقوم الليل
يا عثمان إن الرهبانية مل تكتب علينا، أفما لك يف أسوة؟ فواهللا إن أخشاكم : صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .هللا وأحفظكم حلدوده ألنا

فرأيت : قال. أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت: سوعن ابن عبا
  .دموع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسيل على خد عثمان بن مظعون

 امرأةً من نسائهم قد بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه -وعن خارجة بن زيد األنصاري أن أم العالء 
فاشتكى فمرضناه، حىت . فطار لنا عثمان بن مظعون: اجرون قُرعةً، قالت أخربته أنه اقتسم امله-وسلم 

wرمحة اهللا عليك أبا السائب، : إذا تويف وجعلناه يف ثيابه دخل علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت
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ال : تفقال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم وما يدريِك أن اهللا أكرمه؟ فقل. فشهاديت عليك لقد أكرمك اهللا
أما عثمان فقد جاءه واهللا : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. أدري، بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا

فواهللا ال أزكي أحداً :  ما يفعل يب، قالت- وإين رسول اهللا -اليقني، إين ألرجو له اخلري، واهللا ما أدري 
جتري، فجئت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه فنمت فأريت لعثمان عيناً : قالت. بعده أبداً، فأحزنين ذلك

  ."انفرد باخراجه البخاري"ذلك عمله : وسلم فأخربته فقال

  عبد اهللا بن سهيل بن عمرو 

  .هاجر إىل احلبشة اهلجرة الثانية، فلما قدم مكة أخذه أبوه فأوثقه وفتنه

بدر مع املشركني، مع أبيه خرج عبد اهللا ابن سهيل إىل نفري : قال حممد بن عمر بن عطاء: قال ابن سعد
فلما التقوا احناز عبد اهللا إىل املسلم حىت جاء رسول اهللا . وال يشك أبوه أنه قد رجع إىل دينه: سهيل

  .صلى اهللا عليه وسلم قبل القتال، فشهد بدراً مسلماً وهو ابن سبع وعشرين فغاظ ذلك أباه غيظاً شديداً

  .اً كثرياًقال عبد اهللا فجعل اهللا يل وله يف ذلك خري

    

وشهد عبد اهللا أُحداً واخلندق واملشاهد كلها وقُتل باليمامة شهيداً وهو ابن مثاٍن وثالثني : قال ابن سعد
لقد بلغين أن : فلما حج أبو بكر يف خالفته أتاه سهيل بن عمرو فعزاه أبو بكر بعبد اهللا، فقال سهيل. سنة

فأنا أرجو أن ال يبدأ ِابين بأحد ". شهيد لسبعني من أهلهيشفع ال: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .قبلي

  سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس 

أسلم سعد على يد . يكىن أبا عمرو، وأمه كبشة بنت رافع من املبايعات. ابن زيد بن عبد األشهل
وشهد بدراً . رمصعب بن عمري، فأسلم بإسالمه بنو عبد األشهل، وهي أول دار أسلمت من األنصا

مث انفجر كلمه بعد ذلك فمات يف . وأُحداً وثبت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يومئذ، ورمي يوم اخلندق
شوال سنة مخس من اهلجرة وهو ابن سبع وثالثني سنة، وصلى عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .عبد اهللا وعمرو: ودفن بالبقيع وله من الولد

جت يوم اخلندق أقفو أثر الناس فسمعت وئيد األرض من ورائي فالتفت فإذا أنا خر: عن عائشة قالت
  .فجلست إىل األرض: بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه احلارث بن أوس حيمل ِمجنه قالت

w  : فمر سعد وهو يرجتز: قالت
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  ما أحسن املوت إذا جاء اَألجلْ  لبثْ قليالً يدرِك اهليجا حملْ

فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر : قالت. كان سعد من أطول الناس وأعظمهمعلى أطراف سعد، و
ما : فقال يل عمر: من املسلمني وفيهم عمر بن اخلطاب وفيهم رجل عليه تسبغة له، تعين املغفَر، قالت

فما زال يلومين حىت متنيت أن : جاء بك؟ واهللا إنك جلريئة، وما يؤمنك أن يكون حتوز أو بالء؟ قالت
  .ألرض انشقت ساعتئذ فدخلت فيهاا

وحيك يا عمر إنك قد أكثرت : فقال: فرفع الرجل التسبغة عن وجهه فإذا طلحة بن عبيد اهللا قالت: قالت
  .منذ اليوم، وأين التحوز والفرار إال إىل اهللا

أصاب خذها وأنا ابن العرقة ف: ويرمي سعداً رجل من املشركني يقال له ابن العرقة بسهم، فقال: قالت
  .اللهم ال متتين حىت تشفيين من قريظة وكانوا مواليه وحلفاءه يف اجلاهلية: فدعا اهللا سعد فقال. أكحله

  ".وكفى اهللا املؤمنني القتال، وكان اهللا قوياً عزيزا"فرقأ كلمه، وبعث اهللا الريح على املشركني، : قال

ورجعت بنو قريظة فتحصنوا يف صياصيهم، فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة، وحلق عيبنة ومن معه بنجد 
. ورجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد بن معاذ يف املسجد

أوقد وضعتم السالح؟ فواهللا ما وضعت املالئكة السالح بعد، : فجاءه جربيل وعلى ثناياه النقع فقال: قال
  .فلبس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألمته وأذن يف الناس بالرحيل: تقال. أخرج إىل بين قريظة فقاتلهم

فأتاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحاصرهم مخساً وعشرين ليلة فلما اشتد حصرهم واشتد : قالت
 فاستشاروا أبا لبابة بن عبد املنذر. أنزلوا على حكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: البالء عليهم قيل هلم

فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل . نرتل على حكم سعد بن معاذ: فأشار إليهم أنه الذبح فقالوا
يا أبا عمرو، : سعد بن معاذ فحمل على محالو على آكاف من ليف، فحف به قومه فجعلوا يقولون

: ىل قومه فقالوال يرجع إليهم شيئاً حىت إذا دنا من دورهم التفت إ. حلفاؤك ومواليك ومن قد علمت

فإين : أُحكم فيهم قال:قد آن يل أن ال أبايل يف اهللا لومة الئم فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسيب ذراريهم، وتقسم أمواهلم

  .لقد حكمت فيهم حبكم اهللا وحبكم رسوله

اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئاً فأبقين هلا، :  عز وجل سعد فقالمث دعا اهللا: قالت
فحضره : فانفجر كلمه وقد كان برأ قالت: قالت. وإن كنت قطعت احلرب بينه وبينهم فاقبضين إليك

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فوالذي نفس حممد بيده إين ألعرف بكاء أيب بكر من 
: فكيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصنع؟ قالت: فقلت: كاء عمر وأنا يف حجريت، قالب
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  .كانت عينه ال تدمع على أحد ولكنه كان إذا وجد فامنا هو آخذ بلحيته

    

جعل املنافقون وهم ميشون خلف . ملا مات سعد بن معاذ وكان رجالً جسيماً جزالً: وعن احلسن قال
أتدرون ِلم ذلك؟ حلكمه يف بين قريظة فذُكر للنيب صلى : قالوا.  نر كاليوم رجالً أخفمل: سريره يقولون

  ".والذي نفسي بيده لقد كانت املالئكة حتمل سريره: "اهللا عليه وسلم فقال

أخرجاه يف "" اهتز عرش الرمحن ملوت سعد بن معاذ: "عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال
  ."الصحيحني

ملناديل : فقال. اء أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أُيت بثوب حرير، فجعلوا يتعجبون من حسنه ولينهوعن الرب
  ."أخرجاه يف الصحيحني" من هذا - أو خري -سعد بن معاذ يف اجلنة أفضل 

  عاصم بن ثابت بن قيس 

 حني وىلّ الناس يكىن أبا سليمان شهد بدراً وأُحداً، وثبت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ
  .وبايعه على املوت

فنذرت أمهما . وكان من الرماة املذكورين وقتل يوم أحد من أصحاب لواء املشركني مسافعاً واحلارث
  .سالفة بنت سعد أن تشرب يف قحف عاصم اخلمر، وجعلت ملن جاءها برأسه مائة ناقة

أن يوجه معهم من يعلمهم فوجه فقدم ناس من هذيل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسألوه 
 دخلكم مكة فنصيبعاصماً يف مجاعة، فقال هلم املشركون استأسروا فإنا ال نريد قتلكم وإمنا نريد أن ن

وجعل يقاتلهم حىت فنيت نبله، مث طاعنهم حىت انكسر . ال أقبل جوار مشرك: فقال عاصم. بكم مثناً
فجرح رجلني وقتل واحداً، وقتلوه . فاحِم حلمي آخرهاللهم إين محيت دينك أول النهار : رحمه، فقال

. وذلك يوم الرجيع. فأرادوا أن حيتزوا رأسه فبعث اهللا الدبر فحمته، مث بعث اهللا إليه سيالً يف الليل فحمله

  .هكذا رواه حممد بن سعد

 بن الدِثنة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث عاصم بن ثابت وزيد: وعن بريدة بن سفيان األسلمي
وخبيب بن عدي، ومرثَد بن أيب مرثد، إىل بين ِلحيان بالرجيع فقاتلوهم حىت أخذوا أماناً ألنفسهم إال 

اللهم إين أمحي لك دينك : ال أقبل اليوم عهداً من مشرك ودعا عند ذلك فقال: وقال. عاصماً فإنه أىب
  : فجعل يقاتل وهو يقول. فاحِم يل حلمي

 فيها وتر عناِبل والقوس  جلد نابلُعلّيت وأنا  ما
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  املوت حق واحلياة باطل  إن مل أقاتلهم فأمي هابل

 باملرء واملرء إليه آئل  ما حم اِإلله نازل وكُلُّ

فأرادوا أن حيتزوا رأسه . هذا الذي آلت فيه املكية وهي سالفة: فلما قتلوه قال بعضهم لبعض: قال
رواه أبو يعلى " اهللا عز وجل ِرجالً من دبٍر فلم يستطيعوا أن حيتزوا رأسه ليذهبوا به إليها، فبعث

  ."األصبهاين

  أبو الهيثم بن التيهان واسمه مالك 

كان يكره األصنام يف اجلاهلية ويقول بالتوحيد هو وأسعد بن زرارة وكانا أول من أسلم من األنصار 
  . شهد العقبة مع السبعنيالذين لقوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة مث

  .وهو أحد النقباء األثين عشر شهد بدراً وأُحداً واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وتويف يف خالفة عمر رضي اهللا عنهما

  قتادة بن النعمان بن زيد 

  .عينه فسالتشهد العقبة مع السبعني وكان من الرماة املذكورين وشهد بدراً وأُحداً فرميت يومئذ 

أصيبت عني قتادة بن النعمان يوم أُحد فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم : عن اهليثم بن عدي عن أبيه قال
إن شئت صربت ولك اجلنة : "قال. هذا ما ترى يا رسول اهللا: ما هذا يا قتادة؟ قال: وهي يف يده فقال

واهللا يا رسول اهللا إن اجلنة جلزاء جزيل : لفقا". وإن شئت رددتها ودعوت اهللا لك فلم تفتقد منها شيئا
وعطاء جليل ولكين رجل مبتلى حبب النساء وأخاف أن يقلن أعور فال يِردنين ولكن تردها يل وتسأل اهللا 

مث أخذها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده فأعادها إىل موضعها، . أفعل يا قتادة: فقال. يل اجلنة
: فدخل ابنه على عمر بن عبد العزيز فقال له عمر.  مات، ودعا اهللا له باجلنةفكانت أحسن عينيه إىل أن

  : من أنت يا فىت؟ فقال

  فردت بكف املصطفى أحسن الرد  ابن الذي سالت على اخلد عينه أنا

 حسن ماعٍني ويا طيب مايِد فيا  كما كانت ألحسن حاهلا فعادت

  : مث قال. سلونمبثل هذا فليتوسل إلينا املتو: فقال عمر

 مباٍء فعادا بعد أبواال شيبا  تلك املكارم ال قعبان من لٍنب
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. وشهد قتادة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املشاهد كلها، وكانت معه يوم الفتح راية بين ظفر

  .وتويف سنة ثالث وعشرين وهو ابن مخس وستني وصلى عليه عمر

  عبد اهللا بن طارق بن عمرو بن مالك 

فلما . شهد بدراً وأُحداً وكان فيمن خرج يف غزوة الرجيع فأخذه املشركون ليدِخلوه مكة مع خبيب
ونزع يده من . يعين أصحابه الذين قتلوا. واهللا ال أصاحبهم، إن يل ؤالء أسوة: كان مبر الظهران قال

  .رانفقربه مبر الظه. رباطه وأخذ سيفه وجعل يشتد فيهم، فرموه باحلجارة فقتلوه

  .وكان يوم الرجيع على رأسه ستة وثالثني شهراً من اهلجرة

  معن بن عدي 

  .شهد العقبة وبدراً واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

بلغنا أن الناس بكوا على النيب صلى اهللا عليه وسلم حني مات، : قال عروة: قال الزهري: حممد بن سعد
لكين واهللا ما أحب أين مت قبله حىت : فقال معن. نا قبله خنشى أن نفتنت بعدهواهللا لوددنا أنا مت: وقالوا

  .أصدقه ميتاً كما صدقته حياً

  أبو عقيل عبد الرحمن بن عبد اهللا بن ثعلبة 

  .شهد بدراً واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقتل يوم اليمامة شهيداً

ملا كان يوم اليمامة واصطف الناس كان أول من جرح أبو عقيل، :  قالعن جعفر بن عبد اهللا بن أسلم،
رمي بسهم فوقع بني منكبيه وفؤاده يف غري مقتل، فأخرج السهم ووهن له ِشقَّه األيسر يف أول النهار 

  .وجر إىل الرجل

ن عدي فلما محي القتال وازم املسلمون وجاوزوا رحاهلم، وأبو عقيل واِهن من جرحه، سمع معن ب
فنهض أبو عقيل يريد قومه، : قال عبد اهللا بن عمر. اهللا اهللا والكرةَ على عدوكم! يا لألنصار: يصحيح

يا : إمنا يقول: فقلت له: قال ابن عمر: قد نوه املنادي بامسي: قال. ما فيك قتال: ما تريد: فقلت
فتحزم أبو : يبه ولو حبواً قال ابن عمرأنا من األنصار وأنا أج: قال أبو عقيل. لألنصار، وال يعين اجلرحى

كرةً كيوم حنني فاجتمعوا رمحكم اهللا ! يا لألنصار: عقيل وأخذ السيف بيده اليمىن، مث جعل ينادي
wحىت أقحموا عدوهم احلديقة فاختلطوا واختلفت السيوف . مجيعاً، تقدموا فاملسلمون دريئة دون عدوهم
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  .بيننا وبينهم

 أيب عقيل وقد قطعت يده اروحة من املنكب فوقعت إىل األرض وبه من فنظرت إىل: قال ابن عمر
  .اجلراح أربعة عشر جرحاً كلها قد خلصت إىل مقتل وقتل عدو اهللا مسيلمة

 بلسان -لبيك : قال! يا أبا عقيل: فوقفت على أيب عقيل وهو صريع بآخر رمق فقلت: قال ابن عمر
  .ومات يرمحه اهللا. فرفع إصبعه إىل السماء حيمد اهللا. عدو اهللاأبشر قد قتل :  ملن الدبرة قلت-ملتاث 

رمحه اهللا، ما زال يسعى للشهادة : فقال. فأخربت عمر، بعد أن قدمت، خربه كله: قال ابن عمر
 من خيار أصحاب نبينا صلى اهللا عليه وسلم وقدمي إسالمهم رضي اهللا - ما علمت -ويطلبها، وإن كان 

  .عنه

   الحارث سعد بن خيثمة بن

وملا ندب رسول اهللا . شهد العقبة األخرية مع السبعني. يكىن أبا عبد اهللا، أحد نقباء األنصار األثين عشر
إنه ال بد ألحدنا أن يقيم، فآثرين باخلروج : صلى اهللا عليه وسلم الناس إىل غزوة بدر قال له أبوه خيثمة

  .تك به، إن ألرجو الشهادة يف وجهي هذالو كان غري اجلنة آثر: فأىب سعد وقال. وأقم مع نسائك

أخربنا اجلوهري : فاستهما فخرج سهم سعد فخرج فقتل ببدر أخربنا بذلك أبو بكر بن أيب طاهر، قال
ابنا حممد بن سعد، رمحه اهللا ورضي اهللا : ابنا ابن الفهم قال: إبنا ابن معروف قال: ابنا ابن حيوة قال: قال

  .صحابهعنه، وحشرنا يف زمرته وزمرة أ

  أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب األنصاري 

شهد العقبة مع السبعني، ونزل عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني رحل من قُباء إىل املدينة، وشهد 
  .بدراً وأُحداً واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 اهللا عليه وسلم ملا نزل املدينة نزل على أيب عن أفلح موىل أيب أيوب، عن أيب أيوب، أن رسول اهللا صلى
منشي : أيوب فرتل النيب صلى اهللا عليه وسلم أسفل، وأبو أيوب يف العلو، فانتبه أبو أيوب ذات ليلة فقال

فلما أصبح ذكر ذلك للنيب صلى اهللا . فتحول فباتوا يف جانب! فوق رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
. ال أعلو سقيفةً أنت حتتها: فقال أبو أيوب. أسفل أرفق يب: صلى اهللا عليه وسلمفقال النيب . عليه وسلم

  .فتحول أبو أيوب يف السفل، والنيب صلى اهللا عليه وسلم يف العلو

    

اآلن نعلم : ملا أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن خيرج من خيرب قال القوم: وعن ابن عباس قال w
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فلما خرج أمر بستٍر فستر دوا . فإن كانت امرأة فسيحجبها وإال فهي سريةأسريةٌ صفيةُ أم امرأة؟ 
فعرف الناس أا إمرأة فلما أرادت أن تركب أدىن فخذه منها لتركب عليها، فأبت ووضعت ركبتها على 

فلما كان الليل نزل فدخل الفُسطاط ودخلت معه وجاء أبو أيوب فبات عند الفسطاط، . فخذه، مث محلها
: فلما أصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسع احلركة فقال. لسيف، واضع رأسه على الفسطاطمعه ا

يا رسول اهللا جارية شابة حديثة عهٍد بعرس وقد : ما شأنك؟ فقال: فقال. أنا أبو أيوب: من هذا؟ فقال
 اهللا عليه فقال رسول اهللا صلى. صنعت بزوجها ما صنعت فلم آمنها، قلت إن حتركت كنت قريباً منك

  .رمحك اهللا يا أبا أيوب، مرتني: وسلم

تويف أبو أيوب عام غزا يزيد بن معاوية القسطنطنيةَ يف خالفة أبيه معاوية سنة اثنتني : قال الواقدي
ومخسني، وصلى عليه يزيد وقربه بأصل حصن القسطنطنية بأرض الروم، فلقد بلغنا أن الروم يتعاهدون 

  . إذا قحطواقربه ويزورونه ويستسقون به

  حارثة بن النعمان بن نفيع األنصاري 

: شهد بدراً واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن حممد بن سعد قال. يكىن أبا عبد اهللا

حني خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل بن قُريظة مر بنا يف صورة : رأيت جربيل مرتني: قال حارثة
. فلم أسلم. ز حني رجعنا من حنني مررت وهو يكلم النيب صلى اهللا عليه وسلمويوم موضع اجلنائ. دحية

  .قال لو سلّم لرددنا عليه. حارثة: من هذا؟ قالوا: فقال جربيل

كانت حلارثة منازل قرب منازل النيب صلى اهللا عليه وسلم باملدينة، فكان : وقال الواقدي: قال ابن سعد
حىت قال النيب صلى اهللا . سلم أهالً حتول له حارثة عن مرتل بعد مرتلكلما أحدث النيب صلى اهللا عليه و

  .لقد استحييت من حارثة مما يتحول لنا عن منازله: عليه وسلم

  .وتويف حارثة يف خالفة معاوية

عن حممد بن عثمان، عن أبيه أن حارثة بن النعمان كان قد كف بصره، فجعل خيطاً من مصاله إىل باب 
ه ِمكتال فيه متر وغري ذلك فكان إذا سلّم املسكني أخذ من ذلك التمر مث أخذ على حجرته، ووضع عند

مسعت : فيقول. حنن نكفيك: فكان أهله يقولون. ذلك اخليط حىت يأخذ إىل باب احلجرة فيناوله املسكني
  ".إن مناولة املسكني تقي ميتة السوء: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

منت فرأيتين يف اجلنة، فسمعت صوت قارئ : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن عائشة قالت
". كذاك الِبر"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . حارثة ابن النعمان: من هذا؟ قالوا: فقلت. يقرأ

w  .وكان أَبر الناس بأمه
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  معاذ بن عفراء 

  .شهد العقبتني وبدراً. حلارثاحلارث بن رفاعة بن ا: وأبوه. أمه، نسب إليها: وعفراء

فلما ولد له . كان معاذ بن عفراء ال يدع شيئاً إال تصدق به: وعن عبد الرمحن بن أيب ليلى، قال
أبت نفسي إال : قال. إنك قد أعلت، فلو مجعت لولدك: استشفعت إليه امرأته بأخواله فكلموه وقالوا له

  .أن أستتر بكل شيء أجده من النار

 وعليه مالءة صفراء ما تساوي ثالثة -قال عبد الرمحن. رضاً إىل جنب أرٍض لرجلفلما مات ترك أ
فاحتاج إليها جار األرض فباعها بثالمثائة . فامتنع ويلّ الصبيان. ما يسرين األرض مبالءيت هذه: -دراهم
  .ألف

دث عن مسعت حممد بن سريين حي: نا أيب قال: حدثنا وهب بن جرير قال: وروي عن عمر بن شبة قال
فبعث إىل معاذ بن عفراء حلةً . كان عمر يأمر حبلٍل تنسج ألهل بدر يتنوق فيها: أفلح موىل أيب أيوب قال

. اذهب فابتع يل ا رقاباً: مث قال. فبعتها له بألف ومخسمائة درهم. يا أفلح بع هذه احللة: فقال يل معاذ

 على مخس رقاب يعنقها؛ لغبني -  يلبسهما - قشرين واهللا إن امرأً اختار: فاشتريت له مخس رقاب مث قال
  .الرأي، اذهبوا فأنتم أحرار

فلما أتاه ا الرسول . فبلغ عمر أنه ال يلبس ما يبعث به إليه فاختذ له حلةً غليظة أنفق عليها مائة درهم
  .ما أراه بعثك ا إيل: قال

نعم إن كنا : ملؤمنني بعثت إيل ذه احلالة؟ قاليا أمري ا: فأخذ احلالة فأتى ا عمر فقال. بلى واهللا: قال
يا أمري املؤمنني إين وإن كنت ال : فقال. لنبعثُ إليك حبلة مما نتخذ لك وإلخوانك فبلغين أنك ال تلبسها

  .ألبسها فإين أحب أن يأتيين من صاحل ما عندك فأعاد له حلته

  .تويف معاذ بعد مقتل عثمان رضي اهللا عنه

  س بن عبيد أبي بن كعب بن قي

    

وكان . شهد العقبة مع السبعني وبدراً، واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. يكىن أبا املنذر
وهو أحد الذين حفظوا القرآن كله على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأحد . يكتب له الوحي

وله من . ومل يكن بالطويل وال بالقصري. مالذين كانوا يفتون على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
  .الطفيل، وحممد، وأم عمرو: الولد
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  .، ومات يف سنة ثالثني"هذا سيد املسلمني: "قال عمر بن اخلطاب يف حقه

إن اهللا عز وجل أمرين أن : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب بن كعب: وعن أنس بن مالك قال
  .أخرجاه يف الصحيحني. فبكى. نعم: ومساين لك؟ قال: قال". "فروامل يكن الذين ك": أقرأ عليك

: فقال. أين أُمرت أن أعرض عليك القرآن: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أيب بن كعب قال

يا : فقال. فرد النيب صلى اهللا عليه وسلم القول: قال. باهللا آمنت، وعلى يدك أسلمت، ومنك تعلمت
  .فافرأ إذاً يا رسول اهللا: قال. نعم بامسك ونسبك يف املأل األعلى: كرت هناك؟ قالرسول اهللا وذُ

يا أبا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقد روى مسلم يف أفراده من حديث أيب بن كعب قال
 فضرب يف :قال" اهللا ال إله إال هو احلي القيوم: "قلت: املنذر، أتدري أي آيٍة من كتاب اهللا أعظم؟ قال

  .ليهنئك العلم يا أبا املنذر: صدري وقال

أنه كان خيتم القرآن يف كل مثاين لياٍل وكان متيم الداري خيتمه يف : وعن أيب املهلب، عن أيب بن كعب
  .سبع

  .أخاف أن يدنس دينك: مالك ال تستعملين؟ قال: قال أُبي لعمر:وعن عمران بن عبد اهللا قال

عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبٍد على سبيٍل وسنة ذكر : أيب بن كعب قالوعن أيب العالية، عن 
الرمحن ففاضت عيناه من خشية اهللا فتمسه النار، وليس من عبد على سبيٍل وسنة ذكر الرمحن فاقشعر 

تحات جلده من خشيِة اهللا إال كان مثله كمثل شجرة يِبس ورقُها فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح ف
 ٍة خريعن هذه الشجرة ورقُها، وإن اقتصاداً يف سبيٍل وسن ت عنه ذنوبه كما حتاتعنها ورقها؛ إال حتات

  .من اجتهاد يف خالٍف من سبيل وسنٍة

ما من عبد ترك شيئاً هللا عز وجل إال أبدله اهللا عز وجل به ما : وعن عبيد بن عمري، عن أُيب بن كعب قال
يث ال حيتسب، وما اون به عبد فأخذه من حيث ال يصلح إال أتاه اهللا عز وجل مبا هو خري منه من ح

  .هو أشد عليه منه، من حيث ال حيتسب

تجري احلسنات على صاحبها ما اختلج : يا رسول اهللا ما جزاء احلمى؟ قال: وعن أُيب بن كعب أنه قال
 أسألك حمى ال متنعين خروجاً يف سبيلك، اللهم إين: عليه قدم أو ضرب عليه ِعرق فقال أيب بن كعب

  .فلم يمِس أُيب قطُّ إال وبه حمى: قال. وال خروجاً إىل بيتك، وال مسجد نبيك

  أبو طلحة زيد بن سهل بن األسود 

: وله من الولَد. شهد العقبة مع السبعني وبدراً واملشاهد كلها مع رسول اهللا وكان من الرماة املذكورين

w  .أمهما أم سليم بنت ملحان:  وأبو عمريعبد اهللا،
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كان أبو طلحة أكثر أنصاري باملدينة ماالً، وكان أحب أمواله إليه بريجاء، : عن أنس بن مالك قال
  .وكانت مستقبلة املسجد، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب

: يا رسول اهللا، إن اهللا يقول: قال أبو طلحة" وا مما تحبونلن تنالوا الرب حىت تنِفق: "فلما نزلت: قال أنس

لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون، اللهم إن أحب أَموايل إيلَّ بريحاُء وإا صدقة اهللا أرجو ِبرها وذُخرها 
رابح، ذاك فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم بخ، وذاك مال . عند اهللا، فضعها يا رسول اهللا حيث أراك اهللا

فقسمها : قال. أفعل يا رسول اهللا: فقال أبو طلحة. ما رابح وقد مسعت، وأنا أرى أن جتعلها يف األقربني
  .أخرجاه يف الصحيحني. أبو طلحة يف أقاربه وبين عمه

كان أبو طلحة بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه : وعنه قال
فيتطاول أبو طلحة بصدره يقي به رسول اهللا صلى : قال. أسه من خلفه ينظر إىل مواقع نبلهوسلم يرفع ر

  ."رواه اإلمام أمحد"يا رسول اهللا حنري دون حنرك : اهللا عليه وسلم ويقول

رواه "" لصوت أيب طلحة يف اجليش خري من فئٍة: "وروي أيضاً عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ."اإلمام أمحد

فقتل أبو طلحة يومئذ ." من قتل قتيالً فله سلبه: "وعنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يوم حنني
  .عشرين رجالً فأخذ أسالم

    

فوزعه بني الناس ". هكذا: "وعنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا حلق يف حجته بدأ بشقه األمين وقال
أين أبو طلحة؟ : ، فقال"هكذا: "ذلك وأكثر مث قال بشقه اآلخرفأصام الشعرةُ والشعرتان وأقل من 

  .فدفعه إليه

  .وعنه أن أبا طلحة ما أفطر بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال يف مرض أو سفٍر، حىت لقي اهللا

  .وعنه أن أبا طلحة سرد الصوم بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعني عاماً

  . البحر فمات فلم يوجد له جزيرة يدفن فيها، سبعة أيام، فلم يتغريوعنه أن أبا طلحة غزا

أهل البصرة يرون أن دفن يف جزيرة وإمنا دفن باملدينة سنة أربع وثالثني وهو ابن سبعني : قال الواقدي
  .سنة وصلى عليه عثمان

واهللا . لف هذاوما روينا عن أنس أنه صام بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعني سنة خيا: قلت
  .أعلم

  سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير 
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  .شهد العقبة وبدراً وأُحداً وقتل يومئذ رضي اهللا عنه. أحد النقباء

من يأتيين خبرب سعيد بن : ملا كان يوم أحد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن حيىي بن سعيد قال
ما شأنك؟ : يطوف بني القتلى فقال له سعد بن الربيعفذهب الرجل . يا رسول اهللا: الربيع؟ فقال رجل

فاذهب إليه واقرئه مين السالم وأخربه أين قد : قال. قال بعثين النيب صلى اهللا عليه وسلم آلتيه خبربك
طُعنت اثنيت عشرة طعنة وأين قد أُنِفذَت مقاتلي، وأخرب قومك أنه ال عذر هلم عند اهللا إن قُتل رسول اهللا 

  .يه وسلم وأَحد منهم حيصلى اهللا عل

  .ومات من جراحاته تلك: قال الواقدي: قال ابن سعد

  عبداهللا بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس 

شهد العقبة مع السبعني، وبدراً، وأُحداً، واخلندق، واحلديبية، . أحد النقباء األثين عشر. يكىن أبا حممد
 اهللا عليه وسلم على املدينة يف غزوة بدر املوعد، وبعثه واستخلفه رسول اهللا صلى. وخيرب وعمرة القضية

سرية يف ثالثني إىل أُسري بن رزام اليهودي خبيرب فقتله، وأرسله إىل خيرب خارصاً فلم يزل خيرص عليهم إىل 
  .أن قتل مبؤته

ار الشديد لقد رأيتنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بعض أسفاره يف اليوم احل: وعن أيب الدرداء قال
احلر، حىت إن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة احلر، وما يف القوم صائم إال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  . أخرجاه يف الصحيحني- وسلم وعبد اهللا ابن رواحه 

رأيتك بكيت فبكيت : ما يبكيك؟ قالت: أنه بكى فبكت امرأته فقال: وعن قيس، عن عبد اهللا بن رواحة
  ."رواه اإلمام أمحد"إين أُنبئت أين وارد ومل أُنبأ أين صادر : لقا. لبكائك

واجباله، : أغمي على عبد اهللا بن رواحة، فجعلت أخته تبكي عليه وتقول: وعن النعمان بن بشري قال
  .أنت كذا: ما قلت شيئاً وقد قيل يل: فقال ابن رواحة ملا أفاق. وتعدد عليه. واكذا، واكذا

صبحكم اهللا ودفع : ملا جتهز الناس ويئوا للخروج إىل مؤتة قال املسلمون: قالوعن عروة بن الزبري 
  : عنكمز فقال عبد اهللا ابن رواحة

 ذات فَرٍغ تقذف الزبدا وضربةً  أسأل الرمحن مغفرةً لكنين

 تنفذ األحشاَء والكبدا حبربٍة  طَعنةً بيدي حران جمهزة أو

  شدك ربك من غاٍز وقد رشداأر  يقولوا إذا مروا على جدثي حىت
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فبلغهم أن هرقل قد نزل من أرض البلقاء يف مائة ألف من الروم . مث مضوا حىت نزلوا أرض الشام: قال
فأقاموا ليلتني ينظرون يف . وانضمت إليه املستعربة من خلم وجذام وبلقني وراء وبلي، يف مائة ألف

فشجع عبد اهللا بن : قال. عليه وسلم خنربه بعدد عدونانكتب إىل رسول اهللا صلى اهللا : أمرهم، وقالوا
الذي خرجتم له تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس : واهللا يا قوم إن الذي تكرهون: رواحة الناس مث قال

: بعدة وال قوة وال كثرة، ما نقاتلهم إال هلذا الدين الذي أكرمنا اهللا به، فانطلقوا فإمنا هي إحدى احلُسنيني

  .فمضى الناس. صدق واهللا ابن رواحة: فقال الناس.  ظهور وإما شهادةإما

يا : أن جعفر بن أيب طالب حني قُتل دعا الناس: وعن احلكَم بن عبد السالم بن نعمان بن بشري األنصاري
وهو يف جانب العسكر ومعه ِضلع مجٍل ينهشه ومل يكن ذاق . عبد اهللا بن رواحة، يا عبد اهللا بن رواحة

مث تقدم فقاتل فأصيبت إصبعه فارجتز . وأنِت مع الدنيا: فرمى الضلع مث قال.  قبل ذلك بثالثطعاماً
  : فجعل يقول

 سبيل اهللا ما لَقيِت ويف  هل أنِت إال إصبع دميِت

    

  هذا حياض املوت قد صليت  نفس إال تقتلي متويت يا

 تفعلي فعلهما هديت إن  وما متنيِت فقد لقيِت

   رت فقد شقيتتأخ وإن

وغلى فالٍن وإىل فالن؟ غلمان له، وإىل . يا نفس إىل أي شيء تتوقني؟ إىل فالنة؟ هي طالق ثالثاً: مث قال
  .معجف، حائط له، هلو هللا ولرسوله

 باهللا لترتلنه أقسم  يانفس مالِك تكرهني اجلنه

 فطال ما قد كنِت مطمئنه  أوال لتكرهنه طائعةً

  قد أجلب الناس وشدو الرنه  فة يف شنههل أنت إال نط

  أبو دجانة ِسماك بن خرشة 

شهد بدراً وأُحداً وثبت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ وبايعه على املوت، وقتل . ابن لوذان
  .يوم اليمامة

؟ فأخذه من يأخذ هذا السيف: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ سيفاً يوم أحد فقال: عن أنس
. أنا آخذه حبقه: فقال أبو دجانة ِسماك. من يأخذه حبقه؟ فأحجم القوم: فقال. قوم فجعلوا ينظرون إليه w
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  ."رواه اإلمام أمحد"فأخذه ففلق هام املشكرين 

ما لوجهك يتهلل؟ : فقيل. دخل على أيب دجانة وهو مريض، وكان وجهه يتهلل: وعن زيد بن أسلم قال
أما إحدامها فكنت ال أتكلم فيما ال يعنيين، وأما :  أوثق عندي من اثنتنيما من عملي شيء: فقال

  .فكان قليب للمسلمني سليماً: األخرى

  عبد اهللا عمرو بن حرام بن ثعلبة أبو جابر 

  .شهد العقبة مع السبعني، وبدراً، وأحداً، وقتل يومئذ. أحد النقباء

علت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، وجعل ملا قتل أيب يوم أحد ج: عن جابر بن عبد اهللا، قال
وجعلت : أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهوين والنيب صلى اهللا عليه وسلم ال ينهاين، قال

أبكيه أوال تبكيه ما زالت املالئكة : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. عميت فاطمة بنت عمرو تبكي عليه
  .تظله بأجنحتها حىت رفعتموه

قتل أيب يوم أحد فبلغين ذلك فأقبلت فإذا هو بني يدي النيب صلى اهللا عليه وسلم :  قالوعن جابر
فتناولت الثوب عن وجهه وأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهوين، كراهية أن أرى . مسجي

:  عليه وسلممابه من املُلة، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال ينهاين فلما رفع قال رسول اهللا صلى اهللا

أي بين أال أبشرك؟ إن اهللا تعاىل أحيا : مث لقيين بعد أيام فقال. مازالت املالئكة حافّةً بأجنحتها حىت رفع
: قال. يا رب، أمتىن يا رب أن تعيد روحي وتردين إىل الدنيا حىت أُقتل مرةً أخرى: فقال. متنه: أباك فقال

  .إين قضيت أم إليها ال يرجعون

صرخ بنا إىل قتالنا يوم أحد حني أجرى معاوية العني، فأخرجناهم بعد أربعني سنةً لينةً :  قالوعن جابر
  .أجسادهم تتثىن أطرافهم

  .هو أول قتيل قُتل من اًألنصار يف اإلسالم: قال عاصم بن عمر. عمري بن احلُمام قتل ببدر

فدنا .  سبقوا املشركني يف بدرانطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه حىت: عن أنس، قال
بٍخ : قال. نعم: قوموا إىل جنٍة عرضها السموات واألرض قال: املشركون فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

ال واهللا يا رسول اهللا إال : ما محلك على قولك بٍخ بٍخ؟ قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. بٍخ
: فأخرج مترات من قرنه فجعل يأكل منهن مث قال: قال. نك من أهلهافا: قال. رجاَء أن أكون من أهلها

فرمى ما كان معه من التمر، مث قاتلهم حىت قُتل : قال. لئن أنا حييت حىت آكل مترايت هذه إا حلياة طويلة
  .رضي اهللا عنه
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  قطية بن عامر بن حديدة 

ذين أسلموا أول من أسلم من األنصار لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الستة ال. يكىن أبا زيد
  .ال أفر حىت يفر هذا احلجر: وشهد العقبتني وبدراً ورمى يوم بدر حجراً بني الصفني وقال

وشهد املشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان من الرماة املذكورين وجرح يوم أُحد تسع 
  .وتويف يف خالفة عثمان رضي اهللا عنهما. جراحات

  عاذ بن جبل بن عمرو بن أوس م

واسلم وهو ابن مثاين عشرة سنة، وشهد العقبة مع السبعني وبدراً واملشاهد كلها . يكىن أبا عبد الرمحن
وأردفه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وراءه، وبعثه إىل اليمن بعد . مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .اكبغزوة تبوك، وشيعه ماشياً يف خمرجه وهو ر

  .عبد الرمحن، وأم عبد اهللا، وولد آخر مل يذكر امسه: وكان له من الولد

  ذكر صفته 

    

دخلت مسجد محص فإذا أنا بفىت حوله الناس جعٍد قطٍط، فإذا تكلم كأمنا خيرج من : عن أيب حبرية قال
  .معاذ بن جبل: من هذا؟ قالوا: فيه نور ولؤلؤ فقلت

  .سكوينيزيد بن قطيب ال: اسم أيب حبرية

أتيت مسجد دمشق فاذا حلقةٌ فيها كهولٌ من أصحاب حممد صلى اهللا عليه : وعن أيب مسلم اخلوالين قال
قلت : قال. كلما اختلفوا يف شيء ردوه إىل الفىت. وسلم، وإذا شاب فيهم أكحل العني براق الثنايا

  .هذا معاذ بن جبل: من هذا؟ قالوا: جلليٍس يل

كان معاذ رجالً طُواالً أبيض حسن الشعر عظيم العينني جمموع : له قالواوعن الواقدي، عن أشياخ 
  .احلاجبني جعداً قططاً

  ذكر نبذة من زهده 

عن مالك الداري أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أخذ أربعمائة دينار فجعلها يف صرة فقال للغالم 
  . تنظر ما يصنعاذهب ا إىل عبيدة بن اجلراح مث تلَّه ساعةً يف البيت حىت

مث . وصله اهللا ورمحه: قال. اجعل هذه يف بعض حاجتك: يقول لك أمري املؤمنني: فذهب الغالم، قال w
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تعايل يا جارية اذهيب ذه السبعة إىل فالن، وذه اخلمسة إىل فالن، وذه اخلمسة إىل فالن، حىت : قال
  .أنفذها

اذهب ا إىل معاذ بن جبل، وتلّه :  ملعاذ بن جبل فقالفرجع الغالم إىل عمر فأخربه فوجده قد أعد مثلها
اجعل هذه يف بعض : يقول لك أمري املؤمنني: فذهب ا إليه قال. يف البيت ساعة حىت تنظر ما يصنع

تعايل يا جارية اذهيب إىل بيت فالن بكذا، اذهيب إىل بيت فالن بكذا . رمحه اهللا ووصله: حاجتك فقال
وحنن واهللا مساكني فأعطنا، ومل يبق يف اخلرقة إال ديناران، فدحا ما إليها فرجع : فاطلعت امرأته فقالت

  .إم إخوةٌ بعضهم من بعض: الغالم إىل عمر فأخربه بذلك فقال

  ذكر نبذة من ورعه 

كانت حتت معاذ بن جبل امرأتان فاذا كان عند احدامها مل يشرب يف بيت : عن حيىي بن سعيد قال
  .األخرى املاء

فإذا كان يوم إحدامها مل يتوضأ يف بيت األخرى . ن حيىي بن سعيد أن معاذ بن جبل كانت له امرأتانوع
  .مث توفيتا يف السقم الذي بالشام، والناس يف شغل، فدفنتا يف حفرة فأسهم بينهما أيتهما تقدم يف القرب

  ذكر نبذة من تعبده واجتهاده 

اللهم قد نامت العيون وغارت : بل إذا جد من الليل قالكان معاذ بن ج: عن ثور بن يزيد قال قال
 دىالنجوم وأنت حي قيوم، اللهم طليب للجنة بطيء، وهريب من النار ضعيف، اللهم اجعل يل عندك ه

  .ترده إيلّ يوم القيامة إنك ال ختلف امليعاد

  ذكر جوده وكرمه 

 مسحاً من خري شباب قومه ال يسأل شيئاً إال كان معاذ بن جبل شاباً مجيالً: عن ابن كعب بن مالك قال
فكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يكلم غُرماءه أن يضعوا له شيئاً . أعطاه، حىت أدان ديناً أغلق ماله

فدعاه النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم يربح حىت باع ماله فقسمه بني غرمائه، . ففعل فلم يضعوا له شيئاً
  . مال لهفقام معاذ ال

  .كان غرماؤه من اليهود فلهذا مل يضعوا له شيئاً: قال الشيخ رمحه اهللا

  ذكر ثناء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على معاذ ومشبه معه وهو راكب 
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رواه "" أعلم أميت باحلالل واحلرام معاذ بن جبل: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أنس قال
  ."اإلمام أمحد

ملا بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اليمن خرج معه : م بن محيد، عن معاذ بن جبل قالوعن عاص
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوصيه، ومعاذ راكب ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميشي حتت 

. ذا وقربييا معاذ إنك عسى أن ال تلقاين بعد عامي هذا، ولعلك متر مبسجدي ه: فلما فرغ قال. راحلته

إن أوىل : فبكى معاذ خشعاً لفراق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث التفت فأقبل بوجهه حنو املدينة فقال
  .الناس يب املتقون من كانوا وحيث كانوا

  ذكر ثناء الصحابة عليه 

: لو استخلفت معاذ بن جبل فسألين عنه ريب عز وجل: قال عمر بن اخلطاب: عن شهر بن حوشب قال

إن العلماء إذا حضروا رم عز : مسعت نبيك صلى اهللا عليه وسلم يقول:  محلك على ذلك؟ لقلتما
  .وجل كان بني أيديهم رتوةً حبجر

    

إن معاذ بن جبل كان أمة قانتاً : قال ابن مسعود: حدثين فروة بن نوفل األشجعي قال: وعن الشعيب قال
ما نسيت، هل تدري ما األمة، وما القانت؟ : فقال". انتاً هللا حنيفاًإنّ إبراهيم كان أُمةً ق: "فقيل. هللا حنيفاً

وكان معاذ بن . املطيع هللا عز وجل وللرسول: اهللا أعلم فقال، األمة، الذي يعلم اخلري والقانت. فقلت
  .جبل يعلّم الناس اخلري، وكان مطيعاً هللا عز وجل ورسوله

  .دثوا وفيهم معاذ نظروا إليه هيبةً له، والسالمكان أصحاب حممد إذا حت. وعن شهر بن هوشب قال

  ذكر نبذة من مواعظه وكالمه 

إن من ورائكم فتناً يكثر فيها املال ويفتح فيها القرآن : عن أيب إدريس اخلوالين، أن معاذ بن جبل قال
 أقرأ على مايل: حىت يقرأه املؤمن واملنافق، والصغري والكبري، واألمحر واألسود، فيوشك قائل أن يقول

إياكم وإياكم وما ابتدع فإن . الناس القرآن فال يتبعوين عليه فما أظنهم يتبعوين عليه حىت أبتدع هلم غريه
علي يف احلكيم كلمة الضاللة، وقد يقول : ما ابتدع ضاللة وأحذركم زيغه احلكيم فإن الشيطان يقول

وما يدرينا رمحك اهللا أن احلكيم قد يقول كلمة : ااملنافق كلمة احلق فاقبلوا احلق فإن على احلق نوراً، قالو
هي كلمة تنكروا منه وتقولون ما هذه؟ فال يثنكم، فإنه يوشك أن يفيء ويراجع بعض : الضاللة؟ قال

w  .ما تعرفون
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إين على : وهل أنت مطيعي؟ قال: قال. علمين: قال رجل ملعاذ بن جبل: وعن عبد اهللا بن سلمة قال
م وأفطر، وصل ومن، واكتسب وال تأمث، وال متوتن إال وأنت مسلم، وإياك ص: قال. طاعتك حلىيص

  .ودعوة املظلوم

يا بين إذا صليت فصلّ صالة مودع ال تظن أنك تعود : قال معاذ بن جبل البنه: وعن معاوية بن قُرة قال
  .إليها أبداً، واعلم يا بين أن املؤمن ميوت بني حسنتني، حسنة قدمها وحسنة أخرها

إنك جتالس قوماً ال حمالة خيوضون يف احلديث فإذا رأيتهم غفلوا . قال معاذ: عن أيب ادريس اخلوالين قالو
  ."روامها اإلمام أمحد"فارغب إىل رب عند ذلك رغباٍت 

إين . أتى رجل معاذ بن جبل ومعه أصحابه يسلمون عليه ويودعونه، فقال: وعن حممد بن سريين قال
ا حفظت، إنه ال غىن بك عن نصيبك من الدنيا وأنت إىل نصيبك من اآلخرة موصيك بأمرين أن حفظّهم

  .أفقر، فآثر من اآلخرة على نصيبك من الدنيا حىت ينتظمه لك انتظاماً فتزول به معك أينما زلت

  .اجلسوا بنا نؤِمن ساعةً: كنا منشي مع معاذ فقال: وعن األسود بن هالل قال

ابتليتم بفتنة الضراء فصربمت، : اء بن حيوة، عن معاذ بن جبل قالمسعت رج: وعن أشعث بن سليم قال
وستبتلون بفتنة السراء، وأخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء إذا تسورن الذهب، ولبسن رياط الشام 

  .وعصب اليمن فأتعنب الغىن وكلفن الفقري ماال جيد

  ذكر مرضه ووفاته 

ما هذا إال الطوفان إال أنه : شام فاستغرقها فقال الناسوقع الطاعون بال: عن طارق بن عبد الرمحن قال
إنه قد بلغين ما تقولون، وإمنا هذه رمحة ربكم ودعوة : ليس مباء فبلغ معاذ بن جبل فقام خطيباً فقال

نبيكم وكموت الصاحلني قبلكم، ولكن خافوا ما هو أشد من ذلك، أن يغدو الرجل منكم من مرتله ال 
  .فق وخافوا إمارة الصبيانيدري أمؤمن هو أو منا

ملا اشتعل الوجع :  قال- رجل من قومه، كان شهد طاعون عمواس - وعن شهر بن حوشب، عن رابه 
أيها الناس إن هذا الوجع رمحة ربكم ودعوةُ نبيكم وموت : قام أبو عبيدة بن اجلراح يف الناس خطيباً فقال

  .ه منه حظهالصاحلني قبلكم وإن أبا عبيدة يسأل اهللا أن يقسم ل

أيها الناس : وطُعن فمات رمحة اهللا عليه واستخلف على الناس معاذ بن جبل فقام خطيباً بعده فقال: قال
إن هذا الوجع رمحةُ ربكم ودعوةُ نبيكم وموت الصاحلني قبلكم، وإن معاذاً يسأل اهللا أن أن يقسم آلل 

  .معاذ منه حظه

wا ربه لنفسه فطعن يف راحته فلقد رأيته ينظر إليها مث يقبل قال مث قام فدع. فطعن ابنه عبد الرمحن: قال
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فلما مات استخلف على الناس عمرو ابن . ما أحب أن يل مبا فيك شيئاً من الدنيا: ظهر كفه مث يقول
  .العاص

    

. ملا أصيب أبو عبيدة يف طاعون عمواس استخلف على الناس معاذ بن جبل: وعن عبد اهللا بن رافع قال

إنه ليس برجز ولكنه دعوة نبيكم : فقال. ادع اهللا أن يرفع عنا هذا الرجز: ع فقال الناس ملعاذواشتد الوج
وموت الصاحلني قبلكم، وشهادةٌ خيتص اهللا ا من يشاء من عباده منكم، أيها الناس، أربع خالل من 

يت زمان يظهر فيه يأ: وما هن؟ قال: استطاع منكم أن ال يدركه شيء منها فال يدركه شيء منها قالوا
واهللا ال أدري على ما أنا؟ ال يعيش : الباطل ويصبح الرجل على دين وميسي على آخر، ويقول الرجل

على بصرية وال ميوت على بصرية، ويعطي الرجل من املال مال اهللا على أن يتكلم بكالم الزور الذي 
  .يسخط اهللا، اللهم آت آل معاذ نصيبهم األوىف من هذه الرمحة

وأنا : ، قال"احلق من رِبك فال تكونن من املُمترين"يا أبانا، : كيف جتدانكما؟ قاال: عن ابناه فقالفطُ
  .ستجداين إن شاء اهللا من الصابرين

اللهم إا صغرية فباِرك فيها فإنك : مث طُعنت امرأتاه فهلكتا وطُعن هو يف إامه فجعل ميسها بفيه ويقول
لكتبارك يف الصغرية حىت ه.  

طُعن معاذ وأبو عبيدة وشرحبيل ابن حسنة، وأبو مالك األشعري يف يوم : وعن احلارث بن عمري قال
إنه رمحة ربكم ودعوة نبيكم وقبض الصاحلني من قبلكم، اللهم آت آل معاذ النصيب : فقال معاذ. واحد

. كىن به وأحب اخللق إليهفما أمسى حىت طعن ابنه عبد الرمحن بكره الذي كان ي. األوفر من هذه الرمحة

احلق من ربك فال تكُن "يا أبة : فرجع من املسجد فوجده مكروباً فقال يا عبد الرمحن كيف أنت؟ فقال
  .فأمسكه ليلته مث دفنه من الغد. وأنا إن شاء اهللا ستجدين من الصابرين: فقال معاذ" من املُمترين

فرتع نزعاً مل يرتعه أحد وكان كلما أفاق من غمرة فتح  -فطعن معاذ فقال حني اشتد به نزع املوت 
  . رب اخنقين خنقك، فوعزتك إنك لتعلم أن قليب حيبك-عينيه مث قال 

مل : فأيت فقيل: انظروا أصبحنا؟ قال: وعن عمر بن قيس عمن حدثه عن معاذ قال، ملا حضره املوت قال
ذ باهللا من ليلة صباحها النار، مرحباً أعو: فقال. قد أصبحت: نصبح حىت أتى يف بعض ذلك فقيل له

باملوت مرحباً، زائر مغب، حبيب جاء على فاقة، اللهم إين قد كنت أخافك وأن اليوم أرجوك، إنك 
لتعلم أين مل أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري النهار وال لغرس األشجار ولكن لظمأ اهلواجر 

  .عند حلق الذكرومكابدة الساعات ومزامحة العلماء بالركب 

wاتفق أهل التاريخ أن معاذاً رضي اهللا عنه مات يف طاعون عمواس يناحية األردن من الشام سنة مثاين 
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  .عشرة، واختلفوا يف عمره على قولني أحدمها مثان وثالثون سنة، والثاين ثالث وثالثون

عاذ وهو ابن ثالث وعن سعيد بن املسيب قال رفع عيسى بن مرمي وهو ابن ثالث وثالثني، ومات م
  .وثالثني سنة

  .وعن سعيد بن املسيب قال قبض معاذ بن جبل وهو ابن ثالث وثالثني أو أربع وثالثني سنة

  أسيد بن حضبر بن سماك بن عتيك 

يكىن أبا حيىي كان من النقباء وكان أبو أسيد رئيس األوس يوم بعاث وقتل يومئذ، وكان ابنه بعده شريفاً 
سالم، وكان يكتب بالعربية وحيسن العوم والرمي وكانوا يف اجلاهلية يسمون من يف اجلاهلية ويف اإل

  .كانت فيه هذه اخلصال الكامل

أسلم أسيد على يد مصعب بن عمري قبل سعد بن معاذ بساعة، وشهد العقبة األخرية مع السبعني ومل 
سول اهللا صلى اهللا عليه يشهد بدراً ولكنه شهد أُحداً وجرح يومئذ سبع جراحات، وثبت يومئذ مع ر

وسلم حني انكشف الناس وشهد اخلندق واملشاهد بعدها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتويف يف 
  .شعبان سنة عشرين

كان أسيد بن حضري وعباد بن بشر عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ليلة ظلماء : عن أنس قال
فلما تفرق ما .  هلما عصا أحدمها فمشيا يف ضوئهافتحدثا عنده حىت إذا أخرجاه أضاءت. حندس

  ."انفرد باخراجه البخاري"الطريق أضاءت لكل واحد منهما عصاه فمشى يف ضوئها 

  سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة 

يكىن أبا ثابت أمه عمرة بنت مسعود من املبايعات وهو أحد النقباء شهد العقبة مع السبعني واملشاهد 
  .بدراً فانه يا للخروج فلدغ فاقامكلها ما خال 

صلى اهللا عليه وسلم يف بيوت ازواجه وكان له من . وكان جوادا وكانت جفنته تدور مع رسول اهللا
  .الولد سعيد وحممد وعبد الرمحن وامامة وقيس ومندوس

 وكان سعد يكتب يف اجلاهلية بالعربية وحيسن الرمي والعوم وقد ذكرنا ان العرب كانت تسمي من

  .اجتمعت هذه األشياء فيه الكامل

    

عن حممد بن سريين قال كان أهل الصفة إذا امسوا انطلق الرجل بالرجل والرجل بالرجلني والرجل 
w  .باخلمسة فاما سعد بن عبادة فكان ينطلق بثمانني كل ليلة
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 من ثريد يف صلى اهللا عليه وسلم من سعد بن عبادة جفنة. وعن حيىي بنايب كثري قال كانت لرسول اهللا
كل يوم تدور معه اينما دار من نسائه وكان إذا انصرف من صالة كتوبة قال اللهم ارزقين ماال استعني به 

  .على فعايل فانه ال يصلح الفعال إال املال

وعن عروة عن أبيه ان سعد بن عبادة كان يدعو اللهم هب يل محدا جملدا ال جمد إال بفعال وال فعال إال 
  . يصلحين القليل وال اصلح عليهمبال اللهم ال

قال حممد بن سعد تويف سعد بن عبادة حبوران من أرض الشام لسنتني ونصف من خالفة عمر كانه مات 
  .يف سنة مخس عشرة

قال عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة ما علم مبوته باملدينة حىت مسع غلمان قد اقتحموا يف بئر نصف 
  :  يقول يف للبئرالنهار يف حر شديد قائال

 بسهمني فلم ختط فؤاده رميناه  حنن قتلنا سيد اخلزرج سعد بن عبادة

فذعر الغلمان فحفظ ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات فيه سعد وإمنا جلس يبول يف نفق فاقتتل فمات 
  .من ساعته فوجدوه قد اخضر جلده

  البراء بن معرور بن صخر بن خنساء 

بة وله من الولد بشري ومبشر وهند وسالفة والرباب مبايعات وهو أول من مات من أحد النقباء شهد العق
  .صلى اهللا عليه وسلم املدينة بشهر. النقباء مات يف صفر قبل قدوم رسول اهللا

صلى اهللا عليه . عن حممد بن سعد قال كان الرباء أول من تكلم من النقاء ليلة العقبة حني لقي رسول اهللا
ن األنصار فبايعوه وأخذ منهم النقباء فقام الرباء فحمد اهللا اثىن عليه فقال احلمد هللا الذي وسلم السبعون م

اكرمنا مبحمد وحبانا به فكنا أول من أجاب فاجبنا اهللا ورسوله ومسعنا واطعنا يا معشر األوس واخلزرج 
 ورسوله مث جلس رضي اهللا قد اكرمكم اهللا بدينه فان أخذمت السمع والطاعة واملؤازرة بالشكر فاطيعوا اهللا

  .عنه

  من الطبقة الثانية ممن لم يشهد بدراً

  من المهاجرين واألنصار ممن لم يشهد بدراً وله اسالم قديم 

  العباس بن عبد المطلب 
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صلى اهللا عليه وسلم بثالث سنني . ابن هاشم أبو الفضل أمه نتيلة بنت خباب وكان اسن من رسول اهللا
و أكرب ولده وبه يكىن وعبد اهللا وهو احلرب وعبيد اهللا وكان جوادا وعبد الرمحن وله من الولد الفضل وه

وقثم ومعبد وحبيبة وامهم مجيعا أم الفضل وامسها لبابة بنت احلارث بن حزن وكثري ومتام وصفية واميمة 
  .امهم أم ولد واحلارث وأمه حجيلة بنت جندب

شركني يوم بدر فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم من أسلم العباس قدميا وكان يكتم إسالمه وخرج مع امل
لقي العباس فال يقتله فانه خرج مستكرها فاسره أبو اليسر كعب بن عمر ففادى نفسه ورجع إىل مكة مث 

  .أقبل إىل املدينة مهاجرا

 هو صلى اهللا عليه وسلم فقيل هلم. قال أهل السري والتواريخ جاء قوم من أهل العقبة يطلبون رسول اهللا
يف بيت العباس فادخلوا عليه فقال العباس ان معكم من قومكم من هو خمالف لكم من دينكم فاخفوا 

امركم حىت ينصدع هذا احلاج ونلتقي حنن وانتم فتوضح لكم هذا األمر فتدخلون فيه على أمر بني 
افيهم أسفل العقبة صلى اهللا عليه وسلم الليلة اليت يف صبيحتها النفر اآلخر أن يو. فوعدهم رسول اهللا

  .وامرهم ان ال ينبهوا نائما وال ينتظروا غائبا

صلى اهللا عليه وسلم ومعه العباس ليس . فخرج القوم تلك الليلة بعد هذه يتسللون وقد سبقهم رسول اهللا
يا معشر اخلزرج : معه غريه وكان يثق به يف امره كله فلما اجتمعوا كان أول من تكلم العباس فقال

وس واخلزرج تدعى اخلزرج انكم قد دعومت حممدا إىل ما دعومتوه إليه وحممد من أعز الناس يف وكانت األ
عشريته مينعه واهللا من كان منا على قوله ومن مل يكن منعه للحسب والشرف وقد اىب حممد الناس كلهم 

 قوس غريكم فان كنتم أهل قوة وجلد وبصر باحلرب واستقالل بعداوة العرب قاطبة سترميكيم عن
واحدة فارتؤوا رأيكم وائتمروا أمركم وال تفترقوا إال عن اجتماع فان احسن احلديث اصدقه وأخرى 

حنن : صفوا يل احلرب كيف تقاتلون عدوكم؟ فاسكت القوم وتكلم عبد اهللا بن عمرو بن حرام فقال
ىت تفىن مث نطاعن بالرماح واهللا أهل احلرب غذينا ا ومرنا ورثناها عن آبائنا كابرا فكابرا نرمي بالنبل ح

  .حىت تكسرها مث منشي بالسيوف فنضارب ا حىت ميوت األعجل منا أو من عدونا

    

فقال العباس هل فيكم دروع قالوا نعم شاملة قال الرباء بن معرور قد مسعنا ما قتل أنا واهللا لو كان يف 
هج أنفسنا دون رسول اهللا صلى اهللا عليه انفسنا غري ما ننطق به لقلناه ولكنا نريد الوفاء والصدق وبذل م

صلى اهللا عليه وسلم والعباس أخذ بيد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يؤكد له . وسلم فبايعهم رسول اهللا
  .البيعة تلك الليلة على األنصار

ل وعن الشعيب قال انطلق النيب صلى اهللا عليه وسلم بالعباس إىل السبعني عند العقبة حتت الشجرة فقا w
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العباس ليتلكم متكلم وال يطيل اخلطبة فان عليكم من املشركني عينا وان يعلموا بكم يفضحوكم فقال 
قائلهم وهو أسعد يا حممد سل لربك ما شئت مث سل لنفسك والصحابك ما شئت مث أخربنا ما لنا من 

وأسألكم لنفسي الثواب على اهللا إذا فعلنا ذلك فقال أسألكم لريب ان تعبدوه وال تشركوا به شيئا 
والصحايب ان تؤوونا وتنصرونا ومتنعونا مما متنعون منه انفسكم قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك قال اجلنة قالوا 

  .فلك ذلك

صلى اهللا عليه وسلم ليلته . وعن يزيد بن األصم قال ملا كانت اسارى بدر فيهم العباس فسهر نيب اهللا
 قال ابن العباس فقام رجل من القوم فارخى من وثاقه فقال فقال له بعض أصحابه ما يسهرك يا نيب اهللا

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما يل ال امسع انني العباس؟ فقال الرجل من القوم اين ارخيت من وثاقه 
  .شيئا قال فافعل ذلك باالسارى كلهم

 وقال اللهم أنا كنا وعن أنس بن مالك ام كانوا إذا قحطوا على عهد عمر خرج بالعباس فاستسقى به
  .نتوسل إليك بنبينا إذا قحطنا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا انفرد بإخراجه البخاري

تويف العباس يوم اجلمعة ألربع عشرة خلت من رجب سنة اثنتني وثالثني يف خالفة عثمان وهو ابن مثان 
  .ومثانني سنة ودفن بالبقيع واهللا اعلم

  ب جعفر بن أبي طال

أمه فاطمة بنت أسد وكان أسن من علي عليه السالم بعشر سنني وله من الولد عبد اهللا وبه يكىن وحممد 
وعون ولد بأرض احلبشة امهم امساء بنت عميس أسلم جعفر قدميا وهاجر إىل أرض احلبشة يف اهلجرة 

 وسلم وهو خبري سنة سبع صلى اهللا عليه. الثانية ومعه امرأته أمساء فلم يزل هنالك حىت قدم على النيب
  .صلى اهللا عليه وسلم ما ادري بايهما أنا افرح بقدوم جعفر أم بفتح خيرب. فقال النيب

  .عن أم سلمة قالت ملا نزلنا أرض احلبشة جاورنا ا خري جار النجاشي

ا رجلني جلدين آمننا على ديننا وعبدنا اهللا ال نؤذي فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إىل النجاشي فين
وان يهدوا إىل النجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة فجمعوا له أدما كثرياً ومل يتركوا منن بطارقته 

بطريقا إال اهدوا له هدية مث بعثوا بذلك عبد اهللا بن أيب ربيعة املخزومي وعمرو بن العاص وقالوا هلما 
هم مث قدموا إىل النجاشي هداياه مث سلوه ان ادفعا إىل كل بطريق هديته قبل ان تكلموا النجاشي في

  .يسلمهم إليكم قبالن يكلمهم

فخرجا فقدما على النجاشي فدفعا إىل كل بطريق هديته وقاال أنه قد صبا إىل بلدكم منا غلمان سفهاء 
wفارقوا دين قومهم ومل يدخلوا يف دينكم وجاؤوا بدين مبتدع وقد بعثنا إىل امللك فيهم أشراف قومهم 
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دهم إليهم فإذا كلمنا امللك فيهم فأشريوا على امللك بأن يسلمهم إلينا وال يكلمهم فان قومهم أعلى لري
  .نعم: م عينا فقالوا

مث قربوا هداياهم إىل النجاشي فقبلها منهم مث كلماه فقاال له أيها امللك أنه قد صبا إىل بلدك منا غلمان 
 وجاؤوا بدين مبتدع ال نعرفه حنن وال أنت وقد بعثنا إليك سفهاء فارقوا دين قومهم ومل يدخلوا يف دينك

فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم فهم أعلى م عينا واعلم مبا عابوا 
  .عليهم فقالت بطارقته صدقوا فأسلمهم إليهما

جاورين نزلوا بالدي واختاروين فغضب النجاشي مث قال ال هيم اهللا إذا ال أسلمهم إليهما وال اكاد قوما 
على من سواي حىت أدعوهم فاسأهلم ماذا يقول هذان يف أمرهم فان كانوا كما يقوالن سلمتهم إليهما 

  .وان كانوا على غري ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروين

    

جتمعوا مث قال صلى اهللا عليه وسلم فلما أن جاءهم رسوله ا. قال مث أرسل إىل أصحاب رسول اهللا
صلى اهللا عليه .ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا نقول واهللا ما علمنا وما أمرنا به نبينا: بعضهم لبعض

فلما جاؤوه، وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله، . وسلم كائن يف ذلك ما هو كائن
 يف ديين وال يف ديٍن آخر من هذه األمم؟ ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ومل تدخلوا: سأهلم فقال

أيها امللك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد األصنام : وكان الذي كلمه جعفر بن أيب طالب فقال له: قالت
ونأكل امليتة ونأيت الفواحش ونقطع األرحام ونسيء اجلوار، يأكل القوي الضعيف فكنا على ذلك حىت 

نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إىل اهللا عز وجل لنوحده بعث اهللا عز وجل إلينا رسوالً منا 
ونعبده وخنلع ما كنا نعبد حنن وآبائنا من دونه من احلجارة واألوثان، وأمرنا بصدق احلديث وأداء األمانة 

وانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم . وصلة الرحم وحسن اجلوار وكٍف عن احملارم والدماء
وامرنا أن نعبد اهللا ال نشرك به شيئاٌ، وأمرنا بالصالة والزكاة والصيام فصدقناه وآمنا به . ذف احملصنةوق

فعبدنا اهللا عز وجل وحده مل نشرك به شيئاً، وحرمنا ما حرم علينا واحلننا ما أحل لنا فعدا علينا قومنا 
ان نستحل ما كنا نستحل من اخلبائث فلما قهرونا فعذّبونا وفَتنونا على ديننا لريدونا إىل عبادة األوثان و

وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبني قومنا خرجنا إىل بلدك فاخترناك على من سواك ورغبنا يف 
  .جوارك ورجونا ان ال يظلم عندك ايها امللك

فاقره علي قالت فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن وجل شيء قالت فقال له جعفر نعم قال قال 
فقرا عليه صدرا من كهيعص فبكى واهللا النجاشي حىت اخضل ليحته وبكت اساقفته حىت اخضلوا 

wمصاحفكم مث قال النجاشي ان هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة انطلقا فواهللا ال 
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  .أسلمهم إليكم أبداً

عيبهم عنده مبا استاصل به خضراءهم قالت فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص واهللا التينه غدا ا
فقال له عبد اهللا بن أيب ربيعة وكان اتقى الرجلني فينا ال تفعل فان هلم أرحاما فقال واهللا ألخربنه ام 

  .يزعمون أن عيسى ابن مرمي عبد

م قالت مث غدا عليه من الغد فقال له أيها امللك ام يقولون يف عيسى ابن مرمي قوال عظيما فأرسل إليه
  .فاسأهلم عما يقولون فيه

قالت فأرسل إليهم يسأهلم عنه قالت ومل يرتل بنا مثلها فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض ماذا تقولون يف 
عيسى إذا سألكم عنه قالوا نقول واهللا فيه ما قال فيه اهللا عز وجل وما جاء به نبينا كائن يف ذلك ما هو 

  .كائن

لون يف عيسى ابن مرمي قال له جعفر بن أيب طالب نقول فيه الذي جاء به فلما دخلوا عليه قال هلم ما تقو
صلى اهللا عليه وسلم هو عبد اهللا وروحه ورسوله وكلمته ألقاها إىل مرمي العذراء البتول قال فضرب . نبينا

بوا النجاشي يده إىل األرض فأخذ منها عودا مث قال ما عدا عيسى ابن مرمي ما قتل هذا العود مث قال اذه
فانتم سيوم بأرضي والسيوم اآلمنون من سبكم غرم مث من سبكم غرم مث من سبكم غرم ردوا عليهما 
هدايامها فال حاجة لنا ا فواهللا ما أخذ اهللا مين الرشوة حني رد علي ملكي رواه اإلمام أمحد بن حنبل 

  .رضي اهللا عنه

ه وسلم أن ننطلق مع جعفر بن أيب طالب إىل صلى اهللا علي. وعن أيب بردة عن أبيه قال امرنا رسول اهللا
أرض النجاشي فبلغ ذلك قريشا فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد ومجعوا للنجاشي هدية فآتياه 

ا فقبلها مث قاال أن ناسا من أرضنا رغبوا عن ديننا وهم يف أرض امللك فبعث إلينا فقال لنا جعفر ال 
اليوم فلما انتهينا بدرنا من عنده فقال اسجدوا للملك فقال جعفر ال يتكلم منكم أحداً أنا خطيبكم 

نسجد إال اهللا فذكر حنو احلديث املتقدم فقال النجاشي مرحبا بكم ومبن جئتم من عنده وأنا أشهد أنه 
  .رسول اهللا وانه بشر به عيسى عليه السالم ولوال ما أنا فيه من امللك التيته حىت أقبل نعله

إسحاق قال حدثين عمرو بن العاص قال ملا آتينا باب النجاشي ناديت ائذن لعمرو بن وعن عمري بن 
  .العاص فنادى جعفر من خلفي ائذن حلزب اهللا فسمع صوته فادن له قبلي

وعن أيب هريرة قال كان جعفر حيب املساكني وجيلس إليهم وحيدثهم وحيدثوم وكان رسول اهللا صلى 
  .ساكنياهللا عليه وسلم يسميه أبا امل

  : ذكر وفاته رضي اهللا عنه
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  .قتل جعفر بن أيب طالب مبؤتة سنة مثان من اهلجرة

عن ابن عمر قال وجدنا فيما أقبل من بدن جعفر ما بني منكبيه تسعني ضربة ما بني طعنة برمح وضربه 
  .بسيف

يء خربمها وعيناه صلى اهللا عليه وسلم نعى جعفرا وزيدا نعامها قبل ان جي. وعن أنس بن مالك ان النيب
  .تذرفان

  أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 

ابن هاشم رضي اهللا عنه وامسه املغرية وكان أخا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الرضاعة أرضعته 
صلى اهللا عليه وسلم يألفه ألفا شديدا فلما بعث رسول اهللا صلى اهللا . حليمة أياماً وكان ترب رسول اهللا

  .سلم عاداه وهجاه وهجا أصحابه وكان شاعراًعليه و

صلى اهللا عليه وسلم . فلما كان عام الفتح ألقى اهللا يف قلبه اإلسالم فخرج متنكرا فتصدى لرسول اهللا
فاعرض عنه فتحول إىل اجلانب اآلخر فاعرض عنه قال فقلت أنا مقتول قبل ان اصل إليه فأسلمت 

ما لقينا العدو حبنني اقتحمت عن فرسي وبيدي السيف وخرجت معه حىت شهدت فتح مكة وحنينا فل
صلتا واهللا يعلم أين أريد املوت دونه وهو ينظر إىل فقال العباس يا رسول اهللا أخوك وابن عمك أبو سفيان 
فأرض عنه فقال قد فعلت فغفر اهللا له كل عداوة عادنيها مث التفت إيل فقال أخي لعمري فقبلت رجله يف 

  .الركاب

إسحاق قال ملا حضر أبا سفيان بن احلارث الوفاة قال ألهله ال تبكوا علي فإين مل اتنطق خبطيئة وعن أيب 
  .منذ أسلمت

قال أهل السري مات أبو سفيان بن احلارث بعد أن استخلف عمر بسنة وسبعة اشهر ويقال بل مات سنة 
  .عشرين وصلى عليه عمر ودفن بالبقيع

  أسامة بن زيد حارثة 

صلى اهللا عليه وسلم ويكىن بايب حممد وأمه أم امين حاضنة . ة احلب وهو حب رسول اهللاويقال له أسام
  .".رسول اهللا

صلى اهللا عليه وسلم بعث سرية فيهم أبو بكر وعمر فاستعمله عليهم فكان الناس . عن ابن عمر أن النيب
wاهللا واثىن عليه وقال ان صلى اهللا عليه وسلم فصعد املنرب فحمد . طعنوا فيه أي لصغره فبلغ رسول اهللا
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الناس قد طعنوا يف امارة اسامة وقد كانوا طعنوا يف امارة أبيه من قبله واما خلليقان هلا أو كانا خليقني 
  .لذلك وانه ملن أحب الناس إيل وكان أبوه من أحب الناس إيل إال فأوصيكم باسامة خريا

  .ليه وسلم اسامة وهو ابن مثان عشرة سنةصلى اهللا ع. وعن حنش قال مسعت أيب يقول استعمل النيب

وعن حممد بن سريين قال بلغت النخلة من عهد عثمان بن عفاف الف درهم قال فعمد اسامة إىل خنلة 
فعقرها فاخرج مجارها فاطعمه أمه فقالوا له ما حيملك على هذا وأنت ترى النخلة قد بلغت الف درهم 

  . عليه إال اعطيتهاقال ان امي سالتينه وال تسألين شيئا اقدر

صلى اهللا عليه وسلم واسامة ابن عشرين سنة وكان قد سكن بعد . قال ابن سعد قال الواقدي قبض النيب
  .صلى اهللا عليه وسلم وادي القرى مث نزل املدينة فمات باجلرف يف آخر خالفة معاوية. النيب

  .قال الزهري محل اسامة حني مات من اجلرف إىل املدينة

  رسي رضي اهللا عنه سلمان الفا

يكىن أبا عبد اهللا من اصبهان من قرية يقال هلا جي وقيل من رامهرمز سافر يطلب الدين مع قوم فغدروا 
صلى اهللا . صلى اهللا عليه وسلم يف كتابته أسلم مقدم النيب. به فباعوه من اليهود مث أنه كوتب فاعانه النيب

صلى اهللا عليه وسلم . حد وأول غزاة غزاها مع النيبعليه وسلم املدينة ومنعه الرق من شهود بدر وا
  .اخلندق وشهد ما بعدها وواله عمر املدائن

عن عبد اهللا بن العباس قال حدثين سلمان الفارسي قال كنت رجال فارسيا من أهل اصبهان من أهل 
  .قرية منها يقال هلا جي وكان أيب دهقان قريته

 اياي حىت حبسين يف بيته كما حتبس اجلارية واجتهدت يف وكنت أحب خلق اهللا إليه فلم يزل به حبه
  .اوسية حىت كنت قطن النار الذي يوقدها ال يتركها ختبو ساعة

قال وكانت أليب ضيعة عظيمة قال فشغل يف بنيان له يوما قال يل يا بين اين قد شغلت يف بنياين هذا اليوم 
د فخرجت اريد ضيعته فمررت بكنيسة من كنائس عن ضيعيت فاذهب فاطلعها وامرين فيها ببعض ما يري

  .النصارى فسمعت اصوام فيها وهم يصلون وكنت ال ادري ما أمر الناس حلبس أيب اياي يف بيته

فلما مررت م ومسعت اصوام دخلت عليه انظر ما يصنعون قال فلما رأيتهم اعجبتين صالم ورغبت 
  . عليهيف امرهم وقلت هذا واهللا خري من الذي حنن

فواهللا ما تركتهم حىت غربت الشمس وتركت ضيعة أيب ومل اا فقلت هلم اين اصل هذا الدين قالوا 
    بالشام؟ 

wقال مث رجعت إىل أيب وقد بعث يف طليب وشغلته عن عمله كله فلما جئته قال أي بين اين كنت امل اكن 
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 هلم فاعجبين ما رأيت دينهم فواهللا عهدت اليك ما عهدت قال قلت يا ابة مررت بناس يصلون يف كنيسة
ما زالت عندهم حىت غربت الشمس قال أي بين ليس يف ذلك الدين خري دينك ودين ابائك خري منه 

  .قلت كال واهللا أنه خلري من ديننا قال فخافين فجعل يف رجلي قيدا مث حبسين يف بيته

جتارا من النصارى فأخربوين م قال قال وبعثت إىل النصارى فقلت هلم إذا قدم عليكم ركب من الشام 
فقدم عليهم ركب من الشام جتار من النصارى قال فأخربوين بقدوم جتار فقلت هلم إذا قضوا حوائجهم 

وارادوا الرجعة إىل بالدهم فاذنوين م قال فلما ارادوا الرجعة إىل بالدهم القيت احلديد من رجلي مث 
 قلت من افضل أهل هذا الدين قالوا االسقف يف الكنيسة خرجت معهم حىت قدمت الشام فلما قدمتها

قال فجئته فقلت اين قد رغبت يف هذا الدين واحببت ان أكون معك اخدمك يف كنيستك واتعلم منك 
  .واصلي معك قال فادخل فدخلت معه

 يعطه فكان رجل سوء يامرهم بالصدقة ويرغبهم فيها فإذا مجعوا إليه منها شيئا اكترته لنفسه ومل: قال
املساكني حىت مجع سبع قالل من ذهب قال وابغضته بغضا شديدا ملا رأيته يصنع قال مث مات فاجتمعت 
إليه النصارى ليدفنوه فقلت هلم ان هذا كان رجل سوء يامركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه ا 

ا ادلكم على كرته قالوا فدلنا اكترتها لنفسه ومل يعط املساكني منها شيئا قالوا وما علمك بذلك قلت أن
عليه قال فاريتهم موضعه قال فاستخرجوا منه سبع قالل مملوءة ذهبا وورقا قال فلما رأوها قالوا واهللا ال 

  .ندفنه أبداً قال فصلبوه مث رمجوه باحلجارة

ا مث جاؤوا برجل آخر فجعلوه مكانه فما رأيت رجال يصلي اخلمس ارى أنه افضل منه وازهد يف الدني
وال ارغب يف اآلخرة وال أدأب ليال وارا منه قال فاحببته حبا مل أحبه من قبل فاقمت معه زمانا مث 

حضرته الوفاة قلت له يا فالن اين كنت معك فاحببتك حباً مل احبه من قبلك وقد حضرتك الوفاة فاىل 
عليه لقد هلك الناس وبدلوا من توصي يب وماتامرين قال أي بين واهللا ما اعلم أحداً اليوم على ما كنت 

  .وتركوا أكثر ما كانوا عليه إال رجال باملوصل وهو فالن وهو على ما كنت عليه فاحلق به

قال فلما مات وغيب حلقت بصاحب املوصل فقلت له يا فالن ان فالنا أوصاين عند موته ان احلق بك 
دته خري رجل على أمر صاحبه فلم وأخربين انك على امره قال فقال يل اقم عندي قال فاقمت عنده فوج

يلبث ان مات فلما حضرته الوفاة قلت له يا فالن ان فالنا أوصى يب اليك وامرين باللحوق بك وقد 
حضرك من أمر اهللا ما ترى فاىل من توصي يب وما تامرين قال أي بين واهللا ما اعلم رجل على مثل ما كنا 

  .عليه إال رجال بنصيبني وهو فالن فاحلق به

ال فلما مات وغيب حلقت بصاحب نصيبني فجئت فأخربته مبا جرى وما امرين به صاحيب قال فاقم ق
wعندي فاقمت عنده فوجدته على أمر صاحبيه فاقمت مع خري رجل فواهللا ما لبث ان نزل به املوت فلما 
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 يب وما حضر قلت له يا فالن ان فالنا كان أوصى يب إىل فالن مث أوصى يب فالن اليك فاىل من توصي
تامرين؟ قال أي بين واهللا ما اعلم أحداً بقي على امرنا امرك ان تاتيه إال رجال بعمورية فانه على مثل ما 

  .حنن عليه فان احببت فائته فانه على مثل امرنا

قال فلما مات وغيب حلقت بصاحب عمورية وأخربته خربي فقال اقم عندي فاقمت عند رجل على 
وكنت اكتسبت حىت كانت يل بقرات وغنيمة قال مث به أمر اهللا عز وجل هدي أصحابه وامرهم قال 

فلما حضر قلت له يا فالن اين كنت مع فالن فأوصى يب إىل فالن وأوصي يب فالن إىل فالن وأوصي يب 
فالن إىل فالن وأوصي يب فالن اليك فاىل من توصي يب وما تامرين؟ قال أي بين واهللا ما اعلم اصبح على 

ليه أحد من الناس امرك ان تاتيه ولكنه قد اظلك زمان نيب مبعوث بدين إبراهيم خيرج بأرض ما كنا ع
العرب مهاجرا إىل أرض بني حرتني بينهما خنل به عالمات ال ختفى يأكل اهلدية وال يأكل الصدقة بني 

  .كتفيه خامت النبوة فان استطعت ان تلحق بتلك البالد فافعل

    

بعمورية ما شاء اهللا ان امكث مث مر يب نفر من كلب جتارا فقلت هلم قال مث مات وغيب فمكثت 
حتملوين إىل أرض العرب واعطيكم بقرايت هذه وغنيميت هذه قالوا نعم فاعطيتهم اياها ومحلوين حىت إذا 

قدموا يب وادي القرى ظلمواين فباعوين من رجل من يهود فكنت عنده و رأيت النخل ورجوت ان 
فبينا أنا عنده قدم عليه ابن عم له من املدينة من .وصف يل صاحيب ومل حيق يل يف نفسييكون البلد الذي 

بين قريظة فابتاعين منه فاحتملين إىل املدينة فواهللا ما هو إال ان رأيتها فعرفها بصفة صاحيب فاقمت ا 
 ما أنا فيه من شغل صلى اهللا عليه وسلم فاقام مبكة ما أقام ال امسع له بذكر مع. وبعث اهللا رسول اهللا

الرق مث هاجر إىل املدينة فواهللا اين لفي رأس عذق لسيدي اعمل فيه بعض العمل وسيدي جالس إذ أقبل 
ابن عم له حىت وقف عليه فقال فالن قاتل اهللا بين قيلة واهللا ام االن تمعون بقباء على رجل قدم عليهم 

  .من مكة اليوم زعم أنه نيب

  .ذتين العرواء حىت ظننت اين ساقط على سيديقال فلما مسعتها أخ

قال ونزلت عن النخلة فجعلت اقول البن عمه ماذا تقول قال فغضب سيدي فلكمين لكمة شديدة وقال 
  .ما لك وهلذا أقبل على علمك قال قلت الشيء إمنا اردت ان استثبته عما قال

صلى اهللا عليه وسلم وهو . رسول اهللاوقد كان شيء عندي قد مجعته فلما امسيت أخذته مث ذهبت به إىل 
بقباء فدخلت عليه فقلت له أنه قد بلغين انك رجل صاحل معك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة وهذا 

شيء كان عندي للصدقة فرايتكم احق به من غريكم قال فقربته إليه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
w  .يف نفسي هذه واحدةالصحابه كلوا وامسك يده هو فلم يأكل قال فقلت 
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إين : صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة مث جئته به فقلت. مث انصرفت عنه فجمعت شيئاً وحتول رسول اهللا
رأيتك ال تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك ا فأكل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منها وأمر أصحابه 

  .هاتان اثنتان: فقلت يف نفسي: قال. فأكلوا معه

 قد تبع جنازة من أصحابه عليه مشلتان -صلى اهللا عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد .  مث جئت رسول اهللا:قال
 وهو جالس يف أصحابه فسلمت عليه مث استدرت أنظر إىل ظهره هل ارى اخلامت الذي وصف يل -

: قال. ف يلصاحيب؟ فلما رآين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استدبرته عرف أين أستثبت يف شيء وِص

فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إىل اخلامت فعرفته فانكببت عليه أقبله وأبكي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .حتول: وسلم

صلى اهللا عليه وسلم أن . فتحولت فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا بن عباس فأعجب رسولَ اهللا
  .يسمع ذلك أصحابه

صلى اهللا عليه وسلم .مث قال يل رسول اهللا: بدر واحد قال: مع رسول اهللامث شغل سلمان الرق حىت فاته 
. فقال رسول اهللا. فكاتبت صاحيب على ثالمثائة خنلة أحييها له بالفَِقري وبأربعني أوقية. كاتب يا سلمان

عشرين، الرجل بثالثني وِدية، والرجل ب: فأعانوين بالنخل. أعينوا أخاكم: صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه
حىت اجتمعت يل ثلثمائة وِدية فقال يل . والرجل خبمسة عشر، والرجل بعشرة يعني الرجل بقدر ما عنده

  .اذهب يا سلمان فَفَقّرِ هلا فإذا فرغت أكون أنا أضعها بيدي: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

صلى اهللا عليه . رسول اهللاففقرت هلا واعانين أصحايب حىت إذا فرغت منها جئته فأخربته فخرج : قال
فو الذي نفس . صلى اهللا عليه وسلم بيده. وسلم معي إليها فجعلنا نقرب له الوِدي ويضعه رسول اهللا

صلى اهللا عليه . فاديت النخل فبقي علي املال فأتى رسول اهللا. سلمان بيده ما مات منها وِدية وأحدة
فدعيت : قال". مافعل الفارسي املُكاتب؟ : "ن فقالوسلم مبثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض املعاد

: وأين تقع هذه يا رسول اهللا مما علي؟ قال: قلت: قال". فخذ هذه فأد ا ماعليك يأسلمان : "قال. له

 والذي نفس سلمان بيده -فأخذا فوزنت هلم منها : قال". خذها فإن اهللا عز وجل سيؤدي ا عنك "
صلى اهللا عليه وسلم اخلندق مث مل يفتين .  حقهم وعتقت، فشهدت مع رسول اهللا أربعني أوقية فأوفيتهم-

  ".رواه األمام أمحد "معه مشهد 

كنت من أهل جي، وكان أهل : وقد رويت بداية سلمان من حديث أيب الطفيل عامر بن واثلة وانه قال
صلى اهللا عليه . نه قدم على رسول اهللا فذكر حنو ما ذكرناه وا-قرييت يعبدون اخليل البلْق فطلبت الدين 

  . والذي ذكرناه من لقائه له باملدينة هو الصحيح-وسلم مكة 
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إىل رب ويف الصحيح عن سلمان أنه قال تدأولين بضعة عشر من رب.  

  : ذكر نبذة عن فضائله

يب سابق الروم، صلى اهللا عليه وسلم السباق أربعة، أنا سباق العرب، وصه.قال رسول اهللا: عن أنس قال
  .وسلمان سابق فارس، وبالل سابق احلبشة

صلى اهللا عليه وسلم خط اخلندق وجعل . وعن كثري بن عبد اهللا املُزين، عن أبيه، عن جده أن رسول اهللا
: لكل عشرٍة أربعني ذراعاً فاحتج املهاجرون واألنصار يف سلمان وكان رجالً قوياً فقال املهاجرون

صلى اهللا عليه وسلم سلمان منا أهل . فقال رسول اهللا. ال بل سلمان منا: نصارسلمان منا وقالت األ
  .البيت

مث صعد املنرب وعليه . بعث إيل عمر حبلٍل فقسمها فأصاب كل رجل ثوب: وعن أيب حامت عن العتيب قال
 يا أبا عبد ملَ: فقال عمر. ال نسمع: أيها الناس أال تسمعون؟ فقال سلمان: حلة، واحللة ثوبان، فقال

فلم . يا عبد اهللا: مث نادى. التعجل يا أبا عبد اهللا: فقال. إنك قسمت علينا ثوباً ثوباً وعليك حلة: اهللا؟قال
نشدتك اهللا، الثوب الذي ائتزرت : فقال. لبيك يا أمري املؤمنني: فقال. يا عبد اهللا بن عمر: جيبه أحد فقال

  . فقل اآلن نسمع:اللهم نعم قال سلمان: به أهو ثوبك؟ قال

  : ذكر غزارة علمه رضي اهللا عنه

فزار سلمان أبا .صلى اهللا عليه وسلم بني سلمان وأيب الدرداء. آخى رسول اهللا:عن أيب جحيفة قال
إن اخاك أبا الدرداء ليست له حاجة يف :وما شأنِك؟ فقالت: فقال هلا. الدرداء فرأى أم الدرداء مبتِذلة

: قال. ما أنا بآكٍل حىت تاكل: قال.كُل فِإين صائم.  الدرداء قرب طعاماً فقالفلما جاء أبا: قال. الدنيا

  .فأكل

فلما كان من آخر الليل قال له . من، فنام: فقال له سلمان. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم
ك حقاً إن لنفسك عليك حقاً، ولربك عليك حقاً، وإن لضيفك علي: فقاما فصليا فقال. قم اآلن: سلمان

صلى اهللا عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال . فأتيا النيب. وإن ألهلك عليك حقاً فأعِط كلّ ذي حٍق حقه
  ".انفرد باخراجه البخاري "صدق سلمان 

ماله؟ : فقال. هو نائم: دخل سلمان على أيب الدرداء يف يوم مجعة فقيل له: وعن حممد بن سريين قال
wفأمرهم فصنعوا طعاماً يف يوم مجعة مث : فقال. عة أحياها ويصوم يوم اجلمعةأنه إذا كانت ليلة اجلم: فقالوا

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   169 

صلى اهللا عليه وسلم فذكرا ذلك له . فأتيا النيب. فلم يزل به حىت أكل. إين صائم: قال. كل: أتاهم فقال
 -  وهو يضرب بيده على فخذ أيب الدرداء- سلمان أعلم منك ! عومير: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

الختصن ليلة اجلمعة بقياٍم من بني الليايل، وال ختصن يوم اجلمعة "ثالث مرات " عومير، سلمان أعلم منك 
  ".بصياٍم من بني األيام 

فدخل فذكر فضل . وعن ثابت البناين أن، أبا الدرداء ذهب مع سلمان خيطب عليه امرأة من بين ليث
فقالوا؟ أما سلمان فال نزوجه ولكنا . ليهم فتام فالنةسلمان وسابقَته وإسالمه، وذكر أنه خيطب إ

وما ذاك؟ فأخربه : قال. أنه قد كان شيء وانا أستحيي أن اذكره لك: فتزوجها مث خرج فقال له.نزوجك
  .أنا أحق أن أستحيي منك أن أخطبها وقد قضاها اهللا لك رضي اهللا عنهما: اخلرب، فقال سلمان

  :ذكر نبذة من زهده

كان عطاء سلمان الفارسي مخسة آالف، وكان امرياً على زهاء ثالثني الفاً من املسلمني، :  قالعن احلسن
وكان خيطب الناس يف عباءٍة يفترش بعضها ويلبس بعضها، فإذا خرج عطاؤه أمضاه ويأكل من سفيف 

  . يديه

فيتصدق ا ويعمل وعن عمار يعين الدهين قال كان عطاء سلمان الفارسي أربعة آالف وكارة من ثياب، 
  .اخلُوص

: فقال له رجل. وعن مالك بن أنس أن سلمان الفارسي كان يستظل بالفيء حيثما دار، ومل يكن له بيت

فلما أدبر صاح به فسأله . نعم: أال نبين لك بيتاً تستظل به من احلر وتسكن فيه من الربد؟ فقال له سلمان
فقال . ب رأسك وإن اضطجعت فيه أصاب رجليكأبنيه إن قمت فيه أصا: كيف تبنيه؟ قال: سلمان
  .نعم: سلمان

  .كان لسلمان خباء من عباء وهو أمري الناس: وقال عبادة بن سيلم

    

أنه تزوج امرأة من كندة فلما كان ليلة البناء مشى معه : وعن أيب عبد الرمحن السلمي، عن سلمان
فلما نظر إىل البيت .ا أجركم عند اهللا ومل يدخلهمارِجعو: أصحابه حىت أتى بيت املرأة فلما بلغ البيت قال

أحمموم بيتكم أم حتولت الكعبة يف ِكندة؟ فلم يدخل حىت نزع كل ستٍر يف البيت :  قال-والبيت منجد 
ما : متاعك ومتاع امرأتك فقال: ملن هذه املتاع؟ قالوا: غري ستر الباب فلما دخل رأى متاعا كثرياً فقال

صلى اهللا عليه وسلم أوصاين خليلي ان ال يكون متاعي من الدنيا إال كزاد . ي رسول اهللاذا أوصاين خليل
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ما ذا أوصاين خليلي : ملن هذه اخلدم؟ قالوا خدمك وخدم امرأتك فقال: الراكب ورأى خدماً فقال
 علي مثل صلى اهللا عليه وسلم أوصاين خليلي أن ال أمسك إال ما أنكح، أو أنكح، فإن فعلت فبغين كان

هل أننت خمليات بيين وبني : مث قال للنسوة الاليت عند امرأته.أوزارهن من غري أن ينقص من أوزارهن شيء
فخرجن، فذهب إىل الباب فأجافه وأرخى الستر مث جاء فجلس عند امرأته فمسح . امرأيت؟ قلن نعم

قال . جلست جملس من يطيع: لتفقال هلا هل أنت مطيعيت يف شيء آمرك به؟ قا. ناصيتها ودعا بالربكة
فقام وقامت إىل املسجد فصلّيا ما بدا . فإن خليلي أوصاين إذا اجتمعت إىل أهلي أن اجتمع على طاعة اهللا

كيف وجدت : فلما أصبح غدا عليه أصحابه فقالوا.هلما مث خرجا فقضى منها ما يقضي الرجل من امرأته
إمنا جعل اهللا عز وجل : مث قال.  أعادوا فأعرض عنهممث. مث أعادوا فأعرض عنهم. أهلك؟ فأعرض عنهم

الستور واِخلدر و األبواب لتواري ما فيها، حسب كل امرٍئ منكم أن يسأل عما ظهر له فأما ما غاب 
املتحدث عن ذلك كاحلمارين : "صلى اهللا عليه وسلم يقول. عنه فال يسألن عن ذلك، مسعت رسول اهللا

: ماهذا؟ قال: وعن أيب قُالبة أن رجالً دخل على سلمان وهو يعجن فقال."يتسافدان يف الطريق 

مىت قدمت؟ قال منذ : قال. فالن يقرئك السالم: مث قال. بعثْنااخلادم يف عمل فكرهنا أن جنمع عليه عملني
  .أما إنك لو مل تؤدها كانت أمانة مل تؤدها رواه أمحد: كذا وكذا فقال

  : ذكر كسبه وعمله بيده

دخلت مع خايل على سلمان الفارسي باملدائن وهو يعمل اخلوص فسمعته : النعمان بن محيد قالعن 
أشتري خوصاً بدرهم فأعمله فأبيعه بثالثة دراهم فأعيد درمهاً فيه وأنفق درمهاً على عيايل وأتصدق : يقول

  .بدرهم، ولو أن عمر بن اخلطاب اين عنه ما انتهيت

  .أكل من سفيف يدهكان سلمان ي: وعن احلسن قال

  : ذكر نبذة من ورعه

فمن أين ؟ : قال. ال: ألك شيء؟ قال: قال.كاِتبين: قال غالم سلمان لسلمان: عن أيب ليلى الكندي قال
  .تريد أن تطعمين غُسالة الناس: قال. أسال الناس: قال

  : ذكر نبذة من تواضعه

أهل الشام ومعه ِحمل تبٍن وعلى سلمان كان سلمان أمرياً على املدائن فجاء رجل من : عن ثابت قال
wفحمل سلمان فرآه الناس فعرفوه . تعالَ امحل، وهو اليعرف سلمان: أندرا وِبرٍد وعباءة فقال سلمان
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إين قد نويت : ويف رواية اخرى. الحىت ابلغ مرتلك: فقال له سلمان. مل أعرفك: فقال. هذا األمري: فقالوا
  .بيتكفيه نيةً فال أضعه حىت أبلغ 

  .كان سلمان إذا أصاب الشيء اشترى به حلماً مث دعا اذومني فأكلوا معه: وعن عبد اهللا بن بريدة قال

عرض أيب على سلمان أخته أن يزوجه فأىب، فتزوج موالة يقال هلا : وعن عمر بن أيب قرة الكندي قال
 معه زنبيل فيه بقْل قد أدخل عصاه يف عروة فأتاه أبو قرة فأخرب أنه يف مبقَلة له، فتوجه إليه فلقيه.بقرية

  .الزنبيل وهو على عاتقه

وعن ميمون بن مهران، عن رجل من عبد القيس قال رأيت سلمان يف سرية وهو أمريها على محار عليه 
  .إمنا اخلري والشر بعد اليوم: قال سلمان. قد جاء األمري: سرأويل وخدمتاه تِذبذَبان واجلند يقولون

لكني خلقت من نطفة قذرة مث أعود : افتخرت قريش عند سلمان، فقال سلمان: ن أيب األحوص قالوع
  .جيفةً منتنة، مث يؤدى يب إىل امليزان فإن ثقلت فانا كرمي وإن خفت فانا لئيم

    

فخرج معه فجعل ال يستطيع أن . صحب سلمانَ رجلٌ من بين عبس ليتعلم منه:وعن أيب البختري قال
حىت . إن عجن جاء سلمان فخبز وإن هيأ الرجل علفاً للدواب ذهب سلمان فسقاها: له يف عمليفض

: فقال له سلمان. فرتل فشرب. أنزل فاشرب: انتهوا إىل شطّ دجلة وهي تطفح فقال سلمان للعبسي

ا فقال وما عسى أن أنقص منه: كم تراك نقصت منها؟ فقال العبسي له: فقال له سلمان. فازداد.ازدد
  .كذلك الِعلم تأخذ منه وال ينقص فعليك بالعلم مبا ينفعك: سلمان

يا أخا بين عبس أما ترى إىل : مث عرب إىل ر دنّ فإذا االكداس عليه من احلنطة والشعري فقال سلمان:قال
كانوا فو الذي ال إله غريه لقد : قال. الذي فتح خزائن هذه علينا كان نراها وحممد حي؟ قال فقلت بلى

قال مث سرنا حىت انتهينا إىل جلُوالء قال فذكر ما فتح اهللا . ميسون ويصبحون وما فيهم قفيز من قمح
يا أخا بين عبس أما ترى إىل الذي فتح خزائن هذه علينا :عليهم وما أصابوا فيها من الذهب والفضة فقال

 كانوا يمسون ويصبحون وما فيهم والذي ال إله غريه لقد: قال. قلت بلى: كأن نراها وحممد حي؟ قال
  .دينار وال درهم

  : ذكر ثناء الناس على سلمان واعترافاتهم بفضله

  .عن ابن عباس قال قدم سلمان من غيبة له فتلقاه عمر فقال أرضاك اهللا عبدا

وا قال فزوجين فسكت عنه فقال اترضاين هللا عبدا وال ترضاين لنفسك فلما اصبح أتاه قوم فقال حاجة قال
wنعم قال ما هي قالوا تضرب عن هذا االمر يعنون خطبته إىل عمر فقال أما واهللا ما محلين على هذا االمر 
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  .وال سلطانه ولكن قلت رجل صاحل عسى اهللا عز وجل ان خيرج مين ومنه نسمة صاحلة

ن قال من لكم وعن أيب االسود الدؤيل قال كنا عند علي ذات يوم فقالوا يا امري املؤمنني حدثنا عن سلما
مبثل لقمان احلكيم ذلك امرؤ منا والينا أهل البيت اذرك العلم األول والعلم االخر وقرا الكتاب األول 

  .واالخر وحبر ال يرتف وأوصى معاذ بن جبل رجال ان يطلب العلم من اربعة سلمان أحدهم

  : ذكر نبذة من كالمه ومواعظة

ان حلذيفة يا اخا بين عبس العلم كثري والعمر قصري عن حفص بن عمرو السعدي عن عمه قال قال سلم
  .فخذ من العلم ما حتتاج إليه يف أمر دينك ودع ما سواه فال تعانه

وعن أيب سعيد الوهيب عن سلمان قال إمنا مثل املؤمن يف الدنيا كمثل املريض معه طبيبه الذي يعلم داءه 
ان اتيته أهلكك فال يزال مينعه حىت يربأ من وجعه ودواءه فإذا اشتهى ما يضره منعه وقال ال تقربه فانك 

وكذلك املؤمن يشتهي أشياء كثرية مما قد فضل به غريه من العيش فيمنعه اهللا عز وجل اياه وحيجره حىت 
  .يتوفاه فيدخله اجلنة

وعن جرير قال قال سلمان يا جرير تواضع هللا عز و جل فانه من تواضع هللا عز وجل يف الدنيا رفعه اهللا 
يوم القيامة يا جرير هل تدري ما الظلمات يوم القيامة؟ قلت ال قال ظلم الناس بينهم يف الدنيا قال مث 

أخذ عويدا ال أكاد اراه بني اصبعيه قال يا جرير لو طلبت يف اجلنة مثل هذا العود مل جتده قال قلت يا أبا 
  .الثمرعبد اهللا فاين النخل والشجر قال اصوهلا اللؤلؤ والذهب واعالها 

وعن أيب البختري عن سلمان قال مثل القلب واجلسد مثل اعمى ومقعد قال املقعد اين ارى مترة وال 
  .استطيع ان اقوم إليها فامحلين فحمله فاكل واطعمه

وعن قتادة قال قال سلمان إذا اسات سيئة يف سريرة فاحسن حسنة يف سريرة وإذا اسات سيئة يف عالنية 
  . لكي تكون هذه ذهفاحسن حسنة يف عالنية

وعن مالك بن أنس عن حيىي بن سعيد ان الدرداء كتب إىل سلمان هلم إىل األرض املقدسة فكتب إليه 
سلمان ان األرض ال تقدس أحداً وإمنا يقدس األنساًن عمله وقد بلغين انك جعلت طبيبا فان كنت تربىء 

ار فكان أبو الدرداء إذا قضى بني اثنني فادبر فنعما لك وان كنت متطببا فاحذر ان تقتل أنسانا فتدخل الن
  .عنه نظر اليهما وقال متطبب واهللا ارجعا إىل اعيدا قصتكما

عن أيب عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال ثالث أعجبتين حىت اضحكتين مؤمل دنيا واملوت يطلبه 
أم راض عنه وثالث وغافل وليس مبغفول عنه وضاحك ملء فيه ال يدري اساخط رب العاملني عليه 

wفراق حممد وحزبه وهول املطلع والوقوف بني يدي ريب عز وجل وال ادري جنة أو : احزنين حىت ابكينين
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  .إىل نار

وعن محاد بن سلمة عن سليمان التيمي عن أيب عثمان عن سلمان قال ما من مسلم يكون بفيء من 
  .الئكة ال يرى طرفهم أو قال طرفاهماألرض فيتوضا أو يتيمم مث يؤذن ويقيم إال أم جنودا من امل

    

وعن ميمون بن مهران قال جاء رجل إىل سلمان فقال أوصين قال ال تكلم قال ال يستطيع من عاش يف 
الناس أن ال يتكلم قال فان تكلمت فتكلم حبق أواسكت قال زدين قال ال تغضب قال أنه ليغشاين ما ال 

 زدين قال ال تالبس الناس قال ال يستطيع غضبت املكه قال فان غضبت فامسك لسانك ويدك قال
فامسك لسانك ويدك قال زدين قال ال تالبس الناس قال ال يستطيع من عاش يف الناس ان ال يالبسهم 

  .قال فان البستهم فاصدق احلديث واد االمانة

دعا قالت وعن أيب عثمان عن سلمان قال ان العبد إذا كان يدعو اهللا يف السراء فرتلت به الضراء ف
املالئكة صوت معروف من ادمي ضعيف فيشفعون له وإذا كان ال يدعو اهللا يف السراء وعن حارثة بن 

مضرب قال مسعت سلمان يقول اين العد العراق على اخلادم خشية الظن ورواه زهريعن أيب إسحاق قال 
  .اين العد عراق القدر خمافة الظن خبادمي

كنت مع موالي زيد بن صوحان يف السوق فمر علينا سلمان وعن سامل موىل زيد بن صوحان قال 
صلى . الفارس وقد اشترى وسقا من طعام فقال له زيد يا أبا عبد اهللا تفعل هذا وأنت صاحب رسول اهللا

  .اهللا عليه وسلم قال ان النفس إذا احرزت قوا اطمانت وتفرغت للعبادة ويئس منها الوسواس

ا افتتح املسلمون جوخى دخلوا ميشون فيها واكداس الطعام فيها امثال وعن أيب عثمان عن سلمان قال مل
اجلبال قال ورجل ميشي إىل جنب سلمان فقال يا أبا عبد اهللا إال ترى ما اعطانا اهللا فقال سلمان وما 

  .يعجبك فما ترى إىل جنب كل حبة مما ترى حساب رواه اإلمام أمحد

 صديق له من كندة نعوده فقال له سلمان ان اهللا عز وعن سعيد بن وهب قال دخلت مع سلمان على
وجل يبتلي عبده املؤمن بالبالء مث يعافيه فيكون كفارة ملا مضى فيستعتب فيما بقي وان اهللا عز وجل 
يبتلي عبده الفاجر بالبالء مث يعافيه فيكون كالبعري عقله أهله مث اطلقوه فال يدري فيم عقلوه وال فيم 

 وعن حممد بن قيس عن سامل بن عطية االسدي قال دخل سلمان على رجل يعوده اطلقوه حني اطلقوه؟
  .وهو يف الرتاع فقال ايها امللك ارفق به قال يقول الرجل أنه يقول اين بكل مؤمن رفيق والسالم

  ذكر وفاة سلمان رضي اهللا عنه 
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يل له ما يبكيك قال عن حبيب بن احلسن ومحيد بن مورق العجلي ان سلمان ملا حضرته الوفاة بكى فق
صلى اهللا عليه وسلم قال ليكن بالغ أحدكم كزاد الراكب قال فلما مات . عهد عهده الينا رسول اهللا

  .نظروا يف بيته فلم جيدوا يف بيته إال اكافا ووطاء ومتاعا قوم حنوا من عشرين درمها

فقالوا ما جيزعك يا أبا عبد وعن عامر بن عبد اهللا عن سلمان أنه حني حضر املوت عرفنا به بعض اجلزع 
صلى اهللا عليه وسلم مغازي حسنة وفتوحا عظاما . وقد كان لك سابقة يف اخلري شهدت مع رسول اهللا

صلى اهللا عليه وسلم عهد الينا حني فارقنا فقال ليكف املؤمن كزاد الراكب . قال حيزنين ان حبيبنا حممدا
  .فهذا الذي احزنين

مته مخسة عشر دينارا هكذا قال عامر والباقون من الرواة يذكرون قال فجمع مال سلمان فكان قي
  .الدراهم

عن أيب سفيان عن اشياخه قال ودخل سعد بن أيب وقاص على سلمان يعوده فبكى سلمان فقال له سعد 
صلى اهللا عليه وسلم وهو عنك راض وترد عليه احلوض قال . ما بيكيك يا ابأعبد اهللا تويف رسول اهللا

صلى اهللا عليه . ان أما اين ما ابكي جزعا من املوت وال حرصا على الدنيا ولكن رسول اهللافقال سليم
وسلم عهد الينا فقال لتكن بلغة أحدكم مثل زاد الراكب وحويل هذه االسأود وإمنا حوله اجانة أو جفنة 

سعد اذكر اهللا عند أو مطهرة قال فقال له سعد يا أبا عبد اهللا اعهد الينا بعهد فنأخذ به بعدك فقال يا 
  .مهك إذا مهمت وعند حكمك إذا حكمت وعند بذل إذا قسمت

وعن الشعيب قال أصاب سلمان صرة مسك يوم فتح جلوالء فاستودعها امراته فلما حضرته الوفاة قال 
هايت املسك فمرسها يف ماء مث قال انضحيها حويل فانه يأتيين زوار االن ليس بأنس وال جان ففعلت فلم 

  .بعد ذلك إال قليال حىت قبض ويف أخرى أنه قال جيدون الريح وال يأكلون الطعامميكث 

وعن سعيد بن سوقة قال دخلنا على سلمان نعوده وهو مبطون فقال المراته ما فعلت باملسك الذي حئنا 
أتينا به من بلنجر قالت هو ذا قال القيه يف املاء مث اضريب بعضه ببعض مث انضحي حول فراشي فانه االن ي

  .قوم ليس بأنس وال جن ففعلت وخرجنا عنه مث اتيناه فوجدناه قد قبض رضي اهللا عنه

    

عن الشعيب قال حدثين اجلزل عن امرأة سلمان بقرية قالت ملا حضر سلمان املوت دعاين وهو يف علية هلا 
هذه االبواب يدخلون اربعة ابواب فقال افتحي هذه االبواب يا بقرية فان يل اليوم زوارا ال أدري من أي 

علي مث دعا مبسك له مث قال هلا اديفيه يف تور ففعلت مث قال انضحيه حول فراشي مث انزيل فامكثي 
  .فسوف تطلعني فتريين على فراشي فاطلعت فإذا قد أخذ روحه كانه نائم على فراشه أو حنو هذا

wرمي عليه السالم وعاش مائتني قال أهل العلم بالسري كان سلمان من املعمرين ادرك وصي عيسى ابن م
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  .ومخسني سنة ويقال أكثر وتويف باملدائن يف خالفة عثمان وقيل مات سنة ثنتني وثالثني

  .لسلمان ثالث بنات بنت باصبهان وبنتان مبصر: قال أبو بكر بن أيب دأوود

بد اهللا بن سالم أو وعن عبد اهللا بن سالم ان سلمان قال له يا أخي اينا مات قبل صاحبه فليترايا له قال ع
يكون ذلك قال نعم ان نسمة املؤمن خمالة تذهب يف األرض حيث شاءت ونسمة الكافر يف سجني 

  .فمات سلمان

قال عبد اهللا فبينا أنا ذات يوم قائل بنصف النهار على سرير يل فاغفيت اغفاءة إذ جاء سلمان فقال 
محة اهللا يا أبا عبد اهللا كيف وجدت مرتلك قال السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته فقلت السالم عليك ور

  .خريا وعليك بالتوكل فنعم الشيء التوكل ردده ثالث مرات رمحه اهللا

  أبو موسى االشعري 

. عبد اهللا بن قيس بن سليم أسلم مبكة وهاجر إىل أرض احلبشة مث قدم مع أهل السفينتني ورسول اهللا

  .ته إىل احلبشةصلى اهللا عليه وسلم خبيرب وبعضهم ينكر هجر

صلى اهللا عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إىل اليمن وامرمها ان يعلما . عن أيب موسى ان رسول اهللا
  .الناس القرآن رواه اإلمام أمحد

صلى اهللا عليه وسلم لو رايتين وانا استمع قراءتك . وقد صح من حديث أيب موسى قال قال رسول اهللا
مزامري ال دأود فقلت يا رسول اهللا لو علمت انك تسمع قراءيت حلربته لك البارحة لقد أوتيت مزمارا من 

  .حتبريا

صلى اهللا عليه وسلم يف غزاة وحنن ستة . ويف الصحيحني من حديث أيب موسى قال خرجنا مع رسول اهللا
نفر على بعري نعتقبه قال فنقبت اقدامنا ونقبت قدمي وسقطت اظفاري فكنا نلف على ارجلنا اخلرق 

يت غزاة ذات الرقاع ملا كنا نعصب على ارجلنا من اخلرق قال أبو بردة فحدث أبو موسى ذا فسم
  .احلديث مث كره ذلك وقال ما كنت اصنع بان اذكره قال كانه كره ان يكون شيئا من عمله افشاه

  .وعن أيب سلمة قال كان عمر بن اخلطاب يقول أليب موسى ذكرنا ربنا تعاىل فيقرأ

ن النهدي قال صلى بنا أبو موسى االشعري صالة الصبح فما مسعت صوت صنج وال بربط وعن أيب عثما
  .كان احسن صوتا منه

وعن أيب كبشة السدوسي قال خطبنا أبو موسى االشعري فقال ان اجلليس الصاحل خري من الوحدة 
ك من رحيه والوحدة خري من اجلليس السوء ومثل اجلليس الصاحل كمثل صاحب العطر إال حيذك يعبق ب

wأال وان مثل اجلليس السوء كمثل صاحب الكري إال حيرق ثيابك يعبق من رحيه إال وإمنا مسي القلب من 
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تقلبه وان مثله القلب كمثل ريشة بأرض فضاء تضرا الريح ظهرا لبطن إال وان من ورائكم فتنا كقطع 
 من القائم والقائم خري من املاشي الليل املظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا وميسي كفارا والقاعد فيها خري

  .خري من الراكب

  .قالوا فما تأمرنا قال كونوا احالس البيوت

وعن أيب كنانة عن أيب موسى االشعري أنه مجع الذين قرأوا القرآن فإذا هم قريب من ثالث مائة فعظم 
 يتبعنكم القرآن فانه مع القرآن وقال ان هذا القرآن كائن لكم اجرا وكائن عليكم وزرا فاتبعوا القرآن وال
  .اتبع القرآن هبط به على رياض اجلنة ومن تبعه القرآن زج يف قفاه فقذفه يف النار

  .وعن أنس ان أبا موسى كان له تبان ينام فيه خمافة ان ينكشف

وعن أيب جملز قال قال أبو موسى اين الغتسل يف البيت املظلم فما اقيم صليب حىت أخذ ثويب حياء من ريب 
؟ وعن قسامة بن زهري قال خطبنا أبو موسى فقال ايها الناس ابكوا فان مل تبكوا فتباكوا فان .ز وجلع

أهل النار يبكون الدموع حىت تنقطع مث يبكون الدماء حىت لو ارسلت فيها السفن جلرت روى هذه 
  .االحاديث الثالثة اإلمام أمحد رمحه اهللا

    

غازين يف البحر والريح لنا طيبة والشراع لنا مرفوع فسمعنا وعن أيب بردة عن أيب موسى قال خرجنا 
مناديا ينادي يا أهل السفينة قفوا أخربكم حىت واىل بني سبعة اصوات قال أبو موسى فقمت على صدر 

السفينة فقلت من أنت ومن اين أنت أو ماترى اين حنن وهل نستطيع وقوفا قال فاجانيب الصوت إال 
 على نفسه قال قلت باى أخربنا قال فان اهللا فضى على نفسه أنه من عطش أخربكم بقضاء قضاه اهللا

نفسه هللا يف يوم حار كان حقا على اهللا ان يرويه يوم القيامة قال فكان أبو موسى يتوخى ذلك اليوم احلار 
  .الشديد احلر الذ ي يكاد ينسلخ فيه األنساًن فيصومه

ه خالل فقيل له لو امجمت نفسك فقال ايهات إمنا وعن أيب ادريس قال صام أبو موسى حىت عاد كأن
يسبق من اخليل املضمرة قال ورمبا خرج من مرتله فيقول المراته شدي رحلك فليس على جسر جهنم 

؟ عن الضحاك بن عبد الرمحن بن عرزب قال دعا أبو موسى فتيانه حني حضرته الوفاة فقال اذهبوا .معرب
لوا قد حفرنا وأوسعنا واعمقنا فقال واهللا اا إلحدى املرتلتني أما فاحفروا واسعوا واعمقوا فجاؤوا فقا

ليوسعن علي قربي حىت يكون كل زأوية منه اربعني ذراعا مث ليفتحن يل باب إىل اجلنة فال نظرن إىل 
ازواجي ومنازيل وما اعد اهللا عز وجل يل من الكرامة مث ليصيبين من رحيها وروحها حىت ابعث ولئن 

ى ونعوذ باهللا منها ليضيقن علي قربي حىت أكون يف اضيق من القناة يف الزج مث ليفتحن يل كانت االخر
w  .باب من ابواب جهنم فألنظرن إىل سالسلي واغاليل وقرنائي مث ليصيبين من مسومها ومحيمها حىت ابعث
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جل يتعبد وعن أيب بردة قال ملا حضرت أبا موسى الوفاة قال يا بين اذكروا صاحب الرغيف قال كان ر
يف صومعته اراه قال سبعني سنة ال يرتل إال يف يوم واحد قال فشبه أو شب الشيطان يف عينه امرأة قال 

فكان معها سبعة أيام أو سبع ليال قال مث شكف عن الرجل غطاؤه فخرج تائبا فكان كلما خطا خطوة 
 فرمى بنفسه بني رجلني منهم صلى وسجد فأواه الليل إىل دكان عليه اثنا عشر مسكينا فادركه االعياء

وكان مث راهب يبعث إليهم كل ليلة بأرغفة فيعطي كل أنساًن رغيفا فجاء صاحب الرغف فاعطى كل 
إنسان رغيفا فقال املتروك لصاحب الرغف ما لك مل تعطين رغيفي قال اتراين امسكه عنك سل هل 

واهللا ال اعطيك الليلة شيئا فعمد التائب أتراين أمسكه عنك؟ : ال قال: أعطيت أحداً منكم رغيفني؟ قالوا
  .إىل الرغيف الذي دفعه إليه فدفعه إىل الرجل الذي ترك

  .فاصبح التائب ميتا قال فوزنت السبعون سنة بالسبع ليايل فرجحت الليايل

فوزن الرغيف بالسبع الليايل فرجح الرغيف فقال أبو موسى يا بين اذكروا صاحب الرغيف رضي اهللا 
  .عنه

أصحاب السري تويف أبو موسى سنة اثنتني ومخسني وقيل اثنتني واربعني وقيل اربع واربعني ودفن مبكة قال 
  .وقيل دفن بالثوية على ميلني من الكوفة

  " أبو عمار " ياسر بن عامربن مالك 

. راًقدمة فحالف أبا حذيفة بن املغرية فزوجه أبو حذيفة أمة له يقال هلا سمية بنت خياط فولدت له عما

  .رمحهم اهللا

فلما أسلم ياسر أخذته بنو خمزوم فجعلوا يعذبونه، لريجع عن . مث جاء اهللا باإلسالم فأسلم ياسر وعمار
  .دينه

صلى اهللا عليه وسلم وهو آخذ بيدي حىت أتينا على أيب . أقبلت أنا و رسول اهللا: قال عثمان بن عفان
اصرب اللهم اغفر آلل ياسر وقد : فقال النيب. ذاالدهر هك: عمار وعمار وأمه وهم يعذبون فقال ياسر

رضي اهللا عنه. فعلت.  

  عبد اهللا بن عمر بن الخطاب 

يكىن أبا عبد الرمحن أمه زينب بنت مظعون أسلم مبكة مع أبيه ومل يكن بالغا حينئذ وهاجر مع أبيه إىل 
 فرده لصغر سنه وعرض صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر فرده ويوم أحد. املدينة وعرض على رسول اهللا

w  .عليه يوم اخلندق وهو ابن مخس عشرة سنة فاجازه
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صلى اهللا عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن اربع عشر فلم جيزه مث . عن نافع عن ابن عمر ان النيب
  .عرضه يوم اخلندق وهو ابن مخس عشرة فاجازه

    

اهللا عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها صلى . وعن سامل عن ابن عمر قال كان الرجل يف حياة رسول اهللا
. صلى اهللا عليه وسلم قال وكنت غالما شابا عزبا فكنت انام يف املسجد على عهد رسول اهللا. على النيب

صلى اهللا عليه وسلم ف رأيت يف النوم كأن ملكني أخذاين فذهبا يب إىل النار فإذا هي مطوية كطي البئر 
رفتهم فجعلت اقول أعوذ باهللا من النار أعوذ باهللا من النار فلقيهما وإذا هلا قرنان وارى فيها ناسا قد ع

صلى اهللا عليه وسلم . ملك آخر فقال يل لن ترع فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول اهللا
فقال نعم الرجل عبد اهللا لو كان يصلي من الليل قال سامل فكان عبد اهللا بعد ال ينام من الليل إال قليال 

  . فيالصحيحنيأخرجاه

وعن نافع قال قال يل عبد اهللا بن عمر رأيت يف املنام كان بيدي قطعة من استربق وال اشري ا إىل مكان 
صلى اهللا عليه وسلم فقال إن أخاك رجل صاحل أو . من اجلنة إال طارت يب إليه فقصتها حفصة على النيب

  .أن عبد اهللا رجل صاحل أخرجاه يف الصحيحني

اد قال اجتمع يف احلجر مصعب وعروة وعبد اهللا بنو الزبري وعبد اهللا بن عمر فقالوا متنوا وعن أيب الزن
فقال عبد اهللا بن الزبري أما أنا فامتىن اخلالفة وقال عروة أما أنا فامتىن ان يؤخذ عين العلم وقال مصعب أما 

ال عبد اهللا بن عمر أما أنا أنا فامتىن امرة العراق واجلمع بني عائشة بنت طلحة وسكينة ينت احلسني ق
  .فامتىن املغفرة

  .قال فنالوا ما متنوا ولعل ابن عمر غفر له

وعن نافع قال دخل ابن عمر الكعبة فسمعته وهو ساجد يقول قد تعلم ما مينعين من مزامحة قريش على 
  .هذه الدنيا إال خوفك

  .ن ابن عباسعن طاوس قال ما رأيت رجال أورع من ابن عمر وال رأيت رجال اعلم م

  .وقال سعيد بن املسيب لو كنت شاهدا لرجل من أهل العلم أنه من أهل اجلنة لشهدت لعبد اهللا بن عمر

وعن عروة قال سئل ابن عمر عن شيء فقال ال علم يل به فلما ادبر الرجل قال لنفسه سئل ابن عمر عما 
  .ال علم له به فقال ال علم يل به

 عن مسالة فطأطأ رأسه ومل جيبه حىت ظن الناس أنه مل يسمع مسألته وعن نافع أن رجال سأل ابن عمر
فقال له يرمحك اهللا أما مسعت مسأليت قال بلى ولكنكم كأنكم ترون ان اهللا تعاىل ليس بسائلنا عما 

wتسألونا عنه اتركنا رمحك اهللا حىت نتفهم يف مسألتك فان كان هلا جواب عندنا واال اعلمناك أنه ال علم 
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  .لنا به

  .وعن إبراهيم قال قال عبد اهللا ان أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد اهللا ابن عمر

وعن حممد قال نبئت ان ابن عمر كان يقول اين لقيت اصحايب على أمر واين أخاف ان خالفتهم ان ال 
  .احلق م

  .عبد اهللا ساملوعن سعيد ابن املسيب قال كان اشبه ولد عمر بعمر عبد اهللا واشبه ولد عبد اهللا ب

وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال ما ناقة اضلت فصيلها يف فالة من األرض باطلب الثرها من ابن عمر 
  .لعمر بن اخلطاب

  سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة 

يكىن أبا ثابت أمه عمرة بنت مسعود من املبايعات وهو أحد النقباء شهد العقبة مع السبعني واملشاهد 
  .بدراً فانه يا للخروج فلدغ فاقامكلها ما خال 

صلى اهللا عليه وسلم يف بيوت ازواجه وكان له من . وكان جوادا وكانت جفنته تدور مع رسول اهللا
  .الولد سعيد وحممد وعبد الرمحن وامامة وقيس ومندوس

 وكان سعد يكتب يف اجلاهلية بالعربية وحيسن الرمي والعوم وقد ذكرنا ان العرب كانت تسمي من

  .اجتمعت هذه االشياء فيه الكامل

عن حممد بن سريين قال كان أهل الصفة إذا امسوا انطلق الرجل بالرجل والرجل بالرجلني والرجل 
  .باخلمسة فاما سعد بن عبادة فكان ينطلق بثمانني كل ليلة

 ثريد يف صلى اهللا عليه وسلم من سعد بن عبادة جفنة من. وعن حيىي بنايب كثري قال كانت لرسول اهللا
كل يوم تدور معه اينما دار من نسائه وكان إذا انصرف من صالة كتوبة قال اللهم ارزقين ماال استعني به 

  .على فعايل فانه ال يصلح الفعال إال املال

وعن عروة عن أبيه ان سعد بن عبادة كان يدعو اللهم هب يل محدا جملدا ال جمد إال بفعال وال فعال 
  .لحين القليل وال اصلح عليهاالمبال اللهم ال يص

قال حممد بن سعد تويف سعد بن عبادة حبوران من أرض الشام لسنتني ونصف من خالفة عمر كانه مات 
  .يف سنة مخس عشرة

قال عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة ما علم مبوته باملدينة حىت مسع غلمان قد اقتحموا يف بئر نصف 
    : ل يف للبئرالنهار يف حر شديد قائال يقو

w بسهمني فلم ختط فؤاده رميناه  حنن قتلنا سيد اخلزرج سعد بن عبادة
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فذعر الغلمان فحفظ ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات فيه سعد وإمنا جلس يبول يف نفق فاقتتل فمات 
  .من ساعته فوجدوه قد اخضر جلده

  البراء بن معرور بن صخر بن خنساء 

 وله من الولد بشري ومبشر وهند وسالفة والرباب مبايعات وهو أول من مات من أحد النقباء شهد العقبة
  .صلى اهللا عليه وسلم املدينة بشهر. النقباء مات يف صفر قبل قدوم رسول اهللا

صلى اهللا عليه . عن حممد بن سعد قال كان الرباء أول من تكلم من النقاء ليلة العقبة حني لقي رسول اهللا
األنصار فبايعوه وأخذ منهم النقباء فقام الرباء فحمد اهللا اثىن عليه فقال احلمد هللا الذي وسلم السبعون من 

اكرمنا مبحمد وحبانا به فكنا أول من اجاب فاجبنا اهللا ورسوله ومسعنا واطعنا يا معشر األوس واخلزرج 
ورسوله مث جلس رضي اهللا قد اكرمكم اهللا بدينه فان أخذمت السمع والطاعة واملؤازرة بالشكر فاطيعوا اهللا 

  .عنه

  ومن الطبقة الثانية 

 العباس بن عبد املطلب ابن هاشم أبو -55من املهاجرين واألنصار ممن مل يشهد بدراً وله اسالم قدمي 
صلى اهللا عليه وسلم بثالث سنني وله من الولد . الفضل أمه نتيلة بنت خباب وكان اسن من رسول اهللا

يكىن وعبد اللهوهو احلرب وعبيد اهللا وكان جوادا وعبد الرمحن وقثم ومعبد الفضل وهو اكرب ولده وبه 
وحبيبة وامهم مجيعا أم الفضل وامسها لبابة بنت احلارث بن حزن وكثري ومتام وصفية واميمة امهم أم ولد 

  .واحلارث وأمه حجيلة بنت جندب

صلى اهللا عليه وسلم من . ل النيبأسلم العباس قدميا وكان يكتم اسالمه وخرج مع املركني يوم بدر فقا
لقي العباس فال يقتله فانه خرج مستكرها فاسره أبو اليسر كعب بن عمر ففادء نفسه ورجع إىل مكة مث 

  .أقبل إىل املدينة مهاجرا

صلى اهللا عليه وسلم فقيل هلم هو . قال أهل السري والتواريخ جاء قوم من أهل العقبة يطلبون رسول اهللا
 فادخلوا عليه فقال العباس ان معكم من قومكم من هو خمالف لكم من دينكم فاخفوا يف بيت العباس

امركم حىت ينصدع هذا اجلاج ونلتقي حنن وانتم فتوضح لكم هذا االمر فتدخلون فيه على أمر بني 
صلى اهللا عليه وسلم الليلة اليت فر صبيحتها النر االخر ان يوافيهم اسفل العقبة . فوعدهم رسول اهللا

  .وامرهم ان ال ينبهوا نائما وال ينتظروا غائبا

wصلى اهللا عليه وسلم ومعه العباس ليس . فخرج القوم تلك الليلة بعد هذه يتسللون وقد سبقهم رسول اهللا
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يا معشر اخلزرج : معه غريه وكان يثق به يف امره كله فلما اجتمعوا كان أول من تكلم العباس فقال
زرج انكم قد دعومت حممدا إىل ما دعومتوه إليه وحممد من أعز الناس يف وكانت األوس واخلزرج تدعى اخل

عشريته مينعه واهللا من كان منا على قوله ومن مل يكن منعه للحسب والشرف وقد اىب حممد الناس كلهم 
غريكم فان كنتم أهل قوة وجلد وبصر باحلرب واستقالل بعدأوة العرب قاطبة سترميكيم عن قوس 

 رايكم وائتمروا امركم وال تفترقوا إال عن اجتماع فان احسن احلديث اصدقه واخرء وأحدة فارتؤوا
حنن : صفوا يل احلرب كيف تقاتلون عدوكم؟ فاسكت القوم وتكلم عبد اهللا بن عمرو بن حرام فقال
الرماح واهللا أهل احلرب غذينا ا ومرنا ورثناها عن ابائنا كابرا فكابرا نرمي بالنبل حىت تفىن مث نطاعن ب

  .حىت تكسرها مث منشي بالسيوف فنضارب ا حىت ميوت االعجل مناأو من عدونا

فقال العباس هل فيكم دروع قالوا نعم شاملة قال الرباء بن معرور قد مسعنا ما قتل أنا واهللا لو كان يف 
صلى اهللا عليه . انفسنا غري ماننطق به لقلناه ولكنا نريد الوفاء والصدق وبذل مهج انفسنا دون رسول اهللا

صلى اهللا عليه وسلم بؤكد . صلى اهللا عليه وسلم والعباس أخذ بيد رسول اهللا. وسلم فبايعهم رسول اهللا
  .له البيعة تلك الليلة على األنصار

صلى اهللا عليه وسلم بالعباس إىل السبعني عند العقبة حتت الشجرة فقال . وعن الشعيب قال انطلق النيب
مكم واليطيل اخلطبة فان عليكم من املشركني عينا وان يعلموا بكم يفضحوكم فقال العباس ليتكمل متكل

قائلهم وهو أسعد يا حممد سل لربك ما شئت مث سل لنفسك والصحابك ما شئت مث أخربنا ما لنا 
منالثواب على اهللا إذا فعلنا ذلك فقال أسألكم لريب ان تعبدوه وال تشركوا به شيئا وأسألكم لنفسي 

يب ان تؤوونا وتنصرونا ومتنعونا مما متنعون منه انفسكم قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك قال اجلنة قالوا والصحا
  .فلك ذلك

    

صلى اهللا عليه وسلم ليلته . وعن يزيد بن االصم قال ملا كانت اسارى بدر فيهم العباس فسهر نيب اهللا
س فقام رجل م القوم فارخى من وثاقه فقال فقال له بعض أصحابه ما يسهرك يا نيب اهللا قال انني العبا

صلى اهللا عليه وسلم ما يل ال امسع انني العباس؟ فقال الرجل من القوم اين ارخيت من وثاقه . رسول اهللا
  .شيئا قال فافعل ذلك باالسارى كلهم

نا وعن أنس بن مالك ام كانوا إذا قحطوا على عهد عمر خرج بالعباس فاستسقىبه وقال اللهم أنا ك
  .نتوسل اليك بنبينا إذا قحطنا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا انفرد باخراجه البخاري

تويف العباس يوم اجلمعة الربع عشرة خلت من رجب سنة اثنتني وثالثني يف خالفة عثمان وهو ابن مثان 
w  .ومثانني سنة ودفن بالبقيع واهللا اعلم
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  جعفر بن أبي طالب 

أسد وكان اسن من علي عليه السالم بعشر سنني وله من الولد عبد اهللا وبه يكىن وحممد أمه فاطمة بنت 
وعون ولد بأرض احلبشة امهم امساء بنت عميس أسلم جعفر قدميا وهاجر إىل أرض احلبشة يف اهلجرة 

ة سبع فقال صلى اهللا عليه وسلم وهو خبري سن. الثانية ومعه امراته امساء فلم يزل هنالك حىت قدم على النيب
  .صلى اهللا عليه وسلم ما ادري بايهما أنا افرح بقدوم جعفر أم بفتح خيرب. النيب

  .عن أم سلمة قالت ملا نزلنا أرض احلبشة جأورنا ا خري جار النجاشي

امننا على ديننا وعبدنا اهللا ال نؤذي فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا ان يبعثوا إىل النجاشي فينا رجلني جلدين 
 يهدوا إىل النجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة فجمعوا له ادما كثريا ومل يتركوا منن بطارقته وان

بطريقا إال اهدوا له هدية مث بعثوا بذلك عبد اهللا بن أيب ربيعة املخزومي وعمرو بن العاص وقالوا هلما 
نجاشي هداياه مث سلوه ان ادفعا إىل كل بطريق هديته قبل ان تكلموا النجاشي فيهم مث قدموا إىل ال

  .يسلمهم اليكم قبالن يكلمهم

فخرجا فقدما على النجاشي فدفعا إىل كل بطريق هديته وقاال أنه قد صبا إىل بلدكم منا غلمان سفهاء 
فارقوا دين قومهم ومل يدخلوا يف دينكم وجاؤوا بدين مبتدع وقد بعثنا إىل امللك فيهم اشراف قومهم 

نا امللك فيهم فاشريوا على امللك بان يسلمهم الينا وال يكلمهم فان قومهم اعلى لريدهم إليهم فإذا كلم
  .نعم: م عينا فقالوا

مث قربوا هداياهم إىل النجاشي فقبلها منهم مث كلماه فقاال له ايها امللك أنه قد صبا إىل بلدك منا غلمان 
 ال نعرفه حنن وال أنت وقد بعثنا اليك سفهاء فارقوا دين قومهم ومل يدخلوا يف دينك وجاؤوا بدين مبتدع

فيهم اشراف قومهم من ابائهم واعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم فهم اعلى م عينا واعلم مبا عابوا 
  .عليهم فقالت بطارقته صدقوا فأسلمهم اليهما

 واختاروين فغضب النجاشي مث قال ال هيم اهللا إذا ال أسلمهم اليهما وال اكاد قوما جأورين نزلوا بالدي
على من سواي حىت ادعوهم فاساهلم ماذا يقول هذان يف امرهم فان كانوا كما يقوالن سلمتهم اليهما 

  .وان كانوا على غري ذلك منعتهم منهما واحسنت جوارهم ما جأوروين

صلى اهللا عليه وسلم فلما أن جاءهم رسوله اجتمعوا مث قال . قال مث أرسل إىل أصحاب رسول اهللا
صلى اهللا عليه .ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا نقول واهللا ماعلمنا وما أمرنا به نبينا: بعضبعضهم ل

فلما جاؤوه، وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله، . وسلم كائن يف ذلك ماهو كائن
     من هذه األمم؟ ماهذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ومل تدخلوا يف ديين وال يف ديٍن آخر: سأهلم فقال

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   183 

أيها امللك كنا قوماً أهل جأهلية نعبد األصنام : وكان الذي كلمه جعفر بن أيب طالب فقال له: قالت
ونأكل امليتة ونأيت الفواحش ونقطع األرحام ونسيء اجلوار، يأكل القوي الضعيف فكنا على ذلك حىت 

ته وعفافه، فدعانا إىل اهللا عز وجل لنوحده بعث اهللا عز وجل الينا رسوالً منا نعرف نسبه وصدقه وأمان
منعبده وخنلع ماكنا نعبد حنن وآبائنا من دونه من احلجارة واألوثان، وأمرنا بصدق احلديث وأداء األمانة 

وانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم . وصلة الرحم وحسن اجلوار وكٍف عن احملارم والدماء
نعبد اهللا النشرك به شيئاٌ، وأمرنا بالصالة والزكاة والصيام فصدقناه وآمنا به وامرنا أن . وقذف احملصنة

فعبدنا اهللا عز وجل وحده مل نشرك به شيئاً، وحرمنا ماحرم علينا واحلننا ما أحل لنا فعدا علينا قومنا 
 اخلبائث فلما قهرونا فعذّبونا وفَتنونا على ديننا لريدونا إىل عبادة األوثان وان نستحل ما كنا نستحل من

وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبني قومنا خرجنا إىل بلدك فاخترناك على من سواك ورغبنا يف 
  .جوارك ورجونا ان ال يظلم عندك ايها امللك

قالت فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن وجل شيء قالت فقال له جعفر نعم قال قال فاقره علي 
 من كهيعص فبكى واهللا النجاشي حىت اخضل ليحته وبت اساقفته حىت اخضلوا فقرا عليه صدرا

مصاحفكم مث قال النجاشي ان هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة وأحدة انطلقا فواهللا ال 
  .أسلمهم اليكم أبداً

خضراءهم قالت فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص واهللا التينه غدا اعيبهم عنده مبا استاصل به 
فقال له عبد اهللا بن أيب ربيعة وكان اتقى الرجلني فينا ال تفعل فان هلم ارحاما فقال واهللا ألخربنه ام 

  .يزعمون ان عيسى ابن مرمي عبد

قالت مث غدا عليه من الغد فقال له ايها امللك ام يقولون يف عيسى ابن مرمي قوال عظيما فارسل إليهم 
  .فاساهلم عما يقولون فيه

قالت فارسل إليهم يساهلم عنه قالت ومل يرتل بنا مثلها فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض ماذا تقولون يف 
عيسى إذا سالكم عنه قالوا نقول واهللا فيه ما قال فيه اهللا عز وجل وما جاء به نبينا كائن يف ذلك ما هو 

  .كائن

له جعفر بن أيب طالب نقول فيه الذي جاء به فلما دخلوا عليه قال هلم ما تقولون يف عيسى ابن مرمي قال 
صلى اهللا عليه وسلم هو عبد اهللا وروحه ورسوله وكلمته القاها إىل مرمي العذراء البتول قال فضرب . نبينا

النجاشي يده إىل األرض فأخذ منها عودا مث قال ما عدا عيسى ابن مرمي ما قتل هذا العود مث قال اذهبوا 
يوم االمنون من سبكم غرم مث من سبكم غرم مث من سبكم غرم ردوا عليهما فانتم سيوم بأرضي والس

wهدايامها فال حاجة لنا ا فواهللا ما أخذ اهللا مين الرشوة حني رد علي ملكي رواه اإلمام أمحد بن حنبل 
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  .رضي اهللا عنه

ن أيب طالب إىل صلى اهللا عليه وسلم ان ننطلق مع جعفر ب. وعن أيب بردة عن أبيه قال امرنا رسول اهللا
أرض النجاشي فبلغ ذلك قريشا فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد ومجعوا للنجاشي هدية فاتياه 

ا فقبلها مث قاال ان ناسا من أرضنا رغبوا عن ديننا وهم يف أرض امللك فبعث الينا فقال لنا جعفر ال 
من عنده فقال اسجدوا للملك فقال جعفر ال يتكلم منكم أحداً أنا خطيبكم اليوم فلما انتهينا بدرنا 

نسجد إال اهللا فذكر حنو احلديث املتقدم فقال النجاشي مرحبا بكم ومبن جئتم من عنده وانا أشهد أنه 
  .رسول اهللا وانه بشر به عيسى عليه السالم ولوال ما أنا فيه من امللك التيته حىت أقبل نعله

لعاص قال ملا اتينا باب النجاشي ناديت ائذن لعمرو بن وعن عمري بن إسحاق قال حدثين عمرو بن ا
  .العاص فنادى جعفر من خلفي ائذن حلزب اهللا فسمع صوته فادن له قبلي

صلى . وعن أيب هريرة قال كان جعفر حيب املساكني وجيلس إليهم وحيدثهم وحيدثوم وكان رسول اهللا
  .اهللا عليه وسلم يسميه أبا املساكني

  :  عنهذكر وفاته رضي اهللا

  .قتل جعفر بن أيب طالب مبؤتة سنة مثان من اهلجرة

عن ابن عمر قال وجدنا فيما أقبل من بدن جعفر ما بني منكبيه تسعني ضربة ما بني طعنة برمح وضربه 
  .بسيف

صلى اهللا عليه وسلم نعى جعفرا وزيدا نعامها قبل ان جييء خربمها وعيناه . وعن أنس بن مالك ان النيب
  .تذرفان

  بو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب أ

     ابن هاشم رضي اهللا عنه 

صلى اهللا عليه وسلم من الرضاعة أرضعته حليمة اياما وكان ترب . وامسه املغرية وكان اخا رسول اهللا
صلى اهللا عليه وسلم عاداه . صلى اهللا عليه وسلم يالفه الفا شديدا فلما بعث رسول اهللا. رسول اهللا

  .حابه وكان شاعراوهجاه وهجا أص

صلى اهللا عليه وسلم . فلما كان عام الفتح القى اهللا يف قلبه اإلسالم فخرج متنكرا فتصدى لرسول اهللا
فاعرض عنه فتحول إىل اجلانب االخر فاعرض عنه قال فقلت أنا مقتول قبل ان اصل إليه فأسلمت 

wحمت عن فرسي وبيدي السيف وخرجت معه حىت شهدت فتح مكة وحنينا فلما لقينا العدو حبنني اقت
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صلتا واهللا يعلم اين اريد املوت دونه وهو ينظر إىل فقال العباس يا رسول اهللا اخوك وابن عمك أبو سفيان 
فأرض عنه فقال قد فعلت فغفر اهللا له كل عدأوة عادنيها مث التفت إيل فقال أخي لعمري فقبلت رجله يف 

  .الركاب

يان بن احلارث الوفاة قال ألهله ال تبكوا علي فاين مل اتنطق خبطيئة وعن أيب إسحاق قال ملا حضر أبا سف
  .منذ أسلمت

قال أهل السري مات أبو سفيان بن احلارث بعد ان استخلف عمر بسنة وسبعة اشهر ويقال بل مات سنة 
  .عشرين وصلى عليه عمر ودفن بالبقيع

  اسامة بن زيد حارثة 

 صلى اهللا عليه وسلم ويكىن بايب حممد وأمه أم امين حاضنة .ويقال له اسامة احلب وهو حب رسول اهللا
  .".رسول اهللا

صلى اهللا عليه وسلم بعث سرية فيهم أبو بكر وعمر فاستعمله عليهم فكان الناس . عن ابن عمر ان النيب
صلى اهللا عليه وسلم فصعد املنرب فحمد اهللا واثىن عليه وقال ان . طعنوا فيه أي لصغره فبلغ رسول اهللا

الناس قد طعنوا يف امارة اسامة وقد كانوا طعنوا يف امارة أبيه من قبله واما خلليقان هلا أو كانا خليقني 
  .لذلك وانه ملن أحب الناس إيل وكان ابون من أحب الناس إيل إال فأوصيكم باسامة خريا

  .ان عشرة سنةصلى اهللا عليه وسلم اسامة وهو ابن مث. وعن حنش قال مسعت أيب يقول استعمل النيب

وعن حممد بن سريين قال بلغت النخلة من عهد عثمان بن عفاف الف درهم قال فعمد اسامة إىل خنلة 
فعقرها فاخرج مجارها فاطعمه أمه فقالوا له ما حيملك على هذا وأنت ترى النخلة قد بلغت الف درهم 

  .قال ان امي سالتينه وال نسالين شيئا اقدر عليه إال اعطيتها

صلى اهللا عليه وسلم واسامة ابن عشرين سنة وكان قد سكن بعد . بن سعد قال الواقدي قبض النيبقال ا
  .صلى اهللا عليه وسلم وادي القرى مث نزل املدينة فمات باجلرف يف آخر خالفة معأوية. النيب

  .قال الزهري محل اسامة حني مات من اجلرف إىل املدينة

  سلمان الفارسي رضي اهللا عنه 

با عبد اهللا من اصبهان من قرية يقال هلا جي وقيل من رامهرمز سافر يطلب الدين مع قو فغدروا به يكىن أ
صلى اهللا . صلى اهللا عليه وسلم يف كتابته أسلم مقدم النيب. فباعوه من اليهود مث أنه كوتب فاعانه النيب

wصلى اهللا عليه وسلم . يبعليه وسلم املدينة ومنعه الرق من شهود بدر واحد وأول غزاة غزاها مع الن
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  .اخلندق وشهد ما بعدها وواله عمر املدائن

عن عبد اهللا بن العباس قال حدثين سلمان الفارسي قال كنت رجال فارسيا من أهل اصبهان من أهل 
  .قرية منها يقال هلا جي وكان أيب دهقان قريته

ما حتبس اجلارية واجتهدت يف وكنب أحب خلق اهللا إليه فلم يزل به حبه اياي حىت حسبين يف بيته ك
  .اوسية حىت كنت قطن النار الذي يوقدها ال يتركها ختبو ساعة

قال وكانت أليب ضيعة عظيمة قال فشغل يف بنيان له يوما قال يل يا بين اين قد شغلت يف بنياين هذا اليوم 
بكنيسة من كنائس عن ضيعيت فاذهب فاطلعها وامرين فيها ببعض ما يريد فخرجت اريد ضيعته فمررت 

  .النصارى فسمعت اصوام فيها وهم يصلون وكنت ال ادري ما أمر الناس حلبس أيب اياي يف بيته

فلما مررت م ومسعت اصوام دخلت عليه انظر ما يصنعون قال فلما رأيتهم اعجبتين صالم ورغبت 
  .يف امرهم وقلت هذا واهللا خري من الذي حنن عليه

ىت غربت الشمس وتركت ضيعة أيب ومل اا فقلت هلم اين اصل هذا الدين قالوا فواهللا ما تركتهم ح
بالشام؟ قال مث رجعت إىل أيب وقد بعث يف طليب وشغلته عن عمله كله فلما جئته قال أي بين اين كنت 

امل اكن عهدت اليك ما عهدت قال قلت يا ابة مررت بناس يصلون يف كنيسة هلم فاعجبين ما رأيت 
واهللا ما زالت عندهم حىت غربت الشمس قال أي بين ليس يف ذلك الدين خري دينك ودين ابائك دينهم ف

  .خري منه قلت كال واهللا أنه خلري من ديننا قال فخافين فجعل يف رجلي قيدا مث حبسين يف بيته

    

 م قال قال وبعثت إىل النصارى فقلت هلم إذا قدم عليكم ركت من الشام جتارا من النصارى فأخربوين
فقدم عليهم ركب من الشام جتار من النصارى قال فأخربوين بقدوم جتار فقلت هلم إذا قضوا حوائجهم 

وارادوا الرجعة إىل بالدهم فاذنوين م قال فلما ارادوا الرجعة إىل بالدهم القيت احلديد من رجلي مث 
ن قالوا االسقف يف الكنيسة خرجت معهم حىت قدمت الشام فلما قدمتها قلت من افضل أهل هذا الدي

قال فجئته فقلت اين قدر غبت يف هذا الدين واحببت ان أكون معك اخدمك يف كنيستك واتعلم منك 
  .واصلي معك قال فادخل فدخلت معه

فكان رجل سوء يامرهم بالصدقة ويرغبهم فيها فإذا مجعوا إليه منها شيئا اكترته لنفسه ومل يعطه : قال
ع قالل من ذهب قال وابغضته بغضا شديدا ملا رأيته يصنع قال مث مات فاجتمعت املساكني حىت مجع سب

إليه النصارى ليدفنوه فقلت هلم ان هذا كان رجل سوء يامركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه ا 
لنا اكترتها لنفسه ومل يعط املساكني منها شيئا قالوا وما علمك بذلك قلت أنا ادلكم على كرته قالوا فد

wعليه قال فاريتهم موضعه قال فاستخرجوا منه سبع قالل مملوءة ذهبا وورقا قال فلما رأوها قالوا واهللا ال 
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  .ندفنه أبداً قال فصلبوه مث رمجوه باحلجارة

مث جاؤوا برجل آخر فجعلوه مكانه فما رأيت رجال يصلي اخلمس ارى أنه افضل منه وازهد يف الدنيا 
اداب ليال وارا منه قال فاحببته حبا مل احبه من قبل فاقمت معه زمانا مث وال ارغب يف اآلخرة وال 

حضرته الوفاة قلت له يا فالن اين كنت معك فاحببتك حبا أم احبه من قبلك وقد حضرتك الوفاة فاىل 
من توصي يب وماتامرين قال أي بين واهللا ما اعلم أحداً اليوم على ما كنت عليه لقد هلك الناس وبدلوا 

  .وتركوا أكثر ما كانوا عليه إال رجال باملوصل وهو فالن وهو على ما كنت عليه فاحلق به

قال فلما مات وغيب حلقت بصاحب املوصل فقلت له يا فالن ان فالنا أوصاين عند موته ان احلق بك 
لم وأخربين انك على امره قال فقال يل اقم عندي قال فاقمت عنده فوجدته خري رجلعلى أمر صاحبه ف
يلبث ان مات فلما حضرته الوفاة قلت له يا فالن ان فالنا أوصى يب اليك وامرين باللحوق بك وقد 

حضرك من أمر اهللا ما ترى فاىل من توصي يب وما تامرين قال أي بين واهللا ما اعلم رجل على مثل ما كنا 
  .عليه إال رجال بنصيبني وهو فالن فاحلق به

 نصيبني فجئت فأخربته مبا جرى وما امرين به صاحيب قال فاقم قال فلما مات وغيب حلقت بصاحب
عندي فاقمت عنده فوجدته على أمر صاحبيه فاقمت مع خري رجل فواهللا ما لبث ان نزل به املوت فلما 

حضر قلت له يا فالن ان فالنا كان أوصى يب إىل فالن مث أوصى يب فالن اليك فاىل توصي يب وما 
 ما اعلم أحداً بقي على امرنا امرك ان تاتيه إال رجال بعمورية فانه على مثل تامرين؟ قال أي بين واهللا

  .ماحنن عليه فان احببت فائته فانه على مثل امرنا

قال فلما مات وغيب حلقت بصاحب عمورية وأخربته خربي فقال اقم عندي فاقمت عند رجل على 
غنيمة قال مث به أمر اهللا عز وجل هدي أصحابه وامرهم قال وكنت اكتسبت حىت كانت يل بقرات و

فلما حضر قلت له يا فالن اين كنت مع فالن فأوصى يب إىل فالن وأوصي يب فالن إىل فالن وأوصي يب 
فالن إىل فالن وأوصي يب فالن اليك فاىل من توصي يب وما تامرين؟ قال ايبين واهللا ما اعلم اصبح على ما 

لكنه قد اظلك زمان نيب مبعوث بني إبراهيم خيرج بأرض العرب كنا عليه أحد من الناس امرك ان تاتيه و
مهاجرا إىل أرض بني حرتني بينهما خنل به عالمات ال ختفى يأكل اهلدية وال يأكل الصدقة بني كتفيه 

  .خامت النبوة فان استطعت ان تلحق بتلك البالد فافعل

    

 يب نفر من كلب جتارا فقلت هلم قال مث مات وغيب فمكثت بعمورية ما شاء اهللا ان امكث مث مر
حتملوين إىل أرض العرب واعطيكم بقرايت هذه وغنيميت هذه قالوا نعم فاعطيتهم اياها ومحلوين حىت إذا 

wقدموا يب وادي القرى ظلمواين فباعوين من رجل من يهود فكنت عنده و رأيت النخل ورجوت ان 
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بينا أنا عنده قدم عليه ابن عم له من املدينة من ف.يكون البلد الذي وصف يل صاحيب ومل حيق يل يف نفسي
بين قريظة فابتاعين منه فاحتملين إىل املدينة فواهللا ما هو إال ان رأيتها فعرفها بصفة صاحيب فاقمت ا 

صلى اهللا عليه وسلم فاقام مبكة ما أقام ال امسع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل . وبعث اهللا رسول اهللا
ىل املدينة فواهللا اين لفي رأس عذق لسيدي اعمل فيه بعض العمل وسيدي جالس إذ أقبل الرق مث هاجر إ

ابن عم له حىت وقف عليه فقال فالن قاتل اهللا بين قيلة واهللا ام االن تمعون بقباء على رجل قدم عليهم 
  .من مكة اليوم رغم أنه نيب

  .ى سيديقال فلما مسعتها أخذتين العرواء حىت ظننت اين ساقط عل

قال ونزلت عن النخلة فجعلت اقول البن عمه ماذا تقول قال فغضب سيدي فلكمين لكمة شديدة وقال 
  .ما لك وهلذا أقبل على علمك قال قلت الشيء إمنا اردت ان اشتثبته عما قال

صلى اهللا عليه وسلم وهو . وقد كان شيء عين قد مجعته فلما امسيت أخذته مث ذهبت به إىل رسول اهللا
بقباء فدخلت عليه فقلت له أنه قد بلغين انك رجل صاحل معك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة وهذا 

صلى اهللا عليه . شيء كان عندي للصدقة فرايتكم احق به من غريكم قال فقربته إليه فقال رسول اهللا
  .وسلم الصحابه كلوا وامسك به هو فلم يأكل قال فقلت يف نفسي هذه وأحدة

إين : صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة مث جئته به فقلت. جمعت شيئاً وحتول رسول اهللامث انصرفت عنه ف
: قال. منهأوأمر أصحابه فأكلوا معه".رأيتك ال تأكل الصدقة وهذه هديتك أكرمتك ا فأكل رسول اهللا

  .هاتان اثنتان: فقلت يف نفسي

 قد تبع جنازة من أصحابه عليه مشلتان -رقد صلى اهللا عليه وسلم وهو ببقيع الغ. مث جئت رسول اهللا: قال
 وهو جالس يف أصحابه فسلمت عليه مث استدارت أنظر إىل ظهره هل ارى اخلامت الذي وصف يل -

: قال. صلى اهللا عليه وسلم استدبرته عرف أين أستثبت يف شيء وِصف يل. صاحيب؟ فلما رآين رسول اهللا

صلى اهللا عليه .فعرفته فانكببت عليه أقبله وأبكي فقال رسول اهللافألقى رداءه عن ظهره فنظرت إىل اخلامت 
  .وسلم حتول

صلى اهللا عليه وسلم أن . فتحولت فقصصت عليه حديثي كمأجدثتك يا بن عباس فأعجب رسولَ اهللا
  .يسمع ذلك أصحابه

اهللا عليه وسلم صلى .مث قال يل رسول اهللا: بدر واحد قال: مث شغل سلمان الرق حىت فاته مع رسول اهللا
. فقال رسول اهللا. فكاتبت صاحيب على ثالمثائة خنلة أحييها له بالفَِقري وبأربعني أوقية. كاتب يا سلمان

الرجل بثالثني وِدية، والرجل بعشرين، : فأعانوين بالنخل. أعينوا أخاكم: صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه
wحىت اجتمعتلي ثلثمائة وِدية فقال يل . ر ما عندهوالرجل خبمسة عشر، والرجل بعشرة يعني الرجل بقد
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  .صلى اهللا عليه وسلم اذهب يا سلمان فَفَقّرِ هلا فإذا فرغت أكون أنا أضعها بيدي.رسول اهللا

صلى اهللا عليه . ففقرت هلا واعانين أصحايب حىت إذا فرغت منها جئته فأخربته فخرج رسول اهللا: قال
فو الذي نفس . صلى اهللا عليه وسلم بيده.  الوِدي ويضعه رسول اهللاوسلم معي إليها فجعلنا نقرب له

صلى اهللا عليه . فاديت النخل فبقي علي املال فأتى رسول اهللا. سلمان بيده ما مات منها وِدية وأحدة
فدعيت : قال". مافعل الفارسي املُكاتب؟ : "وسلم مبثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض املعادن فقال

: وأين تقع هذه يا رسول اهللا مما علي؟ قال: قلت: قال". فخذ هذه فأد ا ماعليك يأسلمان : "قال. له

 والذي نفس سلمان بيده -فأخذا فوزنت هلم منها : قال". خذها فإن اهللا عز وجل سيؤدي ا عنك "
ندق مث مل يفتنيمعه صلى اهللا عليه وسلم اخل.  أربعني أوقية فأوفيتهم حقهم وعتقت، فشهدمتع رسول اهللا-

  ".رواه األمام أمحد "مشهد 

كنت من أهل جي، وكان أهل : وقد رويت بداية مسان من حديث أيب الطفيل عامر بن واثلة وانه قال
صلى اهللا عليه .  فذكر حنو ماذكرناه وانه قدم على رسول اهللا-قرييت يعبدون اخليل البلْق فطلبت الدين 

  .ه من لقائه له باملدينة هو الصحيح والذي ذكرنا-وسلم مكة 

    

إىل رب ويف الصحيح عن سلمان أنه قال تدأولين بضعة عشر من رب.  

  : ذكر نبذة عن فضائله

صلى اهللا عليه وسلم السباق أربعة، أنا سباق العرب، وصهيب سابق الروم، .قال رسول اهللا: عن أنس قال
  .وسلمان سابق فارس، وبالل سابق احلبشة

صلى اهللا عليه وسلم خط اخلندق وجعل . ري بن عبد اهللا املُزين، عن أبيه، عن جده أن رسول اهللاوعن كث
: لكل عشرٍة أربعني ذراعاً فاحتج املهاجرون واألنصار يف سلمان وكان رجالً قوياً فقال املهاجرون

 سلمان منا أهل صلى اهللا عليه وسلم. فقال رسول اهللا. ال بل سلمان منا: سلمان منا وقالت األنصار
  .البيت

مث صعد املنرب وعليه . بعث إيل عمر حبلٍل فقسمها فأصاب كل رجل ثوب: وعن أيب حامت عن العتيب قال
ملَ يا أبا عبد : فقال عمر. ال نسمع: أيها الناس أال تسمعون؟ فقال سلمان: حلة، واحللة ثوبان، فقال

فلم . يا عبد اهللا: مث نادى. التعجل يا أبا عبد اله: فقال. ةإنك قسمت علينا ثوباً ثوباً وعليك حل: اهللا؟قال
نشدتك اهللا، الثوب الذي ائتزرت : فقال. لبيك يا أمري املؤمنني: فقال. يا عبد اهللا بن عمر: جيبه أحد فقال

w  .فقل اآلن نسمع: اللهم نعم قال سلمان: به أهو ثوبك؟ قال
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  : ذكر غزارة علمه رضي اهللا عنه

فزار سلمان أبا .صلى اهللا عليه وسلم بني سلمان وأيب الدرداء. آخى رسول اهللا:قالعن أيب جحيفة 
إن اخاك أبا الدرداء ليست له حاجة يف :وما شأنِك؟ فقالت: فقال هلا. الدرداء فرأى أم الدرداء مبنِذلة

: قال. حىت تاكلما أنا بآكٍل : قال.كُل فِإين صائم. فلما جاء أبا الدرداء قرب طعاماً فقال: قال. الدنيا

  .فأكل

فلما كان كت آخر الليل قال له . من، فنام: فقال له سلمان. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم
إن لنفسك عليك حقاً، ولربك عليك حقاً، وإن لضيفك عليك حقاً : فقاما فصليا فقال. قم اآلن: سلمان

صلى اهللا عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال . فأتيا النيب. وإن ألهلك عليك حقاً فأعِط كلّ ذي حٍق حقه
  ".انفرد باخراجه البخاري "صدق سلمان 

ماله؟ : فقال. هو نائم: دخل سلمان على أيب الدرداء يف يوم مجعة فقيل له: وعن حممد بن سريين قال
وم مجعة مث فأمرهم فصنعوا طعاماً يف ي: فقال. أنه إذا كانت ليلة اجلمعة أحياها ويصوم يوم اجلمعة: فقالوا

صلى اهللا عليه وسلم فذكرا ذلك له . فأتيا النيب. فلم يزل به حىت أكل. إين صائم: قال. كل: أتاهم فقال
 - وهو يضرب بيده على فخذ أيب الدرداء - مسان أعلم منك ! عومير"صلى اهللا عليه وسلم .فقال النيب

ياٍم من بني الليايل، وال ختصن يوم اجلمعة الختصن ليلة اجلمعة بق"ثالث مرات " عومير، مسان أعلم منك 
  ".بصياٍم من بني األيام 

فدخل فضكر فضل . وعن ثابت البناين أن، أبا الدرداء ذهب مع سلمان خيطب عليه امرأة من بين ليث
فقالوا؟ أما سلمان فال نزوجه ولكنا . سلمان وسابقَته وإسالمه، وذكر أنه خيطب فتام فالنة

وما ذاك؟ فأخربه : قال. أنه قد كان شيء وانا أستحيي أن اذكره لك: مث خرج فقال لهفتزوجها .نزوجك
  .أنا أحق أن أستحيي منك أن أخطبها وقد قضاها اهللا لك رضي اهللا عنهما: اخلرب، فقال سلمان

  :ذكر نبذة من زهده

الفاً من املسلمني، كان عطاء سلمان الفارسي مخسة آالف، وكان امرياً على زهاء ثالثني : عن احلسن قال
وكان خيطب الناس يف عباءٍة يفترش بعضها ويلبس بعضها، فإذا خرج عطاؤه أمضاه ويأكل الليل من 

  . سفيف يديه

وعن عمار يعين الدهين قال كان عطاء سلمان الفارسي أربعة آالف وكارة من ثياب، فيتصدق ا ويعمل 
w  .اخلُوص
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فقال له . يستظل بالفييء حيثما دار، ومل يكن له بيتوعن مالك بن أنس أن سلمان الفارسي كان 
فلما أدبر صاح به . نعم: أال نبين لك بيتاً تستظل به من احلر وتسكن فيه من الربد؟ فقال له سلمان: رجل

. أبنيه إن قمت فيه أصاب رأسك وإن اضطجعت فيه أصاب رجليك: كيف تبنيه؟ قال: فسأله سلمان

  .نعم: فقال سلمان

  .كان لسلمان خباء من عباء وهو أمري الناس:  بن سيلموقال عبادة

    

أنه تزوج امرأة من كندة فلما كان ليلة البناء مشى معه : وعن أيب عبد الرمحن السلمي، عن سلمان
فلما نظر إىل البيت .ارِجعوا أجركم عند اهللا ومل يدخلهم: أصحابه حىت أتى بيت املرأة فلما بلغ البيت قال

أحمموم بيتكم أم حتولت الكعبة يف ِكندة؟ فلم يدخل حىت نزع كل ستٍر يف البيت :  قال-د والبيت منج
ما : متاعك ومتاع امرأتك فقال: ملن هذه املتاع؟ قالوا: غري ستر الباب فلما دخل رأى متاعا مثرياً فقال

ما أنكح، أو صلى اهللا عليه وسلم أوصاين خليلي ان ال أمسك إال . اذا أوصاين خليلي رسول اهللا
مث قال للنسوة الاليت .أنكح،فإن فعلت فبغين كان علي مثل أوزارهن من غري أن ينقص من أوزارهن شيء

فخرجن، فذهب إىل الباب فأجافه وأرخى الستر . هل أننت خمليات بيين وبني امرأيت؟ قلن نعم: عند امرأته
ل هلا هل أنت مطيعيت يف شيء آمرك به؟ فقا. مث جاء فجلس عند امرأته فمسح ناصيتها ودعا بالربكة

. قال فإن خليلي أوصاين إذا اجتمعت إىل أهلي أن اجتمع على طاعة اهللا. جلست جملس من يطيع: قالت

فلما أصبح .فقام وقامت إىل املسجد فصلّيا ما بدا هلما مث خرجا فقضى منهما ما يقضي الرجل من امرأته
مث أعادوا . مث أعادوا فأعرض عنهم. لك؟ فأعرض عنهمكيف وجدت أه: غدا عليه أصحابه فقالوا

إمنا جعل اهللا عز وجل الستور واِخلدر و األبواب لتواري ما فيها، حسب كل : مث قال. فأعرض عنهم
صلى اهللا . اميٍء منكم أن يسأل عما ظهر له فأما ما غاب عنه فال يسألن عن ذلك، مسعت رسول اهللا

وعن أيب قُالبة أن رجالً دخل ". عن ذلك كاحلمارين يتسافدان يف الطريق املتحدث: "عليه وسلم يقول
: مث قال. بعثْنااخلادم يف عمل فكرهنا أن جنمع عليه عملني: ماهذا؟ قال: على سلمان وهو يعجن فقال

أما إنك لو مل تؤدها كانت أمانة مل : مىت قدمت؟ قال منذ كذا وكذا فقال: قال. فالن يقرئك السالم
ها رواه أمحدتؤد.  

  : ذكر كسبه وعمله بيده

دخلت مع خايل على سلمان الفارسي باملدائن وهو يعمل اخلوص فسمعته : عن النعمان بن محيد قال
wأشتري خوصاً بدرهم فأعمله فأبيعه بثالثة دراهم فأعيد درمهاً فيه وأنفق درمهاً على عيايل وأتصدق : يقول
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  .ه ما انتهيتبدرهم، ولو أن عمر بن اخلطاب اين عن

  .كان سلمان يأكل من سفيف يده: وعن احلسن قال

  : ذكر نبذة من ورعه

فمن أين ؟ : قال. ال: ألك شيء؟ قال: قال.كاِتبين: قال غالم مسان لسلمان: عن أيب ليلى الكندي قال
  .تريد أن تطعمين غُسالة الناس: قال. أسال الناس: قال

  : ذكر نبذة من تواضعه

 سلمان أمرياً على املدائن فجاء رجل من أهل الشام ومعه ِحمل تبٍن وعلى سلمان كان: عن ثابت قال
فحمل سلمان فرآه الناس فعرفوه . تعالَ وامحل، وهو اليعرف سلمان: أندرا وِبرٍد وعباءة فقال سللمان

 إين قد نويت :ويف رواية اخرى. الحىت ابلغ مرتلك: فقال له سلمان. مل أعرفك: فقال. هذا األمري: فقالوا
  .فيه نيةً فال أضعه حىت أبلغ بيتك

  .كان سلمان إذا أصاب الشيء اشترى به حلماً مث دعا اذومني فأكلوا معه: وعن عبد اهللا بن بريدة قال

عرض أيب على سلمان أخته أن يزوجه فأىب، فتزومجوالةيقال هلا : وعن عمر بن أيب قرة الكندي قال
 أنه يف مبقَلة له، فتوجه إليه فلقيه معه زنبيل فيه بقْل قد أدخل عصاه يف عروة فأتاه أبو قرة فأخرب.بقرية

  .الزنبيل وهو على عاتقه

وعن ميمون بن مهران، عن رجل من عبد القيس قال رأيت سلمان يف سرية وهو أمريها على محار عليه 
  .إمنا اخلري والشر بعد اليوم: سلمانقال . قد جاء األمري: سرأويل وخدمتاه تِذبذَبان واجلند يقولون

لكني خلقت من نطفة قذرة مث أعود : افتخرت قريش عند سلمان، فقال سلمان: وعن أيب األحوص قال
  .جيفةً منتنة، مث يؤدى يب إىل امليزان فإن ثقلت فانا كرمي وإن خفت فانا لئيم

فخرج معه فجعل ال يستطيع أن . منهصحب سلمانَ رجلٌ من بين عبس ليتعلم :وعن أيب البختري قال
حىت . إن عجن جاء سلمان فخبز وإن هيأ الرجل علفاً للدواب ذهب سلمان فسقاها: يفضله يف عمل

: فقال له سلمان. فرتل فشرب. أنزل فاشرب: انتهوا إىل شطّ دجلة وهي تطفح فقال سلمان للعبسي

وما عسى أن أنقص منها فقال : فقال العبسي لهكم تراك نقصت منها؟ : فقال له سلمان. فازداد.ازدد
  .كذلك الِعلم تأخذ منه وال ينقص فعليك بالعلم مبا ينفعك: سلمان

    

wيا أخا بين عبس أما ترى إىل : مث عرب إىل ر دنّ فإذا االكداس عليه من احلنطة والشعري فقال سلمان:قال
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فو الذي ال إله غريه لقد كانوا : قال. قلت بلىالذي فتح خزائن هذه علينا كان نراها وحممد حي؟ قال ف
قال مث سرنا حىت انتهينا إىل جلُالء قال فذكر ما فتح اهللا . ميسون ويصبحون وما فيهم قفيز من قمح

يا أخا بين عبس أما ترى إىل الذي فتح علينا خزائن هذه :عليهم وما أصابوا فيها من الذهب والفضة فقال
بحون وما : قال. قلت بلى: ؟ قالعلينا كأن نراها وحممد حيصسون ويموالذي ال إله غريه لقد كانوا ي

  .فيهم دينار وال درهم

  : ذكر ثناء الناس على سلمان واعترافاتهم بفضله

  .عن ابن عباس قال قال سلمان من غيبة له فتلقاه عمر فقال أرضاك اهللا عبدا

ضاين لنفسك فلما اصبح اتابه قوم فقال حاجة قالوا قال فزوجين فسكت عنه فقال اترضاين هللا عبدا وال تر
نعم قال ما هي قالوا تضرب عن هذا االمر يعنون خطبته إىل عمر فقال أما واهللا ما محلين على هذا االمر 

  .وال سلطانه ولكن قلت رجل صاحل عسى اهللا عز وجل ان خيرج مين ومنه نسمة صاحلة

ات يوم فقالوا يا امري املؤمنني حدثنا عن سلمان قال من لكم وعن أيب االسود الدؤيل قال كنا عند علي ذ
مبثل لقمان احلكيم ذلك امرؤ منا والينا أهل البيت اذرك العلم األول والعلم االخر وقرا الكتاب األول 

  .واالخر وحبر ال يرتف وأوصى معاذ بن جبل رجال ان يطلب العلم من اربعة سلمان أحدهم

  : ةذكر نبذة من كالمه ومواعظ

عن حفص بن عمرو السعدي عن عمه قال قال سلمان حلذيفة يا اخا بين عبس العلم كثري والعمر قصري 
  .فخذ من العلم ماحتتاج إليه يف أمر دينك ودع ما سواه فال تعانه

وعن أيب سعيد الوهيب عن سلمان قال إمنا مثل املؤمن يف الدنيا كمثل املريض معه طبيبه الذي يعلم داءه 
فإذا اشتهى ما يضره منعه وقال ال تقربه فانك ان اتيته أهلكك فال يزال مينعه حىت يربا من وجعه ودواءه 

وكذلك املؤمن يشتهي اشياء كثريى مما قد فضل به غريه من القيش فيمنعه اهللا عز وجل اياه وحيجره حىت 
  .يتوفاه فيدخله اجلنة

نه مت تواضع هللا عز وجل يف الدنيا رفعه اهللا وعن جرير قال قال سلمان يا جرير تواضع هللا عز و جل فا
يوم القيامة يا جرير هل تدري ما الظلمات يوم القيامة؟ قلت ال قال ظلم الناس بينهم يف الدنيا قال مث 

أخذ عويدا ال اكد اراه بني اصبعيه قال يا جرير لو طلبت يف اجلنة مثل هذا العود مل جتده قال قلت يا أبا 
  .ل والشجر قال اصوهلا اللؤلؤ والذهب واعالها الثمرعبد اهللا فاين النخ

wوعن أيب البختري عن سلمان قال مثل القلب واجلسد مثل اعمى ومقعد قال املقعد اين ارى مترة وال 
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  .استطيع ان اقوم إليها فامحلين فحمله فاكل واطعمه

ت سيئة يف عالنىي وعن قتادة قال قال سلمان إذا اسات سيئة يف سريرة فاحسن يف سريرة وإذا اسا
  .فاحسن حسنة يف عالنية لكي تكون هذه ذه

وعن مالك بن أنس عن حيىي بن سعيد ان الدرداء كتب إىل سلمان هلم إىل األرض املقدسة فكتب إليه 
سلمان ان األرض ال تقدس أحداً وإمنا يقدس األنساًن عمله وقد بلغين انك جعلت طبيبا فان كنت تربىء 

متطببا فاحذر ان تقتل أنسانا فتدخل النار فكان أبو الدرداء إذا قضى بني اثنني فادبر فنعما لك وان كنت 
  .عنه نظر اليهما وقال متطبب واهللا ارجعا إىل اعيدا قصتكما

عن أيب عثمان النهدي عن سلمات الفارسي قال ثالث اعجبين حىت اضحكتين مؤمل دنيا واملوت يطلبه 
 فيه ال يدري اساخط رب العاملني عليه أم راض عنه وثالث وغافل وليس مبغفول عنه وضاحك ملء

فراق حممد وحزنه وهول املطلع والوقوف بني يدي ريب عز وجل وال ادري جنة أو : احزنين حىت ابكينين
  .إىل نار

وعن محاد بن سلمى عن سليمان التيمي عن أيب عثمان عن سلمان قال ما من مسلم يكون بفيء من 
  .مم مث يؤذن ويقيم إال أم جنودا من املالئكة ال يرى طرفهم أو قال طرفاهماألرض فيتوضا أو يتي

وعن ميمون بن مهران قال جاء رجل إىل سلمان فقال أوصين قال ال تكلم قال ال يستطيع من عاش يف 
الناس انال يتكلم قال فان تكلمت فتكلم حبق أواسكت قال زدين قال ال تغضب قال أنه ليغشاين ما ال 

ال فان غضبت فامسك لسانك ويدك قال زدين قال ال تالبس الناس قال ال يستطيع غضبت املكه ق
فامسك لسانك ويدك قال زدين قال ال تالبس الناس قال ال يستطيع من عاش يف الناس ان ال يالبسهم 

  .قال فان البستهم فاصدق احلديث واد االمانة

    

عو اهللا يف السراء فرتلت به الضراء فدعا قالت وعن أيب عثمان عن سلمان قال ان العبد إذا كان يد
املالئكة صوت معروف من ادمي ضعيف فيشفعون له وإذا كان ال يدعو اهللا يف السراء فرتلت به الضراء 

  .قالت املالئكة صوت منكر من ادمي ضعيف فال يشفعون له

الظن ورواه زهريعن وعن حارثة بن مضرب قال مسعت سلمان يقول اين العد العراق على اخلادم خشية 
  .أيب إسحاق قال اين العد عراق القدر خمافة الظن خبادمي

وعن سامل موىل زيد بن صوحان قال كنت مع موالي زيد بن صوحان يف السوق فمر علينا سلمان 
الفارس وقد اشترى وسقا من طعام فقال له زيد بن صوحان يف السوق فمر علينا سلمان الفارسي وقد 

wصلى اهللا عليه . عام فقال له زيد يا أبا عبد اهللا تفعل هذا وأنت صاحب رسول اهللاشترى وسقا من ط
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  .وسلم قال ان النفس إذا احرزت قوا اطمانت وتفرغت للعبادة ويئس منها الوسواس

وعن ابيعثمان عن سلمان قال ملا افتتح املسلمون جوخى دخلوا ميشون فيها واكداس الطعام فيها امثال 
جل ميشي إىل جنب سلمان فقال أي أبا عبد اهللا إال ترى ما اعطانا اهللا فقال سلمان وما اجلبال قال ور

  .يعجبك فما ترى إىل جنب كل حبة مما ترى حساب رواه اإلمام أمحد

وعن سعيد بن وهب قال دخلت مع سلمان على صديق له من كندة نعوده فقال له سلمان ان اهللا عز 
مث يعافيه فيكون كفارة ملا مضى فيستعتب فيما بقي وان اهللا عز وجل وجل يبتلي عبده املؤمن بالبالء 

يبتلي عبده الفاجر بالبالء مث يعافيه فيكون كالبعري عقله أهله مث اطلقوه فال يدري فيم عقلوه وال فيم 
اطلقوه حني اطلقوه؟ وعن حممد بن قيس عن سامل بن عطية االسدي قال دخل سلمان على رجل يعوده 

  .اع فقال ايها امللك ارفق به قال يقول الرجل أنه يقول اين بكل مؤمن رفيق والسالموهو يف الرت

  ذكر وفاة سلمان رضي اهللا عنه 

عن حبيب بن احلسن ومحيد بن مورق العجلي ان سلمان ملا حضرته الوفاة بكى فقيل له ما يبكيك قال 
أحدكم كزاد الراكب قال فلما مات صلى اهللا عليه وسلم قال ليكن بالغ . عهد عهده الينا رسول اهللا

  .نظروا يف بيته فلم جيدوا يف بيته إال اكافا ووطاء ومتاعا قوم حنوا من عشرين درمها

وعن عامر بن عبد اهللا عن سلمان أنه حني حضر املوت عرفنا به بعض اجلزع فقالوا ما جيزعك يا أبا عبد 
 عليه وسلم مغازي حسنة وفتوحا عظاما صلى اهللا. وقد كان لك سابقة يف اخلري شهدت مع رسول اهللا

صلى اهللا عليه وسلم عهدالينا حني فارقنا فقال ليكف املؤمن كزاد الراكب . قال حيزنين ان حبيبنا حممدا
  .فهذا الذي احزنين

  .قال فجمع مال سلمان فكان قيمته مخسة عشر دينارا هكذا قالعامر والباقون من الرواة يذكرون الدراهم

ن عن اشياخه قال ودخل سعد بن أيب وقاص على سلمان يعوده فبكى سلمان فقال له سعد عن أيب سفيا
صلى اهللا عليه وسلم وهو عنك راض وترد عليه احلوض قال . ما بيكيك يا ابأعبد اهللا تويف رسول اهللا

يه صلى اهللا عل. فقال سليمان أما اين ما ابكي جزعا من املوت وال حرصا على الدنيا ولكن رسول اهللا
وسلم عهد الينا فقال لتكن بلغة أحدكم مثل زاد الراكب وحويل هذه االسأود وإمنا حوله اجانة أو جفنة 

أو مطهرة قال فقال له سعد يا أبا عبد اهللا اعهد الينا بعهد فنأخذ به بعدك فقال يا سعد اذكر اهللا عند 
  .مهك إذا مهمت وعند حكمك إذا حكمت وعند بذل إذا قسمت

قال أصاب سلمان صرة مسك يوم فتح جلوالء فاستودعها امراته فلما حضرته الوفاة قال وعن الشعيب 
wهايت املسك فمرسها يف ماء مث قال انضحيها حويل فانه يأتيين زوار االن ليس بأنس وال جان ففعلت فلم 
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  .ميكث بعد ذلك إال قليال حىت قبض ويف اخى أنه قال جيدون الريح وال يأكلون الطعام

د بن سوقة قال دخلنا على سلمان نعوده وهو مبطون فقال المراته ما فعلت باملسك الذي حئنا وعن سعي
به من بلندجر قالت هو ذا قال القيه يف املاء مث اضريب بعضه ببعض مث اضحي حول فراشي فانه االن يأتينا 

  .قوم ليس بأنس وال جن ففعلت وخرجنا عنه مث اتيناه فوجدناه قد قبض رضي اهللا عنه

    

عن الشعيب قال حدثين اجلزل عن امرأة سلمان بقرية قالت ملا حضر سلمان املوت دعاين وهو يف علية هلا 
اربعة ابواب فقال افتحي هذه االبواب يا بقرية فان يل اليوم زوارا ال ادري من أي هذه االبواب يدخلون 

 حول فراشي مثانزيل فامكثي فسوف علي مث دعا مبسك له مث قال هلا اديفيه يف تور ففعلت مث قال اضحيه
  .تطلعني فتريين علء فراشي فاطلعت فإذا قد أخذ روحه كانه نائم على فراشه أو حنو هذا

قال أهل العلم بالسري كان سلمان من املعمرين ادرك وصي عيسى ابن مرمي عليه السالم وعاش مائتني 
  .ل مات سنة ثنتني وثالثنيومخسني سنة ويقال أكثر وتويف باملدائن يف خالفة عثمان وقي

  .لسلمان ثالث بنات بنت باصبهان وبنتان مبصر: قال أبو بكر بن أيب دأوود

وعن عبد اهللا بن سالم ان سلمان قال له يا أخي اينا مات قبل صاحبه فليترايا له قال عبد اهللا بن سالم أو 
مة الكافر يف سجني يكون ذلك قال نعم ان نسمة املؤمن خمالة تذهب يف األرض حيث شاءت ونس

  .فمات سلمان

قال عبد اهللا فبينا أنا ذات يوم قائل بنصف النهار على سرير يل فاغفيت اغفاءة إذ جاء سلمان فقال 
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته فقلت السالم عليك ورمحة اهللا يا أبا عبد كيف وجدت مرتلك قال 

  .ث مرات رمحه اهللاخريا وعليك بالتوكل فنعم الشيء التوكل ردده ثال

  أبو موسى االشعري 

. عبد اهللا بن قيس بن سليم أسلم مبكة وهاجر إىل أرض احلبشة مث قدم مع أهل السفينتني ورسول اهللا

  .صلى اهللا عليه وسلم خبيرب وبعضهم ينكر هجرته إىل احلبشة

ني وامرمها ان يعلما صلى اهللا عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إىل اليم. عن أيب موسى ان رسول اهللا
  .الناس القرآن رواه اإلمام أمحد

صلى اهللا عليه وسلم لو رايتين وانا استمع قراءتك . وقد صح من حديث أيب موسى قال قال رسول اهللا
البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامري ال دأود فقلت يا رسول اهللا لو علمت انك تسمع قراءيت حلربته لك 

w  .حتبريا
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صلى اهللا عليه وسلم يف غزاة وحنن ستة .  من حديث أيب موسى قال خرجنا مع رسول اهللاويف الصحيحني
نفر على بعري نعتقبه قال فنقبت اقدامنا ونقبت قدمي وسقطت اظفاري فكنا نلف على ارجلنا اخلرق 
فسميت غزاة ذات الرقاع ملا كنا نعصب على ارجلنا من اخلرقب قال أبو بردة فحدث أبو موسى ذا 

  .ديث مث كره ذلك وقال ما كنت اصنع بان اذكره قال كانه كره ان يكون شيئا م عمله افشاهاحل

  .وعن أيب سلمة قال كان عمر بن اخلطاب يقول أليب موسى ذكرنا ربنا تعاىل فيقرا

وعن أيب عثمان النهدي قال صلى بنا أبو موسى االشعري صالة الصبح فما مسعت صوت صنج وال برب 
  . منهكان احسن صوتا

وعن أيب كبشة السدوسي قال خطبنا أبو موسى االشعري فقال ان اجلليس الصاحل خري من الوحدة 
والوحدة خري من اجلليس السوء ومثل اجلليس الصاحل كمثل صاحب العطر إال حبذك يعبق بك من رحيه 

 مسي القلب من إال وان مثل اجلليس السوء كمثل صاحب الكري إال حيرق ثيابك يعبق من رحيه إال وإمنا
تقلبه وان مثله القلب كمثل ريشة بأرض فضاء تضرا الريح ظهرا لبطن إال وان من ورائكم فتنا كقطع 
الليل املظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا وميسي كفارا والقاعد فيها خري من القائم والقائم خري من املاشي 

  .خري من الراكب

  .قالوا فما تامرنا قال كونوا احالس البيوت

وعن أيب كنانة عن أيب موسى االشعري أنه مجع الذين قرأوا القرآن فإذا هم قريب من ثالث مائة فعظم 
القرآن وقال ان هذا القرآن كائن لكم اجرا وكائن عليكم وزرا فاتبعوا القرآن وال يتبعنكم القرآن فانه مع 

  .ذفه يف الناراتبع القرآن هبط به على رياض اجلنة ومن تبعه القرآن زج يف قفاه فق

  .وعن أنس ان أبا موسى كان له تبان ينام فيه خمافة ان ينكشف

وعن أيب جملز قال قال أبو موسى اين الفتسل يف البيت املظلم فما اقيم صليب حىت أخذ ثويب حياء من ريب 
فان ؟ وعن قسامة بن زهري قال خطبنا أبو موسى فقال ايها الناس ابكوا فان مل تبكوا فتباكوا .عز وجل

أهل النار يبكون الدموع حىت تنقطع مث يبكون الدماء حىت لو ارسلت فيها السفن جلرت روى هذه 
  .االحاديث الثالثة اإلمام أمحد رمحه اهللا

    

وعن أيب بردة عن أيب موسى قال خرجنا غازين يف البحر والريح لنا طيبة والشراع لنا مرفوع فسمعنا 
 أخربكم حىت واىل بني سبعة اصوات قال أبو موسى فقمت على صدر مناديا ينادي يا أهل السفينة قفوا

السفينة فقلت من أنت ومن اين أنت أو ماترى اين حنن وهل نستطيع وقوفا قال فاجانيب الصوت إال 
wأخربكم بقضاء قضاه اهللا على نفسه قال قلت باى أخربنا قال فان اهللا فضى على نفسه أنه من عطش 
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ن حقا على اهللا ان يرويه يوم القيامة قال فكان أبو موسى يتوخى ذلك اليوم احلار نفسه هللا يف يوم حار كا
  .الشديد احلر الذ ي يكاد ينسلخ فيه األنساًن فيصومه

وعن أيب ادريس قال صام أبو موسى حىت عاد كانه خالل فقيل له لو امجمت نفسك فقال ايهات إمنا 
ه فيقول المراته شدي رحلك فليس على جسر جهنم يسبق من اخليل املضمرة قال ورمبا خرج من مرتل

؟ عن الضحاك بن عبد الرمحن بن عرزب قال دعا أبو موسى فتبيانه حني حضرته الوفاؤ فقال اذهبوا .معرب
فاحفروا واسعوا واعمقوا فجاؤوا فقالوا قد حفرنا وأوسعنا واعمقنا فقال واهللا اا إلحدى املرتلتين أما 

ون كل زأوية منه اربعني ذراعا مث ليفتحن يل باب إىل اجلنة فال نظرن إىل ليوسعن علي قربي حىت يك
ازواجي ومنازيل وما اعد اهللا عز وجل يل من الكرامة مث ليصيبني من رحيها وروحها حىت ابعث ولئن 

كانت االخرى ونعوذ باهللا منها ليضيقن علي قربي حىت أكون يف اضيق من القناة يف الزج مث ليفتحن يل 
  .من ابواب جهنم فالنظرن إىل سالسلي واغاليل وقرنائي مث ليصيبين من مسومها ومحيمها حىت ابعثباب 

وعن أيب بردة قاللما حضرت أبا موسى الوفاة قال يا بين اذكروا صاحب الرغيف قال كان رجل يتعبد يف 
عينه امرأة قال فكان صومعته اراه قال سبعني سنة ال يرتل إال يف يوم واحد قال فشبه أو شب الشيطان يف 

معها سبعة أيام أو سبع ليال قال مث شكف عن الرجل غطاؤه فخرج تائبا فكان كلما خطا خطوة صلى 
وسجد فأواه الليل إىل دكان عليه اثنا عشر مسكينا فادركه االعياء فرمى بنفسه بني رجلني منهم وكان مث 

فجاء صاحب الرغف فاعطى كل أنساًن راهب يبعث إليهم كل ليلة بارغفة فيعطي كل أنساًن رغيفا 
رغيفا فقال املتروك لصاحب الرغيف ما لك مل تعطين رغيفي قال اتراين امسكه عنكك واهللا ال اعطيك 

  .الليلة شيئا فعمد التائب إىل الرغيف الذي دفعه إليه فدفعه إىل الرجل الذي ترك

  . الليايلفاصبح التائب ميتا قال فوزنت السبعون سنة بالسبع ليايل فرجحت

فوزن الرغيف بالسبع الليايل فرجح الرغيف فقال أبو موسى يا بين اذكروتا صحاب الرغيف رضي اهللا 
  .عنه

قال أصحاب السري تويف أبو موسى سنة اثنتني ومخسني وقيل اثنتني واربعني وقيل اربع واربعني ودفن مبكة 
  .وقيل دفن بالثوية على ميلني من الكوفة

  " أبو عمار " ك ياسر بن عامربن مال

. قدمة فحالف أبا حذيفة بن املغرية فزوجه أبو حذيفة أمة له يقال هلا سمية بنت خياط فولدت له عماراً

  .رمحهم اهللا

wفلما أسلم ياسر أخذته بنو خمزوم فجعلوا يعذبونه، لريجع عن . مث جاء اهللا باإلسالم فأسلم ياسر وعمار
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  .دينه

صلى اهللا عليه وسلم وهو أخذ بيدي حىت أتينا على أيب .  رسول اهللاأقبلت أنا و: قال عثمان بن عفان
صلى اهللا عليه وسلم اصرب اللهم .فقال النيب. الدهر هكذا: عمار وعمار وأمه وهم يعذبون فقال ياسر

رضي اهللا عنه. اغفر آلل ياسر وقد فعلت.  

  عبد اهللا بن عمر بن الخطاب 

ن أسلم مبكة مع أبيه ومل يكن بالغا حينئذ وهاجر مع أبيه إىل يكىن أبا عبد الرمحن أمه زينب بنت مظعو
صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر فرده ويوم أحد فرده لصغر سنه وعرض . املدينة وعرض على رسول اهللا

  .عليه يوم اخلندق وهو ابن مخس عشرة سنة فاجازه

ابن اربع عشر فلم جيزه مث صلى اهللا عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو . عن نافع عن ابن عمر ان النيب
  .عرضه يوم اخلندق وهو ابن مخس عشرة فاجازه

    

صلى اهللا عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها . وعن سامل عن ابن عمر قال كان الرجل يف حياة رسول اهللا
. صلى اهللا عليه وسلم قال وكنت غالما شابا عزبا فكنت انام يف املسجد على عهد رسول اهللا. على النيب

 اهللا عليه وسلم ف رأيت يف النوم كان ملكني أخذاين فذهبا يب إىل النار فإذا هي مطوية كطي البئر صلى
وإذا هلا قرنان وارى فيها ناسا قد عرفتهم فجعلت اقول أعوذ باهللا من النار أعوذ باهللا من النار فلقيهما 

صلى اهللا عليه وسلم . ملك آخر فقال يل لن ترع فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول اهللا
فقال نعم الرجل عبد اهللا لو كان يصلي من الليل قال سامل فكان عبد اهللا بعد ال ينام من الليل إال قليال 

  .أخرجاه يف الصحيحني

وعن نافع قال قال يل عبد اهللا بن عمر رأيت يف املنام كان بيدي قطعة من الستربق وال اشري ا إىل مكان 
صلى اهللا عليه وسلم فقال ان اخاك رجل صاحل أن . يب إليه فقصتها حفصة على النيبمن اجلنة إال طارت 

  .عبد اهللا رجل صاحل أخرجاه يف الصحيحني

وعن أيب الزناد قال اجتمع يف احلجر مصعب وعروة وعبد اهللا بنو الزبري وعبد اهللا بن عمر فقالوا متنووا 
 وقال عروة أما أنا فامتىن ان يؤخذ عين العلم وقال مصعب أما فقال عبد اهللا بن الزبري أما أنا فامتىن اخلالىف

أنا فامتىن امرة العراق واجلمع بني عائشة بنت طلحة وسكيىن ينت احلسني قال عبد اهللا بن عمر أما أنا 
  .فامتىن املغفرة

w  .قال فنالوا ما متنوا ولعل ابن عمر غفر له
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د يقول قد تعلم ما مينعين من مزامحة قريش على وعن نافع قال دخل ابن عمر الكعبة فسمعته وهو سأج
  .هذه الدنيا إال خوفك

  .عن طأوس قال ما رأيت رجال أورع من ابن عمر وال رأيت رجال اعلم من ابن عباس

  .وقال سعيد بن املسيب أو كنت شاهدا لرجل من أهل العلم أنه من أهل اجلنة لشهدت لعبد اهللا بن عمر

ن شيء فقال ال علم يل به فلما ادبر الرجل قال لنفسه سئل ابن عمر عما وعن عروة قال سئل ابن عمر ع
  .ال علم له به فقال ال علم يل به

وعن نافع ان رجال سال ابن عمر عن مسالة فطاطا رأسه ومل جيبه حىت ظن الناس أنه مل يسمع مسالته 
 تعاىل ليس بسائلنا عما فقال له يرمحك اهللا أما مسعت مساليت قال بلى ولكنكم كانكم ترون ان اللع

تسالونا عنه اتركنا رمحك اهللا حىت نتفهم يف مسالتك فان كان هلا جواب عندنا واال اعلمناك أنه ال علم 
  .لنا به

  .وعن إبراهيم قال قال عبد اهللا ان امكل شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد اهللا ابن عمر

صحايب على أمر واين أخاف ان خالفتهم ان ال وعن حممد قال نبئت ان ابن عمر كان يقول اين لقيت ا
  .احلق م

  .وعن سعيد ابن املسيب قال كان اشبه ولد عمر بعمر عبد اهللا واشبه ولد عبد اهللا بعبد اهللا سامل

وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال ما ناقة اضلت فصيلها يف فالة من األرض باطلب الثرها من ابن عمر 
  .لعمر بن اخلطاب

  دة بن دليم بن حارثة سعد بن عبا

يكىن أبا ثابت أمه عمرة بنت مسعود من املبايعات وهو أحد النقباء شهد العقبة مع السبعني واملشاهد 
  .كلها ما خال بدراً فانه يا للخروج فلدغ فاقام

صلى اهللا عليه وسلم يف بيوت ازواجه وكان له من . وكان جوادا وكانت جفنته تدور مع رسول اهللا
  .يد وحممد وعبد الرمحن وامامة وقيس ومندوسالولد سع

وكان سعد يكتب يف اجلاهلية بالعربية وحيسن الرمي والعوم وقد ذكرنا ان العرب كانت تسمي من 
  .اجتمعت هذه االشياء فيه الكامل

عن حممد بن سريين قال كان أهل الصفة إذا امسوا انطلق الرجل بالرجل والرجل بالرجلني والرجل 
  .ا سعد بن عبادة فكان ينطلق بثمانني كل ليلةباخلمسة فام

wصلى اهللا عليه وسلم من سعد بن عبادة جفنة من ثريد يف . وعن حيىي بنايب كثري قال كانت لرسول اهللا
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كل يوم تدور معه اينما دار من نسائه وكان إذا انصرف من صالة كتوبة قال اللهم ارزقين ماال استعني به 
  .فعال إال املالعلى فعايل فانه ال يصلح ال

وعن عروة عن أبيه ان سعد بن عبادة كان يدعو اللهم هب يل محدا جملدا ال جمد إال بفعال وال فعال 
  .االمبال اللهم ال يصلحين القليل وال اصلح عليه

قال حممد بن سعد تويف سعد بن عبادة حبوران من أرض الشام لسنتني ونصف من خالفة عمر كانه مات 
  .يف سنة مخس عشرة

قال عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة ما علم مبوته باملدينة حىت مسع غلمان قد اقتحموا يف بئر نصف 
    : النهار يف حر شديد قائال يقول يف للبئر

 بسهمني فلم ختط فؤاده رميناه  حنن قتلنا سيد اخلزرج سعد بن عبادة

يه سعد وإمنا جلس يبول يف نفق فاقتتل فمات فذعر الغلمان فحفظ ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات ف
  .من ساعته فوجدوه قد اخضر جلده

  البراء بن معرور بن صخر بن خنساء 

أحد النقباء شهد العقبة وله من الولد بشري ومبشر وهند وسالفة والرباب مبايعات وهو أول من مات من 
  .ملدينة بشهرصلى اهللا عليه وسلم ا. النقباء مات يف صفر قبل قدوم رسول اهللا

صلى اهللا عليه . عن حممد بن سعد قال كان الرباء أول من تكلم من النقاء ليلة العقبة حني لقي رسول اهللا
وسلم السبعون من األنصار فبايعوه وأخذ منهم النقباء فقام الرباء فحمد اهللا اثىن عليه فقال احلمد هللا الذي 

نا اهللا ورسوله ومسعنا واطعنا يا معشر األوس واخلزرج اكرمنا مبحمد وحبانا به فكنا أول من اجاب فاجب
قد اكرمكم اهللا بدينه فان أخذمت السمع والطاعة واملؤازرة بالشكر فاطيعوا اهللا ورسوله مث جلس رضي اهللا 

  .عنه

  ومن الطبقة الثانية 

ن هاشم أبو  العباس بن عبد املطلب اب-55من املهاجرين واألنصار ممن مل يشهد بدراً وله اسالم قدمي 
صلى اهللا عليه وسلم بثالث سنني وله من الولد . الفضل أمه نتيلة بنت خباب وكان اسن من رسول اهللا

الفضل وهو اكرب ولده وبه يكىن وعبد اهللا وهو احلرب وعبيد اهللا وكان جوادا وعبد الرمحن وقثم ومعبد 
كثري ومتام وصفية واميمة امهم أم ولد وحبيبة وامهم مجيعا أم الفضل وامسها لبابة بنت احلارث بن حزن و

w  .واحلارث وأمه حجيلة بنت جندب
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صلى اهللا عليه وسلم من . أسلم العباس قدميا وكان يكتم اسالمه وخرج مع املركني يوم بدر فقال النيب
لقي العباس فال يقتله فانه خرج مستكرها فاسره أبو اليسر كعب بن عمر ففادء نفسه ورجع إىل مكة مث 

  .ىل املدينة مهاجراأقبل إ

صلى اهللا عليه وسلم فقيل هلم هو . قال أهل السري والتواريخ جاء قوم من أهل العقبة يطلبون رسول اهللا
يف بيت العباس فادخلوا عليه فقال العباس ان معكم من قومكم من هو خمالف لكم من دينكم فاخفوا 

ذا االمر فتدخلون فيه على أمر بني امركم حىت ينصدع هذا اجلاج ونلتقي حنن وانتم فتوضح لكم ه
صلى اهللا عليه وسلم الليلة اليت فر صبيحتها النر االخر ان يوافيهم اسفل العقبة . فوعدهم رسول اهللا

  .وامرهم ان ال ينبهوا نائما وال ينتظروا غائبا

لعباس ليس صلى اهللا عليه وسلم ومعه ا. فخرج القوم تلك الليلة بعد هذه يتسللون وقد سبقهم رسول اهللا
يا معشر اخلزرج : معه غريه وكان يثق به يف امره كله فلما اجتمعوا كان أول من تكلم العباس فقال

وكانت األوس واخلزرج تدعى اخلزرج انكم قد دعومت حممدا إىل ما دعومتوه إليه وحممد من أعز الناس يف 
الشرف وقد اىب حممد الناس كلهم عشريته مينعه واهللا من كان منا على قوله ومن مل يكن منعه للحسب و

غريكم فان كنتم أهل قوة وجلد وبصر باحلرب واستقالل بعدأوة العرب قاطبة سترميكيم عن قوس 
وأحدة فارتؤوا رايكم وائتمروا امركم وال تفترقوا إال عن اجتماع فان احسن احلديث اصدقه واخرء 

حنن : د اهللا بن عمرو بن حرام فقالصفوا يل احلرب كيف تقاتلون عدوكم؟ فاسكت القوم وتكلم عب
واهللا أهل احلرب غذينا ا ومرنا ورثناها عن ابائنا كابرا فكابرا نرمي بالنبل حىت تفىن مث نطاعن بالرماح 

  .حىت تكسرها مث منشي بالسيوف فنضارب ا حىت ميوت االعجل مناأو من عدونا

بن معرور قد مسعنا ما قتل أنا واهللا لو كان يف فقال العباس هل فيكم دروع قالوا نعم شاملة قال الرباء 
صلى اهللا عليه . انفسنا غري ماننطق به لقلناه ولكنا نريد الوفاء والصدق وبذل مهج انفسنا دون رسول اهللا

صلى اهللا عليه وسلم بؤكد . صلى اهللا عليه وسلم والعباس أخذ بيد رسول اهللا. وسلم فبايعهم رسول اهللا
  .ة على األنصارله البيعة تلك الليل

صلى اهللا عليه وسلم بالعباس إىل السبعني عند العقبة حتت الشجرة فقال . وعن الشعيب قال انطلق النيب
العباس ليتكمل متكلمكم واليطيل اخلطبة فان عليكم من املشركني عينا وان يعلموا بكم يفضحوكم فقال 

حابك ما شئت مث أخربنا ما لنا قائلهم وهو أسعد يا حممد سل لربك ما شئت مث سل لنفسك والص
منالثواب على اهللا إذا فعلنا ذلك فقال أسألكم لريب ان تعبدوه وال تشركوا به شيئا وأسألكم لنفسي 

والصحايب ان تؤوونا وتنصرونا ومتنعونا مما متنعون منه انفسكم قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك قال اجلنة قالوا 
w  .فلك ذلك
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صلى اهللا عليه وسلم ليلته . ل ملا كانت اسارى بدر فيهم العباس فسهر نيب اهللاوعن يزيد بن االصم قا
فقال له بعض أصحابه ما يسهرك يا نيب اهللا قال انني العباس فقام رجل م القوم فارخى من وثاقه فقال 

وثاقه صلى اهللا عليه وسلم ما يل ال امسع انني العباس؟ فقال الرجل من القوم اين ارخيت من . رسول اهللا
  .شيئا قال فافعل ذلك باالسارى كلهم

وعن أنس بن مالك ام كانوا إذا قحطوا على عهد عمر خرج بالعباس فاستسقىبه وقال اللهم أنا كنا 
  .نتوسل اليك بنبينا إذا قحطنا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا انفرد باخراجه البخاري

خلت من رجب سنة اثنتني وثالثني يف خالفة عثمان وهو ابن مثان تويف العباس يوم اجلمعة الربع عشرة 
  .ومثانني سنة ودفن بالبقيع واهللا اعلم

  جعفر بن أبي طالب 

أمه فاطمة بنت أسد وكان اسن من علي عليه السالم بعشر سنني وله من الولد عبد اهللا وبه يكىن وحممد 
 قدميا وهاجر إىل أرض احلبشة يف اهلجرة وعون ولد بأرض احلبشة امهم امساء بنت عميس أسلم جعفر

صلى اهللا عليه وسلم وهو خبري سنة سبع فقال . الثانية ومعه امراته امساء فلم يزل هنالك حىت قدم على النيب
  .صلى اهللا عليه وسلم ما ادري بايهما أنا افرح بقدوم جعفر أم بفتح خيرب. النيب

  . ا خري جار النجاشيعن أم سلمة قالت ملا نزلنا أرض احلبشة جأورنا

امننا على ديننا وعبدنا اهللا ال نؤذي فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا ان يبعثوا إىل النجاشي فينا رجلني جلدين 
وان يهدوا إىل النجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة فجمعوا له ادما كثريا ومل يتركوا منن بطارقته 

ك عبد اهللا بن أيب ربيعة املخزومي وعمرو بن العاص وقالوا هلما بطريقا إال اهدوا له هدية مث بعثوا بذل
ادفعا إىل كل بطريق هديته قبل ان تكلموا النجاشي فيهم مث قدموا إىل النجاشي هداياه مث سلوه ان 

  .يسلمهم اليكم قبالن يكلمهم

ا غلمان سفهاء فخرجا فقدما على النجاشي فدفعا إىل كل بطريق هديته وقاال أنه قد صبا إىل بلدكم من
فارقوا دين قومهم ومل يدخلوا يف دينكم وجاؤوا بدين مبتدع وقد بعثنا إىل امللك فيهم اشراف قومهم 
لريدهم إليهم فإذا كلمنا امللك فيهم فاشريوا على امللك بان يسلمهم الينا وال يكلمهم فان قومهم اعلى 

  .نعم: م عينا فقالوا

لها منهم مث كلماه فقاال له ايها امللك أنه قد صبا إىل بلدك منا غلمان مث قربوا هداياهم إىل النجاشي فقب
wسفهاء فارقوا دين قومهم ومل يدخلوا يف دينك وجاؤوا بدين مبتدع ال نعرفه حنن وال أنت وقد بعثنا اليك 
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فيهم اشراف قومهم من ابائهم واعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم فهم اعلى م عينا واعلم مبا عابوا 
  .عليهم فقالت بطارقته صدقوا فأسلمهم اليهما

فغضب النجاشي مث قال ال هيم اهللا إذا ال أسلمهم اليهما وال اكاد قوما جأورين نزلوا بالدي واختاروين 
على من سواي حىت ادعوهم فاساهلم ماذا يقول هذان يف امرهم فان كانوا كما يقوالن سلمتهم اليهما 

  . منهما واحسنت جوارهم ما جأوروينوان كانوا على غري ذلك منعتهم

صلى اهللا عليه وسلم فلما أن جاءهم رسوله اجتمعوا مث قال . قال مث أرسل إىل أصحاب رسول اهللا
صلى اهللا عليه .ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا نقول واهللا ماعلمنا وما أمرنا به نبينا: بعضهم لبعض

، وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله، فلما جاؤوه. وسلم كائن يف ذلك ماهو كائن
    ماهذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ومل تدخلوا يف ديين وال يف ديٍن آخر من هذه األمم؟ : سأهلم فقال

أيها امللك كنا قوماً أهل جأهلية نعبد األصنام : وكان الذي كلمه جعفر بن أيب طالب فقال له: قالت
الفواحش ونقطع األرحام ونسيء اجلوار، يأكل القوي الضعيف فكنا على ذلك حىت ونأكل امليتة ونأيت 

بعث اهللا عز وجل الينا رسوالً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إىل اهللا عز وجل لنوحده 
ء األمانة منعبده وخنلع ماكنا نعبد حنن وآبائنا من دونه من احلجارة واألوثان، وأمرنا بصدق احلديث وأدا

وانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم . وصلة الرحم وحسن اجلوار وكٍف عن احملارم والدماء
وامرنا أن نعبد اهللا النشرك به شيئاٌ، وأمرنا بالصالة والزكاة والصيام فصدقناه وآمنا به . وقذف احملصنة

حرم علينا واحلننا ما أحل لنا فعدا علينا قومنا فعبدنا اهللا عز وجل وحده مل نشرك به شيئاً، وحرمنا ما
فعذّبونا وفَتنونا على ديننا لريدونا إىل عبادة األوثان وان نستحل ما كنا نستحل من اخلبائث فلما قهرونا 

وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبني قومنا خرجنا إىل بلدك فاخترناك على من سواك ورغبنا يف 
  . يظلم عندك ايها امللكجوارك ورجونا ان ال

قالت فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن وجل شيء قالت فقال له جعفر نعم قال قال فاقره علي 
فقرا عليه صدرا من كهيعص فبكى واهللا النجاشي حىت اخضل ليحته وبت اساقفته حىت اخضلوا 

 وأحدة انطلقا فواهللا ال مصاحفكم مث قال النجاشي ان هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة
  .أسلمهم اليكم أبداً

قالت فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص واهللا التينه غدا اعيبهم عنده مبا استاصل به خضراءهم 
فقال له عبد اهللا بن أيب ربيعة وكان اتقى الرجلني فينا ال تفعل فان هلم ارحاما فقال واهللا ألخربنه ام 

  .مي عبديزعمون ان عيسى ابن مر

wقالت مث غدا عليه من الغد فقال له ايها امللك ام يقولون يف عيسى ابن مرمي قوال عظيما فارسل إليهم 
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  .فاساهلم عما يقولون فيه

قالت فارسل إليهم يساهلم عنه قالت ومل يرتل بنا مثلها فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض ماذا تقولون يف 
هللا فيه ما قال فيه اهللا عز وجل وما جاء به نبينا كائن يف ذلك ما هو عيسى إذا سالكم عنه قالوا نقول وا

  .كائن

فلما دخلوا عليه قال هلم ما تقولون يف عيسى ابن مرمي قال له جعفر بن أيب طالب نقول فيه الذي جاء به 
 قال فضرب صلى اهللا عليه وسلم هو عبد اهللا وروحه ورسوله وكلمته القاها إىل مرمي العذراء البتول. نبينا

النجاشي يده إىل األرض فأخذ منها عودا مث قال ما عدا عيسى ابن مرمي ما قتل هذا العود مث قال اذهبوا 
فانتم سيوم بأرضي والسيوم االمنون من سبكم غرم مث من سبكم غرم مث من سبكم غرم ردوا عليهما 

علي ملكي رواه اإلمام أمحد بن حنبل هدايامها فال حاجة لنا ا فواهللا ما أخذ اهللا مين الرشوة حني رد 
  .رضي اهللا عنه

صلى اهللا عليه وسلم ان ننطلق مع جعفر بن أيب طالب إىل . وعن أيب بردة عن أبيه قال امرنا رسول اهللا
أرض النجاشي فبلغ ذلك قريشا فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد ومجعوا للنجاشي هدية فاتياه 

ناسا من أرضنا رغبوا عن ديننا وهم يف أرض امللك فبعث الينا فقال لنا جعفر ال ا فقبلها مث قاال ان 
يتكلم منكم أحداً أنا خطيبكم اليوم فلما انتهينا بدرنا من عنده فقال اسجدوا للملك فقال جعفر ال 
نه نسجد إال اهللا فذكر حنو احلديث املتقدم فقال النجاشي مرحبا بكم ومبن جئتم من عنده وانا أشهد أ

  .رسول اهللا وانه بشر به عيسى عليه السالم ولوال ما أنا فيه من امللك التيته حىت أقبل نعله

وعن عمري بن إسحاق قال حدثين عمرو بن العاص قال ملا اتينا باب النجاشي ناديت ائذن لعمرو بن 
  .العاص فنادى جعفر من خلفي ائذن حلزب اهللا فسمع صوته فادن له قبلي

صلى . قال كان جعفر حيب املساكني وجيلس إليهم وحيدثهم وحيدثوم وكان رسول اهللاوعن أيب هريرة 
  .اهللا عليه وسلم يسميه أبا املساكني

  : ذكر وفاته رضي اهللا عنه

  .قتل جعفر بن أيب طالب مبؤتة سنة مثان من اهلجرة

 طعنة برمح وضربه عن ابن عمر قال وجدنا فيما أقبل من بدن جعفر ما بني منكبيه تسعني ضربة ما بني
  .بسيف

صلى اهللا عليه وسلم نعى جعفرا وزيدا نعامها قبل ان جييء خربمها وعيناه . وعن أنس بن مالك ان النيب
w  .تذرفان
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  أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 

     ابن هاشم رضي اهللا عنه 

 حليمة اياما وكان ترب صلى اهللا عليه وسلم من الرضاعة أرضعته. وامسه املغرية وكان اخا رسول اهللا
صلى اهللا عليه وسلم عاداه . صلى اهللا عليه وسلم يالفه الفا شديدا فلما بعث رسول اهللا. رسول اهللا

  .وهجاه وهجا أصحابه وكان شاعرا

صلى اهللا عليه وسلم . فلما كان عام الفتح القى اهللا يف قلبه اإلسالم فخرج متنكرا فتصدى لرسول اهللا
 اجلانب االخر فاعرض عنه قال فقلت أنا مقتول قبل ان اصل إليه فأسلمت فاعرض عنه فتحول إىل

وخرجت معه حىت شهدت فتح مكة وحنينا فلما لقينا العدو حبنني اقتحمت عن فرسي وبيدي السيف 
صلتا واهللا يعلم اين اريد املوت دونه وهو ينظر إىل فقال العباس يا رسول اهللا اخوك وابن عمك أبو سفيان 

ه فقال قد فعلت فغفر اهللا له كل عدأوة عادنيها مث التفت إيل فقال أخي لعمري فقبلت رجله يف فأرض عن
  .الركاب

وعن أيب إسحاق قال ملا حضر أبا سفيان بن احلارث الوفاة قال ألهله ال تبكوا علي فاين مل اتنطق خبطيئة 
  .منذ أسلمت

مر بسنة وسبعة اشهر ويقال بل مات سنة قال أهل السري مات أبو سفيان بن احلارث بعد ان استخلف ع
  .عشرين وصلى عليه عمر ودفن بالبقيع

  اسامة بن زيد حارثة 

صلى اهللا عليه وسلم ويكىن بايب حممد وأمه أم امين حاضنة . ويقال له اسامة احلب وهو حب رسول اهللا
  .".رسول اهللا

 وعمر فاستعمله عليهم فكان الناس صلى اهللا عليه وسلم بعث سرية فيهم أبو بكر. عن ابن عمر ان النيب
صلى اهللا عليه وسلم فصعد املنرب فحمد اهللا واثىن عليه وقال ان . طعنوا فيه أي لصغره فبلغ رسول اهللا

الناس قد طعنوا يف امارة اسامة وقد كانوا طعنوا يف امارة أبيه من قبله واما خلليقان هلا أو كانا خليقني 
  . وكان ابون من أحب الناس إيل إال فأوصيكم باسامة خريالذلك وانه ملن أحب الناس إيل

  .صلى اهللا عليه وسلم اسامة وهو ابن مثان عشرة سنة. وعن حنش قال مسعت أيب يقول استعمل النيب

وعن حممد بن سريين قال بلغت النخلة من عهد عثمان بن عفاف الف درهم قال فعمد اسامة إىل خنلة 
أمه فقالوا له ما حيملك على هذا وأنت ترى النخلة قد بلغت الف درهم فعقرها فاخرج مجارها فاطعمه 
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  .قال ان امي سالتينه وال نسالين شيئا اقدر عليه إال اعطيتها

صلى اهللا عليه وسلم واسامة ابن عشرين سنة وكان قد سكن بعد . قال ابن سعد قال الواقدي قبض النيب
  . املدينة فمات باجلرف يف آخر خالفة معأويةصلى اهللا عليه وسلم وادي القرى مث نزل. النيب

  .قال الزهري محل اسامة حني مات من اجلرف إىل املدينة

  سلمان الفارسي رضي اهللا عنه 

يكىن أبا عبد اهللا من اصبهان من قرية يقال هلا جي وقيل من رامهرمز سافر يطلب الدين مع قو فغدروا به 
صلى اهللا . صلى اهللا عليه وسلم يف كتابته أسلم مقدم النيب. يبفباعوه من اليهود مث أنه كوتب فاعانه الن

صلى اهللا عليه وسلم . عليه وسلم املدينة ومنعه الرق من شهود بدر واحد وأول غزاة غزاها مع النيب
  .اخلندق وشهد ما بعدها وواله عمر املدائن

من أهل اصبهان من أهل عن عبد اهللا بن العباس قال حدثين سلمان الفارسي قال كنت رجال فارسيا 
  .قرية منها يقال هلا جي وكان أيب دهقان قريته

وكنب أحب خلق اهللا إليه فلم يزل به حبه اياي حىت حسبين يف بيته كما حتبس اجلارية واجتهدت يف 
  .اوسية حىت كنت قطن النار الذي يوقدها ال يتركها ختبو ساعة

ن له يوما قال يل يا بين اين قد شغلت يف بنياين هذا اليوم قال وكانت أليب ضيعة عظيمة قال فشغل يف بنيا
عن ضيعيت فاذهب فاطلعها وامرين فيها ببعض ما يريد فخرجت اريد ضيعته فمررت بكنيسة من كنائس 

  .النصارى فسمعت اصوام فيها وهم يصلون وكنت ال ادري ما أمر الناس حلبس أيب اياي يف بيته

 دخلت عليه انظر ما يصنعون قال فلما رأيتهم اعجبتين صالم ورغبت فلما مررت م ومسعت اصوام
  .يف امرهم وقلت هذا واهللا خري من الذي حنن عليه

فواهللا ما تركتهم حىت غربت الشمس وتركت ضيعة أيب ومل اا فقلت هلم اين اصل هذا الدين قالوا 
 كله فلما جئته قال أي بين اين كنت بالشام؟ قال مث رجعت إىل أيب وقد بعث يف طليب وشغلته عن عمله

امل اكن عهدت اليك ما عهدت قال قلت يا ابة مررت بناس يصلون يف كنيسة هلم فاعجبين ما رأيت 
دينهم فواهللا ما زالت عندهم حىت غربت الشمس قال أي بين ليس يف ذلك الدين خري دينك ودين ابائك 

  .افين فجعل يف رجلي قيدا مث حبسين يف بيتهخري منه قلت كال واهللا أنه خلري من ديننا قال فخ

    

قال وبعثت إىل النصارى فقلت هلم إذا قدم عليكم ركت من الشام جتارا من النصارى فأخربوين م قال 
wفقدم عليهم ركب من الشام جتار من النصارى قال فأخربوين بقدوم جتار فقلت هلم إذا قضوا حوائجهم 
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وين م قال فلما ارادوا الرجعة إىل بالدهم القيت احلديد من رجلي مث وارادوا الرجعة إىل بالدهم فاذن
خرجت معهم حىت قدمت الشام فلما قدمتها قلت من افضل أهل هذا الدين قالوا االسقف يف الكنيسة 
قال فجئته فقلت اين قدر غبت يف هذا الدين واحببت ان أكون معك اخدمك يف كنيستك واتعلم منك 

  .خل فدخلت معهواصلي معك قال فاد

فكان رجل سوء يامرهم بالصدقة ويرغبهم فيها فإذا مجعوا إليه منها شيئا اكترته لنفسه ومل يعطه : قال
املساكني حىت مجع سبع قالل من ذهب قال وابغضته بغضا شديدا ملا رأيته يصنع قال مث مات فاجتمعت 

لصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه ا إليه النصارى ليدفنوه فقلت هلم ان هذا كان رجل سوء يامركم با
اكترتها لنفسه ومل يعط املساكني منها شيئا قالوا وما علمك بذلك قلت أنا ادلكم على كرته قالوا فدلنا 
عليه قال فاريتهم موضعه قال فاستخرجوا منه سبع قالل مملوءة ذهبا وورقا قال فلما رأوها قالوا واهللا ال 

  .مجوه باحلجارةندفنه أبداً قال فصلبوه مث ر

مث جاؤوا برجل آخر فجعلوه مكانه فما رأيت رجال يصلي اخلمس ارى أنه افضل منه وازهد يف الدنيا 
وال ارغب يف اآلخرة وال اداب ليال وارا منه قال فاحببته حبا مل احبه من قبل فاقمت معه زمانا مث 

ه من قبلك وقد حضرتك الوفاة فاىل حضرته الوفاة قلت له يا فالن اين كنت معك فاحببتك حبا أم احب
من توصي يب وماتامرين قال أي بين واهللا ما اعلم أحداً اليوم على ما كنت عليه لقد هلك الناس وبدلوا 

  .وتركوا أكثر ما كانوا عليه إال رجال باملوصل وهو فالن وهو على ما كنت عليه فاحلق به

فالن ان فالنا أوصاين عند موته ان احلق بك قال فلما مات وغيب حلقت بصاحب املوصل فقلت له يا 
وأخربين انك على امره قال فقال يل اقم عندي قال فاقمت عنده فوجدته خري رجلعلى أمر صاحبه فلم 

يلبث ان مات فلما حضرته الوفاة قلت له يا فالن ان فالنا أوصى يب اليك وامرين باللحوق بك وقد 
يب وما تامرين قال أي بين واهللا ما اعلم رجل على مثل ما كنا حضرك من أمر اهللا ما ترى فاىل من توصي 
  .عليه إال رجال بنصيبني وهو فالن فاحلق به

قال فلما مات وغيب حلقت بصاحب نصيبني فجئت فأخربته مبا جرى وما امرين به صاحيب قال فاقم 
نزل به املوت فلما عندي فاقمت عنده فوجدته على أمر صاحبيه فاقمت مع خري رجل فواهللا ما لبث ان 

حضر قلت له يا فالن ان فالنا كان أوصى يب إىل فالن مث أوصى يب فالن اليك فاىل توصي يب وما 
تامرين؟ قال أي بين واهللا ما اعلم أحداً بقي على امرنا امرك ان تاتيه إال رجال بعمورية فانه على مثل 

  .ماحنن عليه فان احببت فائته فانه على مثل امرنا

ا مات وغيب حلقت بصاحب عمورية وأخربته خربي فقال اقم عندي فاقمت عند رجل على قال فلم
wهدي أصحابه وامرهم قال وكنت اكتسبت حىت كانت يل بقرات وغنيمة قال مث به أمر اهللا عز وجل 
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فلما حضر قلت له يا فالن اين كنت مع فالن فأوصى يب إىل فالن وأوصي يب فالن إىل فالن وأوصي يب 
 فالن وأوصي يب فالن اليك فاىل من توصي يب وما تامرين؟ قال ايبين واهللا ما اعلم اصبح على ما فالن إىل

كنا عليه أحد من الناس امرك ان تاتيه ولكنه قد اظلك زمان نيب مبعوث بني إبراهيم خيرج بأرض العرب 
ل الصدقة بني كتفيه مهاجرا إىل أرض بني حرتني بينهما خنل به عالمات ال ختفى يأكل اهلدية وال يأك

  .خامت النبوة فان استطعت ان تلحق بتلك البالد فافعل

    

قال مث مات وغيب فمكثت بعمورية ما شاء اهللا ان امكث مث مر يب نفر من كلب جتارا فقلت هلم 
حتملوين إىل أرض العرب واعطيكم بقرايت هذه وغنيميت هذه قالوا نعم فاعطيتهم اياها ومحلوين حىت إذا 

 يب وادي القرى ظلمواين فباعوين من رجل من يهود فكنت عنده و رأيت النخل ورجوت ان قدموا
فبينا أنا عنده قدم عليه ابن عم له من املدينة من .يكون البلد الذي وصف يل صاحيب ومل حيق يل يف نفسي

 صاحيب فاقمت ا بين قريظة فابتاعين منه فاحتملين إىل املدينة فواهللا ما هو إال ان رأيتها فعرفها بصفة
صلى اهللا عليه وسلم فاقام مبكة ما أقام ال امسع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل . وبعث اهللا رسول اهللا

الرق مث هاجر إىل املدينة فواهللا اين لفي رأس عذق لسيدي اعمل فيه بعض العمل وسيدي جالس إذ أقبل 
 واهللا ام االن تمعون بقباء على رجل قدم عليهم ابن عم له حىت وقف عليه فقال فالن قاتل اهللا بين قيلة

  .من مكة اليوم رغم أنه نيب

  .قال فلما مسعتها أخذتين العرواء حىت ظننت اين ساقط على سيدي

قال ونزلت عن النخلة فجعلت اقول البن عمه ماذا تقول قال فغضب سيدي فلكمين لكمة شديدة وقال 
  .الشيء إمنا اردت ان اشتثبته عما قالما لك وهلذا أقبل على علمك قال قلت 

صلى اهللا عليه وسلم وهو . وقد كان شيء عين قد مجعته فلما امسيت أخذته مث ذهبت به إىل رسول اهللا
بقباء فدخلت عليه فقلت له أنه قد بلغين انك رجل صاحل معك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة وهذا 

صلى اهللا عليه . ال فقربته إليه فقال رسول اهللاشيء كان عندي للصدقة فرايتكم احق به من غريكم ق
  .وسلم الصحابه كلوا وامسك به هو فلم يأكل قال فقلت يف نفسي هذه وأحدة

إين : صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة مث جئته به فقلت. مث انصرفت عنه فجمعت شيئاً وحتول رسول اهللا
: قال. منهأوأمر أصحابه فأكلوا معه".سول اهللارأيتك ال تأكل الصدقة وهذه هديتك أكرمتك ا فأكل ر

  .هاتان اثنتان: فقلت يف نفسي

 قد تبع جنازة من أصحابه عليه مشلتان -صلى اهللا عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد . مث جئت رسول اهللا: قال
w وهو جالس يف أصحابه فسلمت عليه مث استدارت أنظر إىل ظهره هل ارى اخلامت الذي وصف يل -
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: قال. صلى اهللا عليه وسلم استدبرته عرف أين أستثبت يف شيء وِصف يل. ؟ فلما رآين رسول اهللاصاحيب

صلى اهللا عليه .فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إىل اخلامت فعرفته فانكببت عليه أقبله وأبكي فقال رسول اهللا
  .وسلم حتول

صلى اهللا عليه وسلم أن .  اهللافتحولت فقصصت عليه حديثي كمأجدثتك يا بن عباس فأعجب رسولَ
  .يسمع ذلك أصحابه

صلى اهللا عليه وسلم .مث قال يل رسول اهللا: بدر واحد قال: مث شغل سلمان الرق حىت فاته مع رسول اهللا
. فقال رسول اهللا. فكاتبت صاحيب على ثالمثائة خنلة أحييها له بالفَِقري وبأربعني أوقية. كاتب يا سلمان

الرجل بثالثني وِدية، والرجل بعشرين، : فأعانوين بالنخل. أعينوا أخاكم: سلم ألصحابهصلى اهللا عليه و
حىت اجتمعتلي ثلثمائة وِدية فقال يل . والرجل خبمسة عشر، والرجل بعشرة يعني الرجل بقدر ما عنده

  .بيديصلى اهللا عليه وسلم اذهب يا سلمان فَفَقّرِ هلا فإذا فرغت أكون أنا أضعها .رسول اهللا

صلى اهللا عليه . ففقرت هلا واعانين أصحايب حىت إذا فرغت منها جئته فأخربته فخرج رسول اهللا: قال
فو الذي نفس . صلى اهللا عليه وسلم بيده. وسلم معي إليها فجعلنا نقرب له الوِدي ويضعه رسول اهللا

صلى اهللا عليه . فأتى رسول اهللافاديت النخل فبقي علي املال . سلمان بيده ما مات منها وِدية وأحدة
فدعيت : قال". مافعل الفارسي املُكاتب؟ : "وسلم مبثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض املعادن فقال

: وأين تقع هذه يا رسول اهللا مما علي؟ قال: قلت: قال". فخذ هذه فأد ا ماعليك يأسلمان : "قال. له

 والذي نفس سلمان بيده -فأخذا فوزنت هلم منها : الق". خذها فإن اهللا عز وجل سيؤدي ا عنك "
صلى اهللا عليه وسلم اخلندق مث مل يفتنيمعه .  أربعني أوقية فأوفيتهم حقهم وعتقت، فشهدمتع رسول اهللا-

  ".رواه األمام أمحد "مشهد 

ن أهل كنت من أهل جي، وكا: وقد رويت بداية مسان من حديث أيب الطفيل عامر بن واثلة وانه قال
صلى اهللا عليه .  فذكر حنو ماذكرناه وانه قدم على رسول اهللا-قرييت يعبدون اخليل البلْق فطلبت الدين 

  . والذي ذكرناه من لقائه له باملدينة هو الصحيح-وسلم مكة 

    

إىل رب ويف الصحيح عن سلمان أنه قال تدأولين بضعة عشر من رب.  

  : ذكر نبذة عن فضائله

صلى اهللا عليه وسلم السباق أربعة، أنا سباق العرب، وصهيب سابق الروم، .قال رسول اهللا: عن أنس قال
w  .وسلمان سابق فارس، وبالل سابق احلبشة
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صلى اهللا عليه وسلم خط اخلندق وجعل . وعن كثري بن عبد اهللا املُزين، عن أبيه، عن جده أن رسول اهللا
: واألنصار يف سلمان وكان رجالً قوياً فقال املهاجرونلكل عشرٍة أربعني ذراعاً فاحتج املهاجرون 

صلى اهللا عليه وسلم سلمان منا أهل . فقال رسول اهللا. ال بل سلمان منا: سلمان منا وقالت األنصار
  .البيت

مث صعد املنرب وعليه . بعث إيل عمر حبلٍل فقسمها فأصاب كل رجل ثوب: وعن أيب حامت عن العتيب قال
ملَ يا أبا عبد : فقال عمر. ال نسمع: أيها الناس أال تسمعون؟ فقال سلمان: ثوبان، فقالحلة، واحللة 

فلم . يا عبد اهللا: مث نادى. التعجل يا أبا عبد اله: فقال. إنك قسمت علينا ثوباً ثوباً وعليك حلة: اهللا؟قال
شدتك اهللا، الثوب الذي ائتزرت ن: فقال. لبيك يا أمري املؤمنني: فقال. يا عبد اهللا بن عمر: جيبه أحد فقال

  .فقل اآلن نسمع: اللهم نعم قال سلمان: به أهو ثوبك؟ قال

  : ذكر غزارة علمه رضي اهللا عنه

فزار سلمان أبا .صلى اهللا عليه وسلم بني سلمان وأيب الدرداء. آخى رسول اهللا:عن أيب جحيفة قال
إن اخاك أبا الدرداء ليست له حاجة يف : فقالتوما شأنِك؟: فقال هلا. الدرداء فرأى أم الدرداء مبنِذلة

: قال. ما أنا بآكٍل حىت تاكل: قال.كُل فِإين صائم. فلما جاء أبا الدرداء قرب طعاماً فقال: قال. الدنيا

  .فأكل

فلما كان كت آخر الليل قال له . من، فنام: فقال له سلمان. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم
إن لنفسك عليك حقاً، ولربك عليك حقاً، وإن لضيفك عليك حقاً : فقاما فصليا فقال. قم اآلن: سلمان

صلى اهللا عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال . فأتيا النيب. وإن ألهلك عليك حقاً فأعِط كلّ ذي حٍق حقه
  ".انفرد باخراجه البخاري "صدق سلمان 

ماله؟ : فقال. هو نائم: وم مجعة فقيل لهدخل سلمان على أيب الدرداء يف ي: وعن حممد بن سريين قال
فأمرهم فصنعوا طعاماً يف يوم مجعة مث : فقال. أنه إذا كانت ليلة اجلمعة أحياها ويصوم يوم اجلمعة: فقالوا

صلى اهللا عليه وسلم فذكرا ذلك له . فأتيا النيب. فلم يزل به حىت أكل. إين صائم: قال. كل: أتاهم فقال
 - وهو يضرب بيده على فخذ أيب الدرداء - مسان أعلم منك ! عومير"يه وسلم صلى اهللا عل.فقال النيب

الختصن ليلة اجلمعة بقياٍم من بني الليايل، وال ختصن يوم اجلمعة "ثالث مرات " عومير، مسان أعلم منك 
  ".بصياٍم من بني األيام 

فدخل فضكر فضل . ن بين ليثوعن ثابت البناين أن، أبا الدرداء ذهب مع سلمان خيطب عليه امرأة م
wفقالوا؟ أما سلمان فال نزوجه ولكنا . سلمان وسابقَته وإسالمه، وذكر أنه خيطب فتام فالنة
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وما ذاك؟ فأخربه : قال. أنه قد كان شيء وانا أستحيي أن اذكره لك: فتزوجها مث خرج فقال له.نزوجك
  .قد قضاها اهللا لك رضي اهللا عنهماأنا أحق أن أستحيي منك أن أخطبها و: اخلرب، فقال سلمان

  ذكر نبذة من زهده 

كان عطاء سلمان الفارسي مخسة آالف، وكان امرياً على زهاء ثالثني الفاً من املسلمني، : عن احلسن قال
وكان خيطب الناس يف عباءٍة يفترش بعضها ويلبس بعضها، فإذا خرج عطاؤه أمضاه ويأكل الليل من 

  .سفيف يديه

 الدهين قال كان عطاء سلمان الفارسي أربعة آالف وكارة من ثياب، فيتصدق ا ويعمل وعن عمار يعين
  .اخلُوص

فقال له . وعن مالك بن أنس أن سلمان الفارسي كان يستظل بالفييء حيثما دار، ومل يكن له بيت
لما أدبر صاح به ف. نعم: أال نبين لك بيتاً تستظل به من احلر وتسكن فيه من الربد؟ فقال له سلمان: رجل

. أبنيه إن قمت فيه أصاب رأسك وإن اضطجعت فيه أصاب رجليك: كيف تبنيه؟ قال: فسأله سلمان

  .نعم: فقال سلمان

  .كان لسلمان خباء من عباء وهو أمري الناس: وقال عبادة بن سيلم

    

بناء مشى معه أنه تزوج امرأة من كندة فلما كان ليلة ال: وعن أيب عبد الرمحن السلمي، عن سلمان
فلما نظر إىل البيت .ارِجعوا أجركم عند اهللا ومل يدخلهم: أصحابه حىت أتى بيت املرأة فلما بلغ البيت قال

أحمموم بيتكم أم حتولت الكعبة يف ِكندة؟ فلم يدخل حىت نزع كل ستٍر يف البيت :  قال-والبيت منجد 
ما : متاعك ومتاع امرأتك فقال: ن هذه املتاع؟ قالوامل: غري ستر الباب فلما دخل رأى متاعا مثرياً فقال

صلى اهللا عليه وسلم أوصاين خليلي ان ال أمسك إال ما أنكح، أو . اذا أوصاين خليلي رسول اهللا
مث قال للنسوة الاليت .أنكح،فإن فعلت فبغين كان علي مثل أوزارهن من غري أن ينقص من أوزارهن شيء

فخرجن، فذهب إىل الباب فأجافه وأرخى الستر . يات بيين وبني امرأيت؟ قلن نعمهل أننت خمل: عند امرأته
فقال هلا هل أنت مطيعيت يف شيء آمرك به؟ . مث جاء فجلس عند امرأته فمسح ناصيتها ودعا بالربكة

. قال فإن خليلي أوصاين إذا اجتمعت إىل أهلي أن اجتمع على طاعة اهللا. جلست جملس من يطيع: قالت

فلما أصبح .م وقامت إىل املسجد فصلّيا ما بدا هلما مث خرجا فقضى منهما ما يقضي الرجل من امرأتهفقا
مث أعادوا . مث أعادوا فأعرض عنهم. كيف وجدت أهلك؟ فأعرض عنهم: غدا عليه أصحابه فقالوا

w حسب كل إمنا جعل اهللا عز وجل الستور واِخلدر و األبواب لتواري ما فيها،: مث قال. فأعرض عنهم
w
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صلى اهللا . اميٍء منكم أن يسأل عما ظهر له فأما ما غاب عنه فال يسألن عن ذلك، مسعت رسول اهللا
وعن أيب قُالبة أن رجالً دخل ".املتحدث عن ذلك كاحلمارين يتسافدان يف الطريق : "عليه وسلم يقول

: مث قال. نا أن جنمع عليه عملنيبعثْنااخلادم يف عمل فكره: ماهذا؟ قال: على سلمان وهو يعجن فقال

أما إنك لو مل تؤدها كانت أمانة مل : مىت قدمت؟ قال منذ كذا وكذا فقال: قال. فالن يقرئك السالم
  .تؤدها رواه أمحد

  : ذكر كسبه وعمله بيده

دخلت مع خايل على سلمان الفارسي باملدائن وهو يعمل اخلوص فسمعته : عن النعمان بن محيد قال
تري خوصاً بدرهم فأعمله فأبيعه بثالثة دراهم فأعيد درمهاً فيه وأنفق درمهاً على عيايل وأتصدق أش: يقول

  .بدرهم، ولو أن عمر بن اخلطاب اين عنه ما انتهيت

  .كان سلمان يأكل من سفيف يده: وعن احلسن قال

  : ذكر نبذة من ورعه

فمن أين ؟ : قال. ال: ألك شيء؟ قال: قال.كاِتبين: قال غالم مسان لسلمان: عن أيب ليلى الكندي قال
  .تريد أن تطعمين غُسالة الناس: قال. أسال الناس: قال

  : ذكر نبذة من تواضعه

كان سلمان أمرياً على املدائن فجاء رجل من أهل الشام ومعه ِحمل تبٍن وعلى سلمان : عن ثابت قال
فحمل سلمان فرآه الناس فعرفوه . يعرف سلمانتعالَ وامحل، وهو ال: أندرا وِبرٍد وعباءة فقال سللمان

إين قد نويت : ويف رواية اخرى. الحىت ابلغ مرتلك: فقال له سلمان. مل أعرفك: فقال. هذا األمري: فقالوا
  .فيه نيةً فال أضعه حىت أبلغ بيتك

  . فأكلوا معهكان سلمان إذا أصاب الشيء اشترى به حلماً مث دعا اذومني: وعن عبد اهللا بن بريدة قال

عرض أيب على سلمان أخته أن يزوجه فأىب، فتزومجوالةيقال هلا : وعن عمر بن أيب قرة الكندي قال
فأتاه أبو قرة فأخرب أنه يف مبقَلة له، فتوجه إليه فلقيه معه زنبيل فيه بقْل قد أدخل عصاه يف عروة .بقرية

  .الزنبيل وهو على عاتقه

من عبد القيس قال رأيت سلمان يف سرية وهو أمريها على محار عليه وعن ميمون بن مهران، عن رجل 
w  .إمنا اخلري والشر بعد اليوم: قال سلمان. قد جاء األمري: سرأويل وخدمتاه تِذبذَبان واجلند يقولون
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لكني خلقت من نطفة قذرة مث أعود : افتخرت قريش عند سلمان، فقال سلمان: وعن أيب األحوص قال
  .منتنة، مث يؤدى يب إىل امليزان فإن ثقلت فانا كرمي وإن خفت فانا لئيمجيفةً 

فخرج معه فجعل ال يستطيع أن . صحب سلمانَ رجلٌ من بين عبس ليتعلم منه:وعن أيب البختري قال
حىت . إن عجن جاء سلمان فخبز وإن هيأ الرجل علفاً للدواب ذهب سلمان فسقاها: يفضله يف عمل

: فقال له سلمان. فرتل فشرب. أنزل فاشرب: طّ دجلة وهي تطفح فقال سلمان للعبسيانتهوا إىل ش

وما عسى أن أنقص منها فقال : كم تراك نقصت منها؟ فقال العبسي له: فقال له سلمان. فازداد.ازدد
  .كذلك الِعلم تأخذ منه وال ينقص فعليك بالعلم مبا ينفعك: سلمان

    

يا أخا بين عبس أما ترى إىل : فإذا االكداس عليه من احلنطة والشعري فقال سلمانمث عرب إىل ر دنّ :قال
فو الذي ال إله غريه لقد كانوا : قال. الذي فتح خزائن هذه علينا كان نراها وحممد حي؟ قال فقلت بلى

ح اهللا قال مث سرنا حىت انتهينا إىل جلُالء قال فذكر ما فت. ميسون ويصبحون وما فيهم قفيز من قمح
يا أخا بين عبس أما ترى إىل الذي فتح علينا خزائن هذه :عليهم وما أصابوا فيها من الذهب والفضة فقال

والذي ال إله غريه لقد كانوا يمسون ويصبحون وما : قال. قلت بلى: علينا كأن نراها وحممد حي؟ قال
  .فيهم دينار وال درهم

  : بفضلهذكر ثناء الناس على سلمان واعترافاتهم 

  .عن ابن عباس قال قال سلمان من غيبة له فتلقاه عمر فقال أرضاك اهللا عبدا

قال فزوجين فسكت عنه فقال اترضاين هللا عبدا وال ترضاين لنفسك فلما اصبح اتابه قوم فقال حاجة قالوا 
لى هذا االمر نعم قال ما هي قالوا تضرب عن هذا االمر يعنون خطبته إىل عمر فقال أما واهللا ما محلين ع

  .وال سلطانه ولكن قلت رجل صاحل عسى اهللا عز وجل ان خيرج مين ومنه نسمة صاحلة

وعن أيب االسود الدؤيل قال كنا عند علي ذات يوم فقالوا يا امري املؤمنني حدثنا عن سلمان قال من لكم 
الخر وقرا الكتاب األول مبثل لقمان احلكيم ذلك امرؤ منا والينا أهل البيت اذرك العلم األول والعلم ا

  .واالخر وحبر ال يرتف وأوصى معاذ بن جبل رجال ان يطلب العلم من اربعة سلمان أحدهم

  : ذكر نبذة من كالمه ومواعظة

عن حفص بن عمرو السعدي عن عمه قال قال سلمان حلذيفة يا اخا بين عبس العلم كثري والعمر قصري 
w  .ودع ما سواه فال تعانهفخذ من العلم ماحتتاج إليه يف أمر دينك 
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وعن أيب سعيد الوهيب عن سلمان قال إمنا مثل املؤمن يف الدنيا كمثل املريض معه طبيبه الذي يعلم داءه 
ودواءه فإذا اشتهى ما يضره منعه وقال ال تقربه فانك ان اتيته أهلكك فال يزال مينعه حىت يربا من وجعه 

ل به غريه من القيش فيمنعه اهللا عز وجل اياه وحيجره حىت وكذلك املؤمن يشتهي اشياء كثريى مما قد فض
  .يتوفاه فيدخله اجلنة

وعن جرير قال قال سلمان يا جرير تواضع هللا عز و جل فانه مت تواضع هللا عز وجل يف الدنيا رفعه اهللا 
ا قال مث يوم القيامة يا جرير هل تدري ما الظلمات يوم القيامة؟ قلت ال قال ظلم الناس بينهم يف الدني

أخذ عويدا ال اكد اراه بني اصبعيه قال يا جرير لو طلبت يف اجلنة مثل هذا العود مل جتده قال قلت يا أبا 
  .عبد اهللا فاين النخل والشجر قال اصوهلا اللؤلؤ والذهب واعالها الثمر

رة وال وعن أيب البختري عن سلمان قال مثل القلب واجلسد مثل اعمى ومقعد قال املقعد اين ارى مت
  .استطيع ان اقوم إليها فامحلين فحمله فاكل واطعمه

وعن قتادة قال قال سلمان إذا اسات سيئة يف سريرة فاحسن يف سريرة وإذا اسات سيئة يف عالنىي 
  .فاحسن حسنة يف عالنية لكي تكون هذه ذه

قدسة فكتب إليه وعن مالك بن أنس عن حيىي بن سعيد ان الدرداء كتب إىل سلمان هلم إىل األرض امل
سلمان ان األرض ال تقدس أحداً وإمنا يقدس األنساًن عمله وقد بلغين انك جعلت طبيبا فان كنت تربىء 
فنعما لك وان كنت متطببا فاحذر ان تقتل أنسانا فتدخل النار فكان أبو الدرداء إذا قضى بني اثنني فادبر 

  .صتكماعنه نظر اليهما وقال متطبب واهللا ارجعا إىل اعيدا ق

عن أيب عثمان النهدي عن سلمات الفارسي قال ثالث اعجبين حىت اضحكتين مؤمل دنيا واملوت يطلبه 
وغافل وليس مبغفول عنه وضاحك ملء فيه ال يدري اساخط رب العاملني عليه أم راض عنه وثالث 

 ادري جنة أو فراق حممد وحزنه وهول املطلع والوقوف بني يدي ريب عز وجل وال: احزنين حىت ابكينين
  .إىل نار

وعن محاد بن سلمى عن سليمان التيمي عن أيب عثمان عن سلمان قال ما من مسلم يكون بفيء من 
  .األرض فيتوضا أو يتيمم مث يؤذن ويقيم إال أم جنودا من املالئكة ال يرى طرفهم أو قال طرفاهم

كلم قال ال يستطيع من عاش يف وعن ميمون بن مهران قال جاء رجل إىل سلمان فقال أوصين قال ال ت
الناس انال يتكلم قال فان تكلمت فتكلم حبق أواسكت قال زدين قال ال تغضب قال أنه ليغشاين ما ال 

املكه قال فان غضبت فامسك لسانك ويدك قال زدين قال ال تالبس الناس قال ال يستطيع غضبت 
تطيع من عاش يف الناس ان ال يالبسهم فامسك لسانك ويدك قال زدين قال ال تالبس الناس قال ال يس

w  .قال فان البستهم فاصدق احلديث واد االمانة
w
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وعن أيب عثمان عن سلمان قال ان العبد إذا كان يدعو اهللا يف السراء فرتلت به الضراء فدعا قالت 
ضراء املالئكة صوت معروف من ادمي ضعيف فيشفعون له وإذا كان ال يدعو اهللا يف السراء فرتلت به ال

  .قالت املالئكة صوت منكر من ادمي ضعيف فال يشفعون له

وعن حارثة بن مضرب قال مسعت سلمان يقول اين العد العراق على اخلادم خشية الظن ورواه زهريعن 
  .أيب إسحاق قال اين العد عراق القدر خمافة الظن خبادمي

 السوق فمر علينا سلمان وعن سامل موىل زيد بن صوحان قال كنت مع موالي زيد بن صوحان يف
الفارس وقد اشترى وسقا من طعام فقال له زيد بن صوحان يف السوق فمر علينا سلمان الفارسي وقد 

صلى اهللا عليه . اشترى وسقا من طعام فقال له زيد يا أبا عبد اهللا تفعل هذا وأنت صاحب رسول اهللا
  .ة ويئس منها الوسواسوسلم قال ان النفس إذا احرزت قوا اطمانت وتفرغت للعباد

وعن ابيعثمان عن سلمان قال ملا افتتح املسلمون جوخى دخلوا ميشون فيها واكداس الطعام فيها امثال 
اجلبال قال ورجل ميشي إىل جنب سلمان فقال أي أبا عبد اهللا إال ترى ما اعطانا اهللا فقال سلمان وما 

  .مام أمحديعجبك فما ترى إىل جنب كل حبة مما ترى حساب رواه اإل

وعن سعيد بن وهب قال دخلت مع سلمان على صديق له من كندة نعوده فقال له سلمان ان اهللا عز 
وجل يبتلي عبده املؤمن بالبالء مث يعافيه فيكون كفارة ملا مضى فيستعتب فيما بقي وان اهللا عز وجل 

وه فال يدري فيم عقلوه وال فيم يبتلي عبده الفاجر بالبالء مث يعافيه فيكون كالبعري عقله أهله مث اطلق
اطلقوه حني اطلقوه؟ وعن حممد بن قيس عن سامل بن عطية االسدي قال دخل سلمان على رجل يعوده 

  .وهو يف الرتاع فقال ايها امللك ارفق به قال يقول الرجل أنه يقول اين بكل مؤمن رفيق والسالم

  ذكر وفاة سلمان رضي اهللا عنه 

 بن مورق العجلي ان سلمان ملا حضرته الوفاة بكى فقيل له ما يبكيك قال عن حبيب بن احلسن ومحيد
صلى اهللا عليه وسلم قال ليكن بالغ أحدكم كزاد الراكب قال فلما مات . عهد عهده الينا رسول اهللا

  .نظروا يف بيته فلم جيدوا يف بيته إال اكافا ووطاء ومتاعا قوم حنوا من عشرين درمها

 عن سلمان أنه حني حضر املوت عرفنا به بعض اجلزع فقالوا ما جيزعك يا أبا عبد وعن عامر بن عبد اهللا
صلى اهللا عليه وسلم مغازي حسنة وفتوحا عظاما . وقد كان لك سابقة يف اخلري شهدت مع رسول اهللا

اكب صلى اهللا عليه وسلم عهد الينا حني فارقنا فقال ليكف املؤمن كزاد الر. قال حيزنين ان حبيبنا حممدا
w  .فهذا الذي احزنين
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  .قال فجمع مال سلمان فكان قيمته مخسة عشر دينارا هكذا قالعامر والباقون من الرواة يذكرون الدراهم

عن أيب سفيان عن اشياخه قال ودخل سعد بن أيب وقاص على سلمان يعوده فبكى سلمان فقال له سعد 
 وسلم وهو عنك راض وترد عليه احلوض قال صلى اهللا عليه. ما بيكيك يا ابأعبد اهللا تويف رسول اهللا

صلى اهللا عليه . فقال سليمان أما اين ما ابكي جزعا من املوت وال حرصا على الدنيا ولكن رسول اهللا
وسلم عهد الينا فقال لتكن بلغة أحدكم مثل زاد الراكب وحويل هذه االسأود وإمنا حوله اجانة أو جفنة 

عبد اهللا اعهد الينا بعهد فنأخذ به بعدك فقال يا سعد اذكر اهللا عند أو مطهرة قال فقال له سعد يا أبا 
  .مهك إذا مهمت وعند حكمك إذا حكمت وعند بذل إذا قسمت

وعن الشعيب قال أصاب سلمان صرة مسك يوم فتح جلوالء فاستودعها امراته فلما حضرته الوفاة قال 
تيين زوار االن ليس بأنس وال جان ففعلت فلم هايت املسك فمرسها يف ماء مث قال انضحيها حويل فانه يأ

  .ميكث بعد ذلك إال قليال حىت قبض ويف اخى أنه قال جيدون الريح وال يأكلون الطعام

وعن سعيد بن سوقة قال دخلنا على سلمان نعوده وهو مبطون فقال المراته ما فعلت باملسك الذي حئنا 
 اضريب بعضه ببعض مث اضحي حول فراشي فانه االن يأتينا به من بلندجر قالت هو ذا قال القيه يف املاء مث

  .قوم ليس بأنس وال جن ففعلت وخرجنا عنه مث اتيناه فوجدناه قد قبض رضي اهللا عنه

    

عن الشعيب قال حدثين اجلزل عن امرأة سلمان بقرية قالت ملا حضر سلمان املوت دعاين وهو يف علية هلا 
واب يا بقرية فان يل اليوم زوارا ال ادري من أي هذه االبواب يدخلون اربعة ابواب فقال افتحي هذه االب

علي مث دعا مبسك له مث قال هلا اديفيه يف تور ففعلت مث قال اضحيه حول فراشي مثانزيل فامكثي فسوف 
  .تطلعني فتريين علء فراشي فاطلعت فإذا قد أخذ روحه كانه نائم على فراشه أو حنو هذا

ري كان سلمان من املعمرين ادرك وصي عيسى ابن مرمي عليه السالم وعاش مائتني قال أهل العلم بالس
  .ومخسني سنة ويقال أكثر وتويف باملدائن يف خالفة عثمان وقيل مات سنة ثنتني وثالثني

  .لسلمان ثالث بنات بنت باصبهان وبنتان مبصر: قال أبو بكر بن أيب دأوود

 يا أخي اينا مات قبل صاحبه فليترايا له قال عبد اهللا بن سالم أو وعن عبد اهللا بن سالم ان سلمان قال له
يكون ذلك قال نعم ان نسمة املؤمن خمالة تذهب يف األرض حيث شاءت ونسمة الكافر يف سجني 

  .فمات سلمان

قال عبد اهللا فبينا أنا ذات يوم قائل بنصف النهار على سرير يل فاغفيت اغفاءة إذ جاء سلمان فقال 
عليكم ورمحة اهللا وبركاته فقلت السالم عليك ورمحة اهللا يا أبا عبد كيف وجدت مرتلك قال السالم 

w  .خريا وعليك بالتوكل فنعم الشيء التوكل ردده ثالث مرات رمحه اهللا
w
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  أبو موسى االشعري 

. عبد اهللا بن قيس بن سليم أسلم مبكة وهاجر إىل أرض احلبشة مث قدم مع أهل السفينتني ورسول اهللا

  .لى اهللا عليه وسلم خبيرب وبعضهم ينكر هجرته إىل احلبشةص

صلى اهللا عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إىل اليمني وامرمها ان يعلما . عن أيب موسى ان رسول اهللا
  .الناس القرآن رواه اإلمام أمحد

ستمع قراءتك صلى اهللا عليه وسلم لو رايتين وانا ا. وقد صح من حديث أيب موسى قال قال رسول اهللا
البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامري ال دأود فقلت يا رسول اهللا لو علمت انك تسمع قراءيت حلربته لك 

  .حتبريا

صلى اهللا عليه وسلم يف غزاة وحنن ستة . ويف الصحيحني من حديث أيب موسى قال خرجنا مع رسول اهللا
قطت اظفاري فكنا نلف على ارجلنا اخلرق نفر على بعري نعتقبه قال فنقبت اقدامنا ونقبت قدمي وس

فسميت غزاة ذات الرقاع ملا كنا نعصب على ارجلنا من اخلرقب قال أبو بردة فحدث أبو موسى ذا 
  .احلديث مث كره ذلك وقال ما كنت اصنع بان اذكره قال كانه كره ان يكون شيئا من عمله افشاه

  .موسى ذكرنا ربنا تعاىل فيقراوعن أيب سلمة قال كان عمر بن اخلطاب يقول أليب 

وعن أيب عثمان النهدي قال صلى بنا أبو موسى االشعري صالة الصبح فما مسعت صوت صنج وال برب 
  .كان احسن صوتا منه

وعن أيب كبشة السدوسي قال خطبنا أبو موسى االشعري فقال ان اجلليس الصاحل خري من الوحدة 
س الصاحل كمثل صاحب العطر إال حبذك يعبق بك من رحيه والوحدة خري من اجلليس السوء ومثل اجللي

إال وان مثل اجلليس السوء كمثل صاحب الكري إال حيرق ثيابك يعبق من رحيه إال وإمنا مسي القلب من 
تقلبه وان مثله القلب كمثل ريشة بأرض فضاء تضرا الريح ظهرا لبطن إال وان من ورائكم فتنا كقطع 

ل فيها مؤمنا وميسي كفارا والقاعد فيها خري من القائم والقائم خري من املاشي الليل املظلم يصبح الرج
  .خري من الراكب

  .قالوا فما تامرنا قال كونوا احالس البيوت

وعن أيب كنانة عن أيب موسى االشعري أنه مجع الذين قرأوا القرآن فإذا هم قريب من ثالث مائة فعظم 
 اجرا وكائن عليكم وزرا فاتبعوا القرآن وال يتبعنكم القرآن فانه مع القرآن وقال ان هذا القرآن كائن لكم

  .اتبع القرآن هبط به على رياض اجلنة ومن تبعه القرآن زج يف قفاه فقذفه يف النار

  .وعن أنس ان أبا موسى كان له تبان ينام فيه خمافة ان ينكشف
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فما اقيم صليب حىت أخذ ثويب حياء من ريب وعن أيب جملز قال قال أبو موسى اين الفتسل يف البيت املظلم 
؟ وعن قسامة بن زهري قال خطبنا أبو موسى فقال ايها الناس ابكوا فان مل تبكوا فتباكوا فان .عز وجل

أهل النار يبكون الدموع حىت تنقطع مث يبكون الدماء حىت لو ارسلت فيها السفن جلرت روى هذه 
  .االحاديث الثالثة اإلمام أمحد رمحه اهللا

    

وعن أيب بردة عن أيب موسى قال خرجنا غازين يف البحر والريح لنا طيبة والشراع لنا مرفوع فسمعنا 
مناديا ينادي يا أهل السفينة قفوا أخربكم حىت واىل بني سبعة اصوات قال أبو موسى فقمت على صدر 

فاجانيب الصوت إال السفينة فقلت من أنت ومن اين أنت أو ماترى اين حنن وهل نستطيع وقوفا قال 
أخربكم بقضاء قضاه اهللا على نفسه قال قلت باى أخربنا قال فان اهللا فضى على نفسه أنه من عطش 

نفسه هللا يف يوم حار كان حقا على اهللا ان يرويه يوم القيامة قال فكان أبو موسى يتوخى ذلك اليوم احلار 
  .الشديد احلر الذ ي يكاد ينسلخ فيه األنساًن فيصومه

ن أيب ادريس قال صام أبو موسى حىت عاد كانه خالل فقيل له لو امجمت نفسك فقال ايهات إمنا وع
يسبق من اخليل املضمرة قال ورمبا خرج من مرتله فيقول المراته شدي رحلك فليس على جسر جهنم 

 اذهبوا ؟ عن الضحاك بن عبد الرمحن بن عرزب قال دعا أبو موسى فتبيانه حني حضرته الوفاؤ فقال.معرب
فاحفروا واسعوا واعمقوا فجاؤوا فقالوا قد حفرنا وأوسعنا واعمقنا فقال واهللا اا إلحدى املرتلتين أما 
ليوسعن علي قربي حىت يكون كل زأوية منه اربعني ذراعا مث ليفتحن يل باب إىل اجلنة فال نظرن إىل 

 من رحيها وروحها حىت ابعث ولئن ازواجي ومنازيل وما اعد اهللا عز وجل يل من الكرامة مث ليصيبني
كانت االخرى ونعوذ باهللا منها ليضيقن علي قربي حىت أكون يف اضيق من القناة يف الزج مث ليفتحن يل 
  .باب من ابواب جهنم فالنظرن إىل سالسلي واغاليل وقرنائي مث ليصيبين من مسومها ومحيمها حىت ابعث

 قال يا بين اذكروا صاحب الرغيف قال كان رجل يتعبد يف وعن أيب بردة قاللما حضرت أبا موسى الوفاة
صومعته اراه قال سبعني سنة ال يرتل إال يف يوم واحد قال فشبه أو شب الشيطان يف عينه امرأة قال فكان 

معها سبعة أيام أو سبع ليال قال مث شكف عن الرجل غطاؤه فخرج تائبا فكان كلما خطا خطوة صلى 
دكان عليه اثنا عشر مسكينا فادركه االعياء فرمى بنفسه بني رجلني منهم وكان مث وسجد فأواه الليل إىل 

راهب يبعث إليهم كل ليلة بارغفة فيعطي كل أنساًن رغيفا فجاء صاحب الرغف فاعطى كل أنساًن 
رغيفا فقال املتروك لصاحب الرغيف ما لك مل تعطين رغيفي قال اتراين امسكه عنكك واهللا ال اعطيك 

  . شيئا فعمد التائب إىل الرغيف الذي دفعه إليه فدفعه إىل الرجل الذي تركالليلة

w  .فاصبح التائب ميتا قال فوزنت السبعون سنة بالسبع ليايل فرجحت الليايل
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فوزن الرغيف بالسبع الليايل فرجح الرغيف فقال أبو موسى يا بين اذكروتا صحاب الرغيف رضي اهللا 
  .عنه

 موسى سنة اثنتني ومخسني وقيل اثنتني واربعني وقيل اربع واربعني ودفن مبكة قال أصحاب السري تويف أبو
  .وقيل دفن بالثوية على ميلني من الكوفة

  " أبو عمار " ياسر بن عامربن مالك 

. قدمة فحالف أبا حذيفة بن املغرية فزوجه أبو حذيفة أمة له يقال هلا سمية بنت خياط فولدت له عماراً

  .رمحهم اهللا

فلما أسلم ياسر أخذته بنو خمزوم فجعلوا يعذبونه، لريجع عن . جاء اهللا باإلسالم فأسلم ياسر وعمارمث 
  .دينه

صلى اهللا عليه وسلم وهو أخذ بيدي حىت أتينا على أيب . أقبلت أنا و رسول اهللا: قال عثمان بن عفان
هللا عليه وسلم اصرب اللهم صلى ا.فقال النيب. الدهر هكذا: عمار وعمار وأمه وهم يعذبون فقال ياسر

رضي اهللا عنه. اغفر آلل ياسر وقد فعلت.  

  عبد اهللا بن عمر بن الخطاب 

يكىن أبا عبد الرمحن أمه زينب بنت مظعون أسلم مبكة مع أبيه ومل يكن بالغا حينئذ وهاجر مع أبيه إىل 
رده لصغر سنه وعرض صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر فرده ويوم أحد ف. املدينة وعرض على رسول اهللا

  .عليه يوم اخلندق وهو ابن مخس عشرة سنة فاجازه

صلى اهللا عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن اربع عشر فلم جيزه مث . عن نافع عن ابن عمر ان النيب
  .عرضه يوم اخلندق وهو ابن مخس عشرة فاجازه

    

 عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها صلى اهللا. وعن سامل عن ابن عمر قال كان الرجل يف حياة رسول اهللا
. صلى اهللا عليه وسلم قال وكنت غالما شابا عزبا فكنت انام يف املسجد على عهد رسول اهللا. على النيب

صلى اهللا عليه وسلم ف رأيت يف النوم كان ملكني أخذاين فذهبا يب إىل النار فإذا هي مطوية كطي البئر 
تهم فجعلت اقول أعوذ باهللا من النار أعوذ باهللا من النار فلقيهما وإذا هلا قرنان وارى فيها ناسا قد عرف

صلى اهللا عليه وسلم . ملك آخر فقال يل لن ترع فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول اهللا
wفقال نعم الرجل عبد اهللا لو كان يصلي من الليل قال سامل فكان عبد اهللا بعد ال ينام من الليل إال قليال 
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  . الصحيحنيأخرجاه يف

وعن نافع قال قال يل عبد اهللا بن عمر رأيت يف املنام كان بيدي قطعة من الستربق وال اشري ا إىل مكان 
صلى اهللا عليه وسلم فقال ان اخاك رجل صاحل أن . من اجلنة إال طارت يب إليه فقصتها حفصة على النيب

  .عبد اهللا رجل صاحل أخرجاه يف الصحيحني

قال اجتمع يف احلجر مصعب وعروة وعبد اهللا بنو الزبري وعبد اهللا بن عمر فقالوا متنووا وعن أيب الزناد 
فقال عبد اهللا بن الزبري أما أنا فامتىن اخلالىف وقال عروة أما أنا فامتىن ان يؤخذ عين العلم وقال مصعب أما 

 عبد اهللا بن عمر أما أنا أنا فامتىن امرة العراق واجلمع بني عائشة بنت طلحة وسكيىن ينت احلسني قال
  .فامتىن املغفرة

  .قال فنالوا ما متنوا ولعل ابن عمر غفر له

وعن نافع قال دخل ابن عمر الكعبة فسمعته وهو سأجد يقول قد تعلم ما مينعين من مزامحة قريش على 
  .هذه الدنيا إال خوفك

  .ابن عباسعن طأوس قال ما رأيت رجال أورع من ابن عمر وال رأيت رجال اعلم من 

  .وقال سعيد بن املسيب أو كنت شاهدا لرجل من أهل العلم أنه من أهل اجلنة لشهدت لعبد اهللا بن عمر

وعن عروة قال سئل ابن عمر عن شيء فقال ال علم يل به فلما ادبر الرجل قال لنفسه سئل ابن عمر عما 
  .ال علم له به فقال ال علم يل به

ن مسالة فطاطا رأسه ومل جيبه حىت ظن الناس أنه مل يسمع مسالته وعن نافع ان رجال سال ابن عمر ع
فقال له يرمحك اهللا أما مسعت مساليت قال بلى ولكنكم كانكم ترون ان اللع تعاىل ليس بسائلنا عما 

تسالونا عنه اتركنا رمحك اهللا حىت نتفهم يف مسالتك فان كان هلا جواب عندنا واال اعلمناك أنه ال علم 
  .لنا به

  .عن إبراهيم قال قال عبد اهللا ان امكل شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد اهللا ابن عمرو

وعن حممد قال نبئت ان ابن عمر كان يقول اين لقيت اصحايب على أمر واين أخاف ان خالفتهم ان ال 
  .احلق م

  .د اهللا ساملوعن سعيد ابن املسيب قال كان اشبه ولد عمر بعمر عبد اهللا واشبه ولد عبد اهللا بعب

وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال ما ناقة اضلت فصيلها يف فالة من األرض باطلب الثرها من ابن عمر 
  .لعمر بن اخلطاب

وعن املطعم بن مقدام الصناعاين قال كتب احلجاج بن يوسف إىل عبد اهللا بن عمر بلغين انك طلبت 
w  .اخلالفة وان اخلالفة ال تصلح لعي وال خبيل وال غيور
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فكتب إليه ابن عمر أما ما ذكرت من أمر اخلالفة اين طلبتها فما طلبتها وما هي من بايل واما ما ذكرت 
من العي والبخل والغرية فان من مجع كتاب اهللا عز وجل فليس بعي ومن ادى زكاة ما له فليس ببخيل 

  .واما ما ذكرت فيه من الغرية فان احق ما غرت فيه ولدي ان يشركين فيه غريي

  .وعن عائشة قالت ما رأيت أحداً الزم لالمر األول من عبد اهللا بن عمر

صلى اهللا عليه وسلم الذين دفنوا يف النمار من عبد . وعنها قالت ما رأيت أحداً اشبه باصحاب رسول اهللا
  .اهللا بن عمر

ة فقيل اين مسعت اهللا وعن عبد اهللا بن أيب عثمان قال كان عبد اهللا بن عمر اعتق جاريته اليت يقال هلا رميث
 واين واهللا ان كنت 92عز وجل قال يف كتابه لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون سورة ال عمران آية 

  .الحبك يف الدنيا اذهيب فانت حرة لوجه اهللا

وعن محزة بن عبد اهللا بن عمر عن عبد اهللا بن عمر قال خطرت هذه االية لن تنالوا الربحىت تنفقوا مما 
ون فتذكرت ما اعطاين اهللا فما وجدت شيئا أحب إيل من جارييت رميثة فقلت هذه حرة لوجه اهللا فال حتب

  .اعود يف شيء جعلته هللا ولوال ذلك لنكحتها فانكحها نافعا وهي أم ولده

    

قال وعن نافع قال كان ابن عمر إذا اشتد عجبه بشيء من ماله قربه لربه عز وجل قال نافع كان رقيقه 
رفوا ذلك منه فرمبا مشر أحدهم فلزم املسجد فإذا رآه ابن عمر على تلك احلال احلسنة اعتقه فيقول قد ع

  .له أصحابه يا أبا عبد الرمحن واهللا ما م إال ان خيدعوك فيقول ابن عمر فمن خدعنا باهللا اخندعنا له

فلما اعجبه سريه اناخه مكانه قال نافع فلقد رأيتنا ذات عشية وراح ابن عمر على جنيب له قد أخذه مبال 
  .مث نزل عنه فقال يا نافع انزعوا زمامه ورحله وجللوه واشعروه وادخلوه يف البدن

وعن سعيد بن أيب هالل ان عبد اهللا بن عمر نزل اجلحفة وهوشاك فقال اين الشتهي حيتانا فالتمسوا له 
صنعته مث قربته إليه فأتى مسكني حىت وقف فلم جيدوا إال حوتا وأحداً فأخذته امراته صفية بنت أيب عبيد ف

  .عليه فقال له ابن عمر خذه فقال أهله سبحان اهللا قد عنيتنا ومعنا زاد نعطيه فقال ان عبد اهللا حيبه

وعن أيب بكر بن حفص قال ملا اشتكى ابن عمر اشتهى حوتا فصنع له فلما وضع بني يديه جاء سائل 
 درمها فهو انفع له من هذا واقض أنت شهوتك منه فقال شهويت فقال اعطوه احلوت فقالت امرأته نعطيه

  .ما اريد

وعن نافع عن ابن عمر أنه كان ال يعجبه شيء من ماله إال خرج منه هللا عز وجل قال ورمبا تصدق يف 
 الس الواحد بثالثني الفا قال واعطاه ابن عمار مرتني ثالثني ألفا قال فقال ابن عمر يا نافع اين أخاف ان

w  .تفتنين دراهم ابن عمار اذهب فانت حر
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   223 

  .وكان ال يد من اللحم شهرا إال مسافرا أو رمضان قال وكان ميكث الشهر ال يذوق فيه مزعة حلم

  .وعن ميمون بن مهران قال آتت ابن عمر اثنان وعشرون الف دينار يف جملس فلم يقم حىت فرقها

 عشرة االف أو الف دينار فقلت يا أبا عبد وعن عاصم بن حممد عن أبيه قال اعطي ابن عمر بنافع
الرمحن فما تنظر ان تبيع قال فهال ما هو خري من ذلك فهو حر لوجه اهللا عز وجل روى هذه االحاديث 

  .الثالثة اإلمام أمحد

وعن أيب بكر بن حفص ان عبد اهللا بن عمر كان ال يأكل طعاما إال وعلى خوانه يتيم رواه عبد اهللا بن 
  .أمحد

  .افع قال ما مات ابن عمر حىت اعتق الف أنساًن أو زادوعن ن

وعنه قال ايت ابن عمر ببضعة وعشرين الفا فما قام من جملسه حىت اعطاها وزاد عليها قال ومل يزل يعطي 
  .حىت انفد ما كان عنده فجاءه بعض من كان يعطيه فاستقرض من بعض من كان اعطاه فاعطاه اياه

  . اهللا بن عمر باملال فيقبله ويقول ال اسأل أحداً شيئا وال ارد ما رزقين اهللاوعنه قال كان يرسل إىل عبد

  .وعنه قال كان ابن عمر يقبض على حليته ويأخذ ما جاوز القبضة

وعنه ان معاوية بعث إىل ابن عمر مبائة الف فلما اراد ان يبايع ليزيد قال أرى ذلك أراد أن ديين عندي 
  .إذا لرخيص رواه حممد بن سعيد

  .وعنه ان معاوية بعث إىل ابن عمر مبائة الف فما حال احلول وعنده منها شيء

  .وعن أيب الوازع قال قلت البن عمر ال يزال الناس خبري ما ابقاك اهللا هلم

  .قال فغضب مث قال اين الحسبك عراقيا وما يدريك ما يغلق عليه ابن امك بابه

ن نافع ان ابن عمر اشتكى فاشتري له عنقود عنب عن عمر بن حممد بن زيد بن عبد اهللا بن عمر ع
بدرهم فجاء مسكني فقال اعطوه اياه فخالف إليه إنسان فاشتراه منه بدرهم مث جاء به إليه فجاءه 

املسكني يسأل فقال اعطوه إليه مث خالف إليه إنسان فاشتراه منه بدرهم فاراد ان يرجع فمنع ولوعلم ابن 
  .عمر بذلك العنقود ما ذاقه

  .يف رواية اخرى اشتهى ابن عمر عنبا وهو مريض فذكر حنو ذلكو

وعن ميمون بن مهران ان امرأة ابن عمر عوتبت فيه فقيل هلا ما تلطفني هذا الشيخ قالت فما اصنع ال 
نصنع له طعاما إال دعا عليه من يأكله فارسلت إىل قوم من املساكني كانوا جيلسون بطريقه إذا خرج من 

م وقالت هلم ال جتلسوا بطريقه مث جاء إىل بيته فقال ارسلوا إىل فالن واىل فالن وكانت املسجد فاطعمته
امرأته ارسلت إليهم بطعام وقالت ان دعاكم فال تأتوه فقال ابن عمر اردمت ان ال اتعشى الليلة فلم يتعش 

w  .تلك الليلة
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هللا بن عمر ما شبع منه بعد ان جيد له وعن محزة بن عبد اهللا بن عمر قال لوان طعاما كثريا كان عند عبد ا
آكال فدخل عليه ابن مطيع يعوده فرآه وقد حنل جسمه فقال لصفية أال تلطفيه فلعله أن يرتد إليه جسمه 
تصنعني له طعاما قالت أنا لنفعل ذلك ولكنه ال يدع أحداً من أهله و ال من حيضره إال دعاه عليه فكلمة 

  .ا عبد الرمحن لو اختذت طعاما فرجع اليك جسمكأنت يف ذلك فقال ابن مطيع يا أب

فقال أنه ليأيت علي مثان سنني ما اشبع فيها شبعة وأحدة أو قال ال اشبع فيها االشبعة وأحدة فاالن تريد 
  .ان اشبع حني مل يبق من عمري إال ظمء محار

فقال اهديت لك هدية وعن عبد اهللا بن عدي وكان موىل البن عمر أنه قدم من العراق فجاءه فسلم عليه 
قال وما هي قال جوارش قال وما جوارش؟ قال يهضم الطعام قال ما مألت بطين طعاما منذ اربعني سنة 

فما اصنع به؟ وعن ميمون بن مهران ان رجال من بين عبد اهللا بن عمر استكساه ازارا وقال قد خترق 
وحيك اتق اهللا وال تكونن من القوم :  اهللازاري فقال ارقع ازارك مث البسه فكره الفىت ذلك فقال له عبد

  .الذين جيعلون ما رزقهم اهللا عز وجل يف بطوم وعلى ظهورهم

وعن سفيان قال اراد ابن عمر مرة الصدر من مكة فاختذ له ابن صفوان سفرة من نقى وفالوذج واخبصة 
أسلمت وامر ا فقسمت على وبعث ا إليه فايت افلما نظر إليها بكى وقال ماهكذا كنا ما شبعت منذ 

  .أهل املاء ودعا بسفرته وقال ال خري إال فيما يبقى نفعه غدا

وعن القاسم بن أيب بزة قال حدثين من مسع ابن عمر قرأ ويل للمطففني حىت بلغ يوم يقوم الناس لرب 
  . قال فبكى حىت حن وامتنع من قراءة ما بعد6- 1العاملني سورة املطففني من اآلية 

رباء بن سليم قال مسعت نافعا يقول ما قرأ ابن عمر هاتني االيتني قط من آخر سورة البقرة االبكى وعن ال
 مث يقول ان هذا الحصاء شديد روامها اإلمام 284وان تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه سورة البقرة آية 

  .أمحد

نه اعطه دينارا فلما انصرف قال وعن هشام بن حيىي الغساين عن أبيه قال جاء سائل إىل ابن عمر فقال الب
له ابنه تقبل اهللا منك يا ابتاه فقال لو علمت ان اهللا يقبل مين سجدة واحدة وصدقة درهم مل يكن غائب 

  .أحب إيل من املوت اتدري ممن يتقبل إمنا يتقبل اهللا من املتقني

  .وعن جماهد قال صحبت ابن عمر وانا اريد ان اخدمه فكان خيدمين أكثر

يب ان ابن عمر رمحه اهللا باع مجال فقيل لو امسكته فقال لقد كان موافقا ولكنه اذهب شعبة من وعن وه
  .قليب فكرهت ان اشغل قليب بشيء روامها اإلمام أمحد

wوعن حممد بن زيد ان أباه أخربه ان عبد اهللا بن عمر كان له مهراس فيه ماء فيصلي ما قدر له مث يصري إىل 
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  .ري مث يثب فيتوضأ مث يصلي يفعل ذلك الليلة اربع مرار أو مخس مرارالفراش فيغفي اغفاء الط

وعن نافع عن ابن عمر أنه كان حييي الليل صالة مث يقول يا نافع اسحرنا؟ فاقول ال فيعاود الصالة مث 
يقول يا نافع اسحرنا؟ فأقول نعم فيقعد ويستغفر ويدعو حىت يصبح وعنه عن ابن عمر أنه كان حييي ما 

  .ظهر والعصربني ال

  .وعن طاوس قال ما رأيت مصليا كهيئة عبد اهللا بن عمر اشد استقباال للكعبة بوجهه وكفيه وقدميه

وعن عبد اهللا بن سربة قال كان ابن عمر إذا اصبح قال اللهم اجعلين من اعظم عبادك نصيبا يف كل خري 
  .الء ترفعه وفتنة تصرفهاتقسمه الغداة ونور دي به ورمحة تنشرها ورزق تبسطه وضر تكشفه وب

وعن مسري الرياحي عن أبيه قال شرب عبد اهللا بن عمر ماء مربدا فبكي فاشتد بكاؤه فقيل له ما يبكيك 
 فعرفت ان أهل 54فقال ذكرت آية يف كتاب اهللا عز وجل وحيل بينهم وبني ما يشتهون سورة سبا آية 

وجل افيضوا علينا من املاء أو مما رزقكم اهللا سورة النار ال يشتهون شيئا شهوم املاء وقد قال اهللا عز 
  .50االعراف آية 

وعن جابر بن عبد اهللا قال ما ادركنا أحداً أو قال ما رأينا أحداً إال قد مالت به الدنيا أو مال ا إال عبد 
  .اهللا بن عمر

 16هللا سورة احلديد آية وعن نافع قال كان ابن عمر إذا قرأ أمل يأن للذين امنوا ان ختشع قلوم لذكر ا

  .بكى حىت يغلبه البكاء

وعن جماهد عن ابن عمر قال ال يصيب عبد شيئا من الدنيا إال نقص من درحاته عند اهللا عز وجل وان 
  .كان عليه كرميا

وعن عمر بن ميمون عن أبيه قال قيل لعبد اهللا بن عمر تويف فالن األنصاري قال رمحه اهللا فقال ترك مائة 
  .لكن هي مل تتركهالف قال 

    

وقال رجل البن عمر يا خري الناس وابن خري الناس فقال ابن عمر ما أنا خبري الناس وال ابن خري الناس 
  .ولكين عبد من عباد اهللا عز وجل أرجو اهللا عز وجل وأخافه واهللا لن تزالوا بالرجل حىت لكوه

  . يقوال أو يعمالوعن نافع قال كان الرب ال يعرف يف عمر وال يف ابنه حىت

  .وعنه عن ابن عمر أنه نزل على رجل فلما مضت ثالث قال يا نافع انفق علينا من مالنا

وعن قتادة قال سئل ابن عمر عن ال اله إال اهللا هل يضر معها عمل كما ينفع مع تركها عمل قال ابن 
  .عمر عش وال تغري

wه وسلم أحب يف اهللا وابغض يف اهللا وعاد يف صلى اهللا علي. وعن جماهد عن ابن عمر قال قال رسول اهللا
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اهللا فانك لن تنال والية اهللا إال بذلك وال جيد رجل طعم االميان وان كثرت صالته وصيامه حىت يكون 
  .كذلك وصارت مؤاخاة الناس يف أمر الدنيا وان ذلك الجيزي عند اهللا شيئا

ذا امسيت فال حتدث نفسك بالصباح قال وقال يل ابن عمر إذا اصبحت فال حتدث نفسك باملساء وإ
  .وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك ملوتك فانك يا عبد اهللا ال تدري ما امسك غدا

صلى اهللا عليه وسلم ببعض جسدي فقال كن يف الدنيا غريبا أو عابر سبيل وعد . قال وأخذ رسول اهللا
  .نفسك من أهل القبور رواه الطرباين

  : ذكر وفاة ابن عمر

عويف قال سألت موىل لعبد اهللا بن عمر عن موت عبد اهللا بن عمر فقال أصابه رجل من أهل عن عطية ال
الشام بزجه يف رجله فأتاه احلجاج يعوده فقال لو اعلم الذي اصابك لضربت عنقه فقال عبد اهللا أنت 

  .الذي اصبتين قال كيف قال يوم دخلت حرم اهللا السالح

موت ابن عمر قال اصابته عارضة حممل بني اصبعني من اصابعه وعن أيوب قال قلت لنافع ما كان بدء 
  .عند اجلمرة يف الزحام فمرض فأتاه احلجاج يعوده فغمض عينيه فكلمه احلجاج فلم يكلمه

وعن نافغ قال كان زج رمح رجل من أصحاب احلجاج قد أصاب رجل ابن عمر فاندمل اجلرح فلما 
ن اصابك قال أنت قتلتين قال وفيم قال محلت السالح يف صدر انتقض عليه فدخل احلجاج يعوده فقال م

  .حرم اهللا فاصابين بعض اصحابك

  .فلما حضرته الوفاة أوصى ان ال يدفن يف احلرم فغلب فدفن يف احلرم وصلى عليه احلجاج

ويف رواية عن نافع قال مل يقدر على ذلك من احلجاج فدفناه يف مقربة املهاجرين بفخ حنو ذي طوى 
  .كة سنة اربع وسبعني وقيل سنة ثالث وسبعني وهو ابن اربع ومثانني سنة رضي اهللا عنهومات مب

  عمرو ابن أم مكتوم 

أسلم مبكة وهو ضرير البصر .وقيل امسه عبد اهللا واسم أمه عاتكة وتكىن أم مكتوم. وهو عمرو بن قيس
صلى اهللا . وكان رسول اهللا. اللصلى اهللا عليه وسلم باملدينة مع ب. وهاجر إىل املدينة وكان يؤذن للنيب

  .عليه وسلم يستخلفه على املدبنة يصلي بالناس يف عامة غزواته

أول من قدم علينا من املهاجرين مصعب بن عمري، مث قدم علينا ابن أم مكتوم : وعن الرباء بن عازب قال
  .اَألعمى رواه أمحد

w -اجي عتبة بن ربية وأبا جهل بن هشام صلى اهللا عليه وسلم ين. بينا رسول اهللا: وعن ابن عباس قال
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 وكان يتصدى هلم كثرياً ويقبل عليهم رجاء ان يؤمنوا، فأقبل عليه رجل اعمى يقال له عبد - وذكر آخر 
صلى اهللا عليه وسلم آية من القرآن . فجعل عبد اهللا يستقريء رسولَ اهللا. اهللا ابن أم مكتوم وهو يناجيهم

صلى اهللا عليه وسلم وعبس يف وجهه . فأعرض عنه رسول اهللا. ا علمك اهللايا رسول اهللا علمين مم: وقال
صلى اهللا عليه وسلم جنواه وأخذ . فلما قضى رسول اهللا. وتوىل عنه وكره كالمه وأقبل على االخرين

زل  فلما نزل فيه مان1سورة عبس االية " عبس وتوىل أنْ جاَءه األعمى : " تنقلب إىل أهله أنزل اهللا تعاىل
ما حاجتك؟ وهل تريد من شيئاً؟ وإذا ذهب من : يقول له: صلى اهللا عليه وسلم وكلمه. أكرمه النيب
ائتوين بالكتف أو : صلى اهللا عليه وسلم قال. هل لك حاجة يف شيء؟ وعن الرباء أن النيب: عنده قال

 ابن أم مكتوم خلف  وعمرو95سورة النساء االية " اليستوي القاعدون من املؤمنني : " اللوح فكتب
  ".غري أويل الضرر : " هل يل من رخصة؟ فرتلت: ظهره فقال

اي رب عذري : فقال ابن أم مكتوم" ال يستوي القاعدون : " نزلت: وعن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال
  .فجعل بينهما" غري أويل الضرر : " فأنزل اهللا

قال . فإين أعمى ال أستطيع أن أفر، وأقيموين بني الصفّنيادفعوا إيل اللواء : وكان بعد ذلك يغزو ويقول
  .كان مع ابن أم مكتوم يوم القادسيةراية ولواء: أنس بن مالك

    

  .مات ابن أم مكتوم باملدينة ومل نسمع له بذكر بعد عمر، رضي اهللا عنهما: قال الواقدي

  أبو ذر جندب بن جنادة 

وكان أبو ذر طواالً آدم، وكان يتعبد قبل ". بالتلقيح " املسمى ويف امسه خالف كثري قد ذكرته يف كتايب 
ورجع إىل بالد . كنت يف اإلسالم رابعاً: صلى اهللا عليه وسلم وأسلم مبكة قدمياً وقال.مبعث رسول اهللا

كان أبو ذر شجاعاً : قال خفاف بن إمياء. مث قدم املدينة. قومه فاقام ا حىت مضت بدر واحد واخلندق
. حده قيقطع الطريق ويغري على الصرم كأنه السبع، مث إن اهللا قذف يف قلبه اإلسالم ومسع بالنيبينفرد و

  .صلى اهللا عليه وسلم مبكة فأتاه

صلى اهللا عليه . لقد صليت يابن أخي قبل ألقى رسول اهللا: قال أبو ذر: وعن عبد اهللا بن صامت قال
 فاين تتوجه قال حيث وجهين اهللا عز وجل قال قلت. ملن؟ قال هللا: قال فقلت. وسلم بثالث سنني

  .واصلي عشاء حىت إذا كان من آخر الليل ألقيت كاين خفاء حىت تعلوين الشمس

قال أبو ذر فانطلقناحىت نزلت حبضرة مكة وانطلق أخي انيس فراث علي فقلت ما حبسك قال لقيت 
wناس فيه قال يقولون أنه شاعر وساحر رجال يزعم ان اهللا عز وجل ارسله على دينك قال فقلت ما يقول ال
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  .وكاهن

قال انيس قد مسعت قول الكهان فما يقول بقوهلم وقد وضعت قوله على اقراء الشعراء فواهللا ما يلتام 
  .وواهللا أنه لصادق وام لكاذبون

قال فقلت له هل أنت كايف حىت انطلق فأنظر قال نعم فكن من أهل مكة على حذر فام قد شنفوا له 
هموا له فانطلقت حىت قدمت مكة فتضعفت رجال منهم فقلت له اين هذا الرجل الذي يدعونه وجت

  .الصايبء؟ قال فأشار إيل

قال الصايبء قال فمال أهل الوادي علي بكل مدرة وعظم حىت خررت مغشيا علي فارتفعت حني 
 الكعبة واستارها ارتفعت كاين نصب امحر فاتيت زمزم فشربت من مائها وغسلت عين الدم فدخلت بني

فلبثت يا بن أخي ثالثني من بني ليلة ويوم ما يل طعام إال ماء زمزم فسمنت حىت تكسرت عكن بطين 
  .وما وجدت يف كبدي سخفة جوع

قال بينما أهل مكة يف ليلة قمراء أي مضيئة اضحيان وضرب اهللا على اصمخة أهل مكة وما يطوف 
دعوان اسافا ونائلة فقلت انكحوا أحدمها االخر قال فما ثنامها ذلك بالبيت غري امرأتني فاتتا على ومها ت

قال فاتتا علي فقلت هن مثل اخلشبة غري اين مل اكن فانطلقنا تولوالن وتقوالن لو كان هاهنا أحد من 
صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر ومها هابطان اجلبل فقاال ما لكما قالتا . انفارنا قال فاستقبلهما رسول اهللا

  .الصايبء بني الكعبة واستارها قاال فما قال لكما؟ قالتا قال لنا كلمة متال الفم

صلى اهللا عليه وسلم هو وصاحبه حتىاستلم احلجر فطاف بالبيت مث صلى ركعتني . قال فجاء رسول اهللا
 غفار قال فاتيته فكنت أول من حياه بتحية اإلسالم فقال وعليك السالم ورمحة اهللا ممن أنت قال قلت من

قال فأهوى بيده فوضعها على جبهته قال فقلت يف نفسي كره ان انتميت إىل غفار قال فاردت ان أخذ 
بيده فقد عين صاحبه وكان اعلم به مين قال مىت أنت هاهنا قال قلت كنت هاهنا منذ ثالثني من يوم 

 عكن بطين وما وليلة قال فمن كان يطعمك قلت ما كان يل طعام إال ماء زمزم فمسنت حىت تكسرت
  .صلى اهللا عليه وسلم اا مباركة اا طعام طعم. وجدت على كبيدي سخفة جوع فقال رسول اهللا

صلى . صلى اهللا عليه وسلم يف طعامه الليلة قال ففعل قال فانطلق النيب. قال أبو بكر ائذن يل يا رسول اهللا
  .قبض لنا من زبيب الطائفاهللا عليه وسلم وانطلقت معهما حىت فتح أبو بكر بابا فجعل ي

  .فكان ذلك أول طعام اكلته ا: قال

صلى اهللا عليه وسلم اين وجهنت إىل أرض ذات خنل فال احسبها إال . فلبثت ما لبثت مث قال يل رسول اهللا
يثرب فهل أنت مبلغ عين قومك لعل اهللا عز وجل ينفعهم بك وياجرك فيهم قال فانطلقت حىت اتيت 

wل يل ما صنعت قال قلت صنعت اين قد أسلمت وصدقت قال فما يب رغبة عن دينك أخي أنسيا قال فقا
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  .فاين قد أسلمت وصدقت مث اتينا امنا فقالت ما يب رغبة عن دينكما فاين قد أسلمت وصدقت

صلى اهللا عليه وسلم املدينة وكان . فتحملنا حىت اتينا قومنان غفارا فأسلم بعضهم قبل ان يقدم رسول اهللا
  .فاف بن امياء بن رخصة الغفاري وكان سيدهم يومئذيؤمهم خ

صلى اهللا عليه وسلم املدينة . صلى اهللا عليه وسلم أسلمنا فقد رسول اهللا. وقال بقيتهم إذا قد رسول اهللا
صلى اهللا عليه وسلم غفار غفر اهللا وأسلم ساملها اهللا انفرد بإخراجه . فأسلم بقيتهم فقال رسول اهللا

  .مسلم

    

صلى اهللا عليه وسلم وأسلم قال . يحني من حديث اين عباس ان أبا ذر ملا دخل على رسول اهللاويف الصح
صلى اهللا عليه وسلم ارجع إىل قومك حىت يأتيك امري فقال والذي نفسي بيده الصرخن ا بني . له النيب

". مدا رسول اهللا أشهد ان ال اله إال اهللا وان حم: "ظهرانيهم فخرج حىت أتى املسجد فنادى باعلى صوته

وثار القوم فضربون حىت اضجعوه وأتى الباس فاكب عليه فقال ويلكم الستم تعلمون أنه من غفار وان 
طريق جتارتكم إىل الشام يعين عليهم فانقذه منهم مث عاد من الغد ملهلها وثاروا إليه فضربوه فاكب عليه 

  .العباس فانقذه

صلى اهللا عليه وسلم . د اهللا بن عمر قال مسعت رسول اهللاوعن أيب حرب بن أيب االسود قال مسعت عب
  .يقول ما اقلت الغرباء وال اظلت اخلضراء من رجل اصدق من أيب ذر رواه اإلمام أمحد

وعن حممد بن واسع ان رجال من أهل البصرة ركب إىل أم ذر بعد موته فساهلا عن عبادة أيب ذر قالت 
عبد اهللا بن سيدان عن أيب ذر أنه قال يف املال ثالثة شركاء القدر كان اره امجع يف ناحية يتفكرز وعن 

ال يستامرك ان يذهب خبريها أو شرها أو شرها ن هالك أو موت والوارث ينتظر ان تضع رأسك مث 
يستاقها وأنت ذميم وأنت الثالث فان استطعت ان ال يكون اعجز الثالثة فال تكونن ان اهللا عز وجل 

 وان هذا اجلمل مما كنت أحب من مايل 92 حىت تنفقوا مما حتبون سورة ال عمران آية يقول لن تنالوا الرب
  .فاحببت ان قدمه لنفسي

وعن سفيان الثوري قال قال أبو ذر الغفاري عند الكعبة فقال يا ايها الناس اناجندب الغفاري هلموا إىل 
د سفار اليس يتخذ من الزاد ما يصلحه االخ الناصح الشفيق فاكتنفه الناس فقال ارأيتم لو ان أحدكم ارا

ويبلغه قالوا بلى قال فان سفر طريق القيامة ابعد ما ترويدون فخذوا ما يصلحكم قالوا ومايصلحنا قال 
حجوا حجة لعظائم االمور و صوموا يوما شديدا حره لطول النشور وصلوا ركعتني يف سواد الليل 

كت عنها لوقوف يوم عظيم تصدق مبالك لعلك تنجو لوحشة القبور كلمة خري تقوهلا أو كلمة شر تس
wمن عسريهها اجعل الدنيا جملسني جملسا يف طلب احلالل وجملسا يف طلب اآلخرة الثالث يضرك وال 
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ينفعك ال ترده اجعل املال درمهني درمها تنفقه على عبالك من حله ودرمها تقدمه الخرتك الثالث يضرك 
  .وال ينفعك ال ترده

  . صويا ايها الناس قد قتلكم حرص ال تدركونه أبداًمث نادى باعلى

وعن عطاء بن حممد قال إبراهيم التيمي قال أيب خرجنا حجاجا فوجدنا أبا ذر بالربذة قائما يصلي 
فانتظرناه حىت فرغ من صالته مث أقبل علينا بوجهه فقال هلم إىل االخ الناصح الشفيق مث بكى فاشتد 

  . ادركه قيل وما يوم ال تدركه قال طول االملبكاؤه وقال قتلين حب يو ال

  .وعن بكر بن عبد اهللا عن أيب ذر قال يكفي منالدعاء مع الرب ماي كفي الطعام من امللح

صلى اهللا عليه وسلم يوم القيامة . وعن عراك بن مالك قال قال أبو ذر اين القربكم جملسا من رسول اهللا
صلى اهللا عليه وسلم يقول ان .  وذلك اين مسعت رسول اهللاوذلك اين مسعت رسول اهللا ص يوم القيامة

اقربكم مين جملسا يوم القيامة من خرج من الدنيا كهيئة ما تركته فيها وانه واهللا ما منكم من أحد إال وقد 
  .تشبث بشيء منها غريي

 يديه وعنده وعن أيب السليلقال جاءت ابنة أيب ذر وعليها صوف سفعاء اخلدين ومعها قفة هلا فمكثت بني
أصحابه فقالت يا أبتاه زعم اخلازنون والزارغون ان افلسك هذه رجة فقال يا بنية ضعيها فان اباك 

  .اصبح حبمد اهللا ال ميلك من صفراء وال بيضاء إال افلسه هذه

وعن نافع الطاحي قال مررت بايب ذر فقال يل ممن أنت قلت من أهل العراق قال اتعرف عبد اهللا بن 
لت نعم قال فانه كان يتقرا معي ويلزمين مث طلب االمارة الذا قدمت البصرة فترايا له فانه سيقول عامر ق

الك حاجة فقل هلا اخلين فقل له ان رسول أيب ذر اليك وهو يقرئك السالم ويقول لك أنا ناكل من 
  .التمر ونشرب من املاء ونعيش كما تعيش

خلين اصلحك اهللا فقلت أنا رسول أيب ذر اليك فلما قلتها فلما قدمت تراءيت له فقال الك حاجة فقلت ا
خشعلها قلبه وهو يقرأ عليك السالم ويقول لك أنا ناكل من التمر ونشرب من املاء ونعيش كما تعيش 

  .قال فحلل ازاره مث اردخل رأسه يف جيبه مث بكى حىت مال جيبه بالبكاء

    

 وهو امري بالشام إىل أيب ذر بثالث مائة دينار وقال وعن أيب بكر بن املنكدر قال بعث حبيب بن مسلمة
استعن ا على حاجتك فقال أبو ذر ارجع ا إليه أو ما وجد أحداً اغز باهللا عز وجل منا مالنا إال ظل 

  .نتوارى به وثلة من عن تروح علينا وموالة لنا تصدقت علينا خبدمتها مث اين الختوف الفضل

 رجل على أيب ذر فجعل يقلب بصره يف بيته فقال يا أبا ذر اين متاعكم وعن جعفر بن سليمان قال دخل
wقال لنابيت نوجه إليه صاحل متاعنا قال أنه ال بد لك من متاع ما دمت هاهنا قال ان صاحب املرتل ال 
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  .يدعنا فيه

وال تقاررمت وعن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أيب ذر قال واهللا لو تعلمون ما اعلم ما انبسطتم إىل نسائكم 
  .على فرشكم واهللا لوددت ان اهللا عز وجل خلقين يوم خلقين شجرة تعضد ويؤكل مثرها

عن ابن عمر بن اخلطاب عن أبيه قال قال أبو ذر الصاحب الصاحل خري من الوحدة والوحدة خري من 
امت واخلامت صاحب السوء ومملي اخلري خري من الصامت والصامت خري من مملي الشر واالمانة خري من اخل

  .خري من ظن السوء

  : ذكر خروج أبي ذرة رضي اهللا عنه إلى الربذة

روى البخاري يف افراده من حديث زيد بن وهب قال مررت بالربذة فقلتت أليب ذر ما انزلك هنا قال 
 فقال 34كنت بالشام فاختلفت أنا ومعأوية يف هذه االية الذين يكرتون الذهب والفضة سورة التوبة آية 

 زلت يف أهل الكتاب فقلت فينا وفيهم فكتب يشكوين إىل عثمان فكتب عثمان اقدم املدينة فقدمت ن
فكثر الناس علي كام مل يروين قبل ذلك فذكر ذلك لعثمان فقال ان شئت تنحيت فكنت قريبا فذلك 

  .فذلك الذي انزلين هذا املرتل

عندي تغدو عليك وتروع اللقاح قال ال حاجة وروى ابن سريين قال قدم أبو ذر املدينة فقال عثمان كن 
  .يل يف دنياكم مث قال ائذن يل حىت أخرج إىل الربذة فاذن له فخرج

  : ذكر وفاة أبي ذر رضي اهللا عنه

عن إبراهيم االشتر عن أبيه عن أم ذر قالت ملا حضر أبا ذر الوفاة بكيت فقال ما يبكيك فقلت ما يل ال 
ض وال يدان يل بنعشك وليس معنا ثوب يسعك كفنا وال لك فقال ال ابكي وأنت متوت بفالة من األر

صلى اهللا عليه وسلم يقول ال ميوت بني امراين مسلمني ولدان أو . تبكي وابشري فاين مسعت رسول اهللا
صلى اهللا عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم . ثالثة فيصربان وحيتسبان فرييان النار أبداً واين مسعت رسول اهللا

  ".تن رجل منكم بفالة من األرض تشهده عصابة من املؤمننيليمو

وليس من أولئك النفر أحد إال وقد مات يف قرية أو مجاعة واين أنا الذي اموت بالفالة واهللا ما كذبت 
وال كذبت فابصري الطريق قالت فقلت اين وقد ذهب احلاج وتقطعت الطرق فقال انظري فكنت اشتد 

  . ارجع إليه فامرضهإىل الكثيب فاقوم عليه مث

قالت فبينما أنا كذلك إذ أنا برجال على رواحلهم كام الرخم فاحلت م فاسرعوا إيل ووضعوا السياط 
wيف حنورها يستبقون إيل فقالوا ما لك يا أمة اهللا فقلت امرؤ من املسلمني تكفنونه ميوت قالوا ومن هو 
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  .قلت أبو ذر

  .وسلم قلت نعمصلى اهللا عليه . قالوا صاحب رسول اهللا

قالت ففدوه بابائهم وامهام واسرعوا إليه حىت دخلوا عليه فسلموا عليه فرحب م وقال ابشروا فاين 
صلى اهللا عليه وسلم يقول ال ميوت بني امراين من املسلمني ولدان أو ثالثة فيصربان . مسعت رسول اهللا

ليمنت رجال منكم بفالة من األرض تشهده عصابة وحيتسبان فرييان النار أبداً ومسعته يقول لنفر أنا فيهم 
، وليس من أولئك النفر أحد إال وقد هلك يف قرية أو مجاعة وانا الذي اموت بفالة من "من املؤمنني 

األرض واهللا ما كذبت وال كذبت وانه لو كان عيدي ثوب يسعين كفنا أو الرمايت ثوب يسعين كفنا مل 
ين انشدكم اهللا ال يكفين رجل منكم كان امريا أو عريفا أو بريدا أو اكفن إال يف ثوب هو يل أو هلا وا

نقيبا قال فليس من القوم أحد إال وقد قارف من ذلك شيئا إال فىت من األنصار فقال أنا اكفنك يف ردائي 
هذا ويف ثوبني يف غيبيت من غزل امي قال أنت فكفين فكفنه األنصاري ودفنه يف النفر الذين معه منهم 

  . بن عدي بن االدبر ومالك بن االشتر يف نفر كلهم ميانحجر

وقد ذكر حممد بن اسحق يف املغازي ان أبا ذر مات بالربذة سنة اثنتني وثالثني وصلى عليه ابن مسعود 
  .منصرفه من الكوفة

    

يق وعن القرظي قال خرج أبو ذر إىل الربذة فاصابه قدره فأوصاهم ان كفنوين مث ضعوين على قارعة الطر
صلى اهللا عليه وسلم فاعينونا على . فأول ركب ميرون بكم فقولوا هلم هذا أبو ذر صاحب رسول اهللا

  .غسله ودفنه فاقبل ابن مسعود يف ركب من أهل العراق رضي اهللا عنه

  الطفيل بن عمرو بن طريف الدوسي 

عرا كثري الضيافة رضي اهللا عنه عن عبد الوأحد بن أيب عون قال كان طفيل الدوسي رجال شريفا شا
فقدم مكة فلقيه رجال من قريش فقالوا انك قدمت بالدنا وهذا الرجل الذي بني اظهرنا قد اعضل بنا 

وفرق مجاعتنا وشتت امرنا وإمنا قوله كالسحر يفرق بني الرجل وبني ابنه وبني الرجل وبني زوجته وانا 
  .خنشى عليك وعلى قومك مثل مادخل علينا فال تسمع منه

واهللا ما زالوا بني حىت امجعت إال امسع منه شيئا وال اكلمه فغدوت إىل املسجد وقد حشوت اذين قال ف
صلى اهللا عليه وسلم قائم يصلي فقمت قريبا منه . قطنا فكان يقال يل ذو القطنتني فإذا رسول اهللا

سن من فسمعت ببعض قوله فقلت يف نفسي واثكل امي واهللا اين لرجل لبيب شاعر ما خيفي علي احل
w  .القبيح فما مينعين ان امسع من هذا فان كان حسنا قبلته وان كان قبيحا تركته
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فمكثت حىت انصرف إىل بيته فدخل فدخلت معه فقلت ان قومك قالوا يل كذا وكذا فاعرض امرك علي 
نه فعرض علي اإلسالم وتال علي القرآن فقلت ال واهللا ما مسعت قوال قط احسن من هذا وبا امرا اعدل م
فأسلمت وقلت يا نيب اهللا اين امرؤ مطاع يف قومي واين راجع إليهم وداعيهم إىل اإلسالم فادع اهللا ان 

  ".يكون يل عونا عليهم فقال اللهم اجعل له آية 

فخرجت إىل قومي حىت إذا كنت بثنية تطلعين على احلاضر وقع نور بني عيين مثل املصباح فقلت اللهم 
ان يظنوا اا مثلة وقعت يف وجهي لفراق دينهم فتحول النور فوقع يف رأس يف غري وجهي فاين اخشى 

سوطي فجعل احلاضر يتراءون ذلك النور يف سوطي كالقنديل املعلق فاتاين أيب فقلت اليك عين فانك 
لست مين ولست منك قال ومل يا بين قلت اين أسلمت واتبعت حممد قال يا بين ديين دينك فقلت 

هر ثيابك ففعل مث جاء فعرضت عليه اإلسالم مث اتتين صاحبيت فقلت اليك عين فلست فاذهب فاغتسل وط
منك ولست مين قالت ومل بايب أنت قلت فرق بني وبينك اإلسالم اين أسلمت وتابعت دين حممد قالت 

  .فديين دينك فأسلمت

إىل املدينة فقلت قد صلى اهللا عليه وسلم . مث دعوت دوسا إىل اإلسالم فابطؤوا علي مث جئت رسول اهللا
غلبتين دوس فادع اهللا عليهم فقال اللهم اهد دوسا وقال يل أخرج إىل قومكفادعهم وارفق م فخرجت 

صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة ومضت بدر واحد واخلندق مث قدمت مبن أسلم . ادعوهم حىت هاجر النيب
. ة بسبعني أو مثانني بيتا مندوس وحلقنا رسلو اهللاصلى اهللا عليه وسلم خبيرب حىت نزلت املدين. ورسول اهللا

صلى اهللا عليه وسلم خبيرب فاسهم لنا مع املسلمني وقلنا يا رسول اهللا اجعلنا يف ميمنتك واجعل شعارنا 
  .مربورا ففعل

صلى اهللا عليه وسلم حىت فتح مكة فقلت ابعثين يا رسول اهللا إىل ذي الكفني صنم . فلم ازل مع النيب
 محمة احرقه فبعثه إليه فحرقه فلما احرقه بان ملن متسك به أنه ليس على شيء فأسلموا مجيعا عمرو بن

  .صلى اهللا عليه وسلم حىت مات. ورجع الطفيل فكان مع النيب

فلما ارتدت العرب خرج مع املسلمني فجاهد مث خرج إىل اليمامة ومعه ابنه عمرو فقتل الطفيل باليمامة 
  .يده مث استبل وصحت يدهوجرح ابنه عمرو وقطعت 

فبينا هو عند عمر بن اخلطاب إذ ايت بطعام فتنحى عنه فقال عمر ما لك لعلك تنحيت ملكان يدك قال 
  .اجل قال واهللا ال اذوقه حىت تسوطه فواهللا ما يف القوم أحد بعضه يف اجلنة غريك

  .مث خرج عام الريموك يف خالفة عمر مع املسلمني فقتل شهيدا

   من ازد شنوءة ضماد االزدي
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  .عن ابن عباس ان ضمادا قدم مكة وكان من ازد شيوءة وكان يرقي من الريح

فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون ان حممدا جمنون فقال لو اين رأيت هذا الرجل لعل اهللا ان يشفيه على 
  .يدي

.  فقال رسول اهللاقال فلقيه فقال يا حممد اين ارقي من الريح وان اهللا يشغي على يدي من شاء فهل لك

صلى اهللا عليه وسلم ان احلمد هللا حنمده ونستعينه من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له 
  ".واشهد ان ال اله إال اهللا وحده ال شريك له واشهد ان حممدا عبده ورسوله أما بعد 

    

يه وسلم ثالث مرات فقال لقد صلى اهللا عل. قال فقال اعد علي كلماتك فؤالء فاعادهن عليه رسول اهللا
مسعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما مسعت مثل كلماتك هؤالء لقد بلغن قاموس البحر 

صلى اهللا عليه وسلم وعلى قومك فقال وعلى . هات يدك ابايعك على اإلسالم فبايعه فقال رسول اهللا
قومه فقال صاحب اجليش هل اصبتم من صلى اهللا عليه وسلم سرية فمروا ب. قومي فبعث رسول اهللا

  .هؤالء شيئا فقال رجل اصبت منهم مطهرة فقال ردها فان هؤالء قوم ضماد انفرد بإخراجه مسلم

  أبو رهم كلثوم بن الحصين الغفاري رضي اهللا عنه 

ورمي صلى اهللا عليه وسلم املدينة وشهد معه أُحداً، . أسلم أبو رهم بعد قدوم النيب: قال حممد بن سعد
" فكان يسمى . صلى اهللا عليه وسلم فبصق عليه فربأ. يومئذ بسهم فوقع يف حنره فجاء إىل رسول اهللا

  ".املنحور 

صلى اهللا عليه وسلم يسري من الطائف إىل اجلُعرانة وأبو رهم . وبينا رسول اهللا: وقال حممد بن عمر: قال
فوقع : قال أبو رهم. ". زمحت ناقته تاقةَ رسول اهللاإىل جنبه على ناقة له ويف رجليه نعالن له غليظان، إذ

وقَرع " أوجعتين آخر رجلك " صلى اهللا عليه وسلم .حرف نعلي على ساقه فأوجعه، فقال رسول اهللا
  .فأخذين ما تقدم وما تأخر وخشيت ان يرتل يفَّ قرآن لعظيم ما صنعت. رجلي بالسوط

. إحداهن واهللا: فقلت. ".طلبك النيب:  هو يومي، فقالوافلما أصبحنا باجلعرانة خرجت أرعى الظهر، وما

إنك أوجعتين برجلك فقرعتك بالسوط فأوجعتك، فخذ هذه الغنم عوضاً من " فجئته وهو أترقب فقال 
  ".ضربيت 

  .فِرضاه عين كان أحب إيل من الدنيا وما فيها:قال

  .ني أراد تبوكاًصلى اهللا عليه وسلم إىل قومه يستنفرهم ح. وبعثه رسول اهللا: قال
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  وهب بن قابوس المزني 

أقبل وهب بن قابوس ومعه أخته احلرث بن عقبة بغنم هلما من جبل مزينة فوجدا : قال حممد بن سعد
صلى اهللا عليه وسلم يقاتل املشركني . بأحد، خرج رسول اهللا: املدينة خلية فسأال أين الناس؟ فقالوا

صلى اهللا عليه وسلم بأحد فإذا الدولة . ا مث خرجا فأتيا النيبفأسلم. ال نسال أثراً بعد عني: فقاال
للمسلمني فاغارا مع املسلمني يف النهب وقاتال أشد القتال، وكانت قد انفرقت ِفرقة من املشركني فقال 

. فرماهم بالنبل حىت انصرفوا مث رجع. أنا: صلى اهللا عليه وسلم من هلذه الفرقة؟ فقال وهب.النيب

فقام فذبها بالسيف حىت . أنا: صلى اهللا عليه وسلم من هلذه؟ فقال املزين.خرى فقال النبيسفانفرقت ا
من يقوم هلؤالء؟ فقال املزين أنا فقال قم وابشر باجلنة : مث طلعت كتيبة اخرى فقال. ولُّوا ورجع املزين

بالسيف حىت خيرج من واهللا ال اقيل وال استقيل فجعل يقوم فيهم فيضرب : فقام املزين مسروراً يقول
فوقف عليهما رسول . مث قام ابن اخته احلارث فقاتل كنحو قتاله حىت قُتل. اقصاهم حىت قتلوه ومثّلوا به

مث قام على . بعين وهباً". فإين عنك راٍض : " صلى اهللا عليه وسلم ومها مقتوالن فقال رضي اهللا عنه. اهللا
فكان .  ليشق عليه، فلم يزل قائماً حىت وضع املزينَّ يف حلدهقدميه وقد نال ما ناله من اجلرح وان القيام

  .ما حالٌ منوت عليها أحب غلينا من ان نلقي اهللا على حال املزين: عملر وسعد بن مالك يقوالن

  حنظلة بن أبي عامر الراهب 

ار صلى اهللا عليه وسلم ويستوصف صفته االحب.  يسال عن ظهور رسول اهللا-  أبو عامر - وكان أبوه 
وكان ابنه . صلى اهللا عليه وسلم حسده فلم يؤمن به. فلما بعث رسول اهللا.ويلبس املُسوح ويترهب

  .صلى اهللا عليه وسلم أن يقتل أباه فنهاه عن قتله. حنظلة من خيار املسلمني واستاذن رسول اهللا

بيحتها كان قتال أحد فأدخلت يف الليلة اليت يف ص. وتزوج حنظلةُ مجيلة بنت عبد اهللا بن أيب بن سلول
  .صلى اهللا عليه وسلم ان يبيت عندها فاذن له. وكان قد استاذن رسول اهللا

. صلى اهللا عليه وسلم بأحد مث مال إىل اجلميلة فاجنب منها. فلما أسفر الصبح غدا يريد رسول اهللا

يت كأن السماء رأ: فقيل هلا قي ذلك فقالت. وكانت قد أرسلت اربعة من قومها فأشهدم أنه دخل ا
  .وعلقت بعبد اهللا بن حنظلة. قد فُرجت له فدخل فيها مث أطبقت، فقلت هذه الشهادة

    

صلى اهللا عليه وسلم وهو يسوي الصفوف فلما انكشف املسلمون . وأخذ حنظلة سالحه فلحق بالنيب
 حنظلة فحل رجل منهم على. اعترض حنظلة أليب سفيان بن حرب فضرب عرقب فرسه فوقع أبو سفيان
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إين رأيت املالئكة تغسل حنظلة بن أيب عامر بني " صلى اهللا عليه وسلم .فأنفذه بالرمح فقال رسول اهللا
  ".السماء واألرض مباء املزن يف صحاف الفضة 

صلى اهللا عليه . فرجعت إىل رسول اهللا. فذهبنا فنظرنا إليه فإذا رأسه يقطر ماًء: قال أبو أسيد الساعدي
  ".بنو غسيل املالءكة " فولده يقال هلم . ه خرج وهو جنبوسلم فأخربته أن

  حذيفة بن اليمان 

وقيل حزوة . حسيل بن جابر بن ربيعة بن عمرو بن جزوة: واسم اليمان.يكىن أبا عبد اهللا رضي اهللا عنه
  .هو اليمان

فأتيا . املدينةما نريد إال : فقاال. إنكما تريدان حممداً: خرج حذيفة وأبوه فأخذمها كفار قريش فقالوا
. قالك بل نِفي ونستعني باهللا عليهم. أن شئت قاتلنا معك: صلى اهللا عليه وسلم فأخرباه وقاال. رسول اهللا

  .وشهد حذيفة أجداً وما بعدها. ففاما بدر

صلى اهللا عليه وسلم . كان الناس يسالون رسول اهللا: مسعت حذيفة يقول: عن أيب ادريس اخلوالين قال
  .كنت اساله عن الشر خمافة أن يدركينعن اخلري و

إن الفتنة تعرض على القلوب فاي أنس ا نكتت يف نكتةً سوداءفإن : وعن أيب عمار، عن حذيفة قال
أنكرها نكتت فيه نكتة بيضا، فمن أحب منكم ان يعلم ان اصابته الفتنة أم ال فلينظر فإن كان حراماً كان 

  .اً فقد أصابته الفتنةيراه حالالً أو يرى حالالً كان حرام

ليأتني على الناس زمان الينجو فيه إال من دعا بدعاٍء كدعاء : وعن إبراهيم بن مهام، عن حذيفة قال
  .االغريق

ما من يوم أقر لعيين وال أحب لنفسي من يوم أين أهاي : وعن ساعدة بن سعد، عن حذيفة أنه كان يقول
صلى اهللا عليه . قليل وال كثري، وذلك اين مسعت رسول اهللافال أجد عندهم طعامأويقولون ما نقدر على 

أن اهللا تعاىل أشد ِحميةً للعبد من الدنيا، من املريض أهله الطعام، واهللا تعاىل أشد تعاهداً : " وسلم يقول
  ".للمؤمن بالبالء من الوالد لولده باخلري 

  : ذكر والية حذيفة

إين قد بعثت اليكم فالنا وأمرته : ا بعث أمرياً كتب إليهمكان عمر بن اخلطاب إذ: عن ابن سريين قال
فلما بعث حذيفة إىل املدائن كتب إليهم إين قد بعثت اليكم فالنا . بكذا وكذا فامسعوا له وأطيعوا

wفركبوا ليتلقّوه فلقوه على بغل حتته إكاف وهو معترض عليه، رجاله . فقالوا هذا رجل له شأن. فأطيعوه
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  .م يعرفوه فأجازوهفل. من جانب واحد

فركضوا يف إثره فأدركوه ويف يده رغيف : قال. هو الذي لقيتم: أين األمري؟ قالوا: فلقيهم الناس فقالوا
فلما أغفل : فسلموا عليه فنظر إىل عظيم منهم فناوله العرق و الرغيف قال. ويف االخرى عرق وهو يأكل

  .أعطاه خادمه: ألقاه، وقال

أن حذيفة كان راكباً على محار له إكاف وبيده رغيف وعرق من حلم :  سريينويف رواية اخرى عن ابن
  .أسألكم طعاماً آكله وعلقاً حلماري هذا ما دمت فيكم: سلْنا ما شئت فقال: فقالوا

فقدم فلما بلغ عمر قدومه كمن له على الطريق يف مكان . فأقام ما شاء اهللا مث كتب إليه عمر أن أقْدم
  .أنت أخي وانا أخوك: آه على احلال اليت خرج من عنده عليها أتاه فالتزمه وقالفلما ر. اليراه

إن حذيفة ملا قدم املدائن قدم على محاٍر له إكاف وبيده رغيف وعرق، وهو يأكل : عن ابن سريين قال
  .على احلمار

  .وهو ساٍدلٌ رجلَيه من جانب: عن طلحة بن مصرف مثله وزاد

إن الرجل ليدخل املدخل : قال حذيفة: سف بن أسباط، عن سفيان قالعن يو: ذكر نبذة من كالمه
فحدثت به أبا : قال يوسف. الذي جيب أن يتكلم فيه اهللا، وال يتكلم، فال يعود قلبه إىل ما كان أبداً

  .أنت مسعت هذا من سفيان؟: إسحاق الفزاري حني قدم من عند هارون فبكى مث قال

: قيل وما مواقف الفنت يا أبا عبد اهللا؟ قال. إياكم ومواقف الفنت: عن عمارة بن عبد عن حذيفة قال

  .أبواب األمراء، يدخل أحدكم على األمري فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه

واهللا لوددت أن يل أنسانا يكون يف مايل مث أغلق علي باباً فال يدخل : قال حذيفة: وعن أم سلمة قالت
  ".هي أم موسى بن عبد اهللا : م سلمةأ" علي أحد أحلق باهللا عز وجل 

  .التعلمن ذا أحداً: بكى حذيفة يف صالته، فلما فرغ التفت فإذا رجل خلفه فقال: وعن األعمش قال

  : ذكر وفاة حذيفة رضي اهللا عنه

    

عن زياد موىل ابن عياش قال حدثين من دجل على حذيفة يف مرضه الذي مات فيه فقال لوال اين ارى ان 
يوم آخر يوم من الدنيا وأول من اآلخرة مل اتكلم به اللهم انك اعلم اين كنت أحب الفقر على هذا ال

الغىن واحب الذلة على العز واحب املوت على احلياة حبيب جاء على فاقة ال افلح من ندم مث مات رمحه 
  .اهللا

wبيع العبسي قال اتيناه وهو وعن أيب وائل قال ملا ثقل حذيفة أتاه اناس من نيب عبس فأخربين خالد بن الر
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باملدائن حني دخلنا عليه جوف الليل فقال لنا أي ساعة هذه قلنا جوف الليل أو آخر الليل فقال أعوذ 
باهللا من صباح إىل النار مث قال أجئتم معكم باكفان قلنا نعم قال فال تغالوا باكفاين فانه ان يكن 

وعن أيب إسحاق ان صلة .ريا منها واال يسلب سلبالصاحبكم عند اهللا خري فانه يبدل بكسوته كسوة خ
بن زفر حدثه ان حذيفة بعثين وأبا مسعود فابتعنا له كفنا حلة قصب بثلثمائة درهم قال ارياين ما ابتعتما 

يل فاريناه فقال ما هذا يل بكفن إمنا يكفنين ريطيان بيضاوان ليس معهما قميص فاين ال اترك إال قليال 
  .ما فابتعنا له ريطتني بيضاوينحىت ابدل خريا منه

  .قال أهل السري مات حذيفة بعد قتل عثمان رضي اهللا عنه باشهر

  أبو الدداح ثابت بن الدحداح رضي اهللا عنه 

شهد أحداً وقتل يومئذ روى الواقدي عن عبد اهللا بن عامر قال قال ثابت بن الدحداح يوم أحد 
 كان حممد قد قتل فان اله حي ال ميوت فقاتلوا عن دينكم واملسلمون أوزاع يا معشر االنصار إيل إيل ان

فنهض إليه نفر من األنصار فجعل حيمل مبن معه وقد وقفت له كتيبة خشناء فيها خالد بن الوليد وعمرو 
  .بن العاص وعكرمة فحمل عليه خالد بن الوليد بالرمح فأنفذه فوقع ميتا وقتل من كان معه

رواة العلم يقولون أنه برأ من جراحه ومات على فراشه من جرح كان قال الواقدي وبعض اصحابنا من 
  .صلى اهللا عليه وسلم من احلديبية. أصابه وانتقض عليه مرجع رسول اهللا

وعن عبد اهللا بن مسعود قال ملا نزلت هذه االية من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا فيضاعفه له سورة 
ل أبو الدحداح األنصاري وان اهللا لرييد منا القرض قال نعم يا  قا11 وسورة احلديد آية 245البقرة آية 

أبا الدحداح قال ارين يدك يا رسول قال فنأوله رسول اهللا يده قال فاين قد اقرضت ريب حائطي قال 
وحائطه له فيه ستمائة خنلة وام الدحداح فيه وعياهلا قال فجاء أبو الدحداح فنادى يا ام الدحداح قالت 

  .جي من احلائط فقد اقرضته ريب عز وجللبيكقال اخر

ويف رواية اخرى اا ملا مسعته يقول ذلك عمدت إىل صبياا خترج ما يف افواههم وتنفض ما يف اكمامهم 
  .صلى اهللا عليه وسلم كم من عذق رداح يف اجلنة أليب الدحداح. فقال النيب

ول ان لفالن خنلة وان قوام حائطي ا صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رس. وعن أنس ان رجال ايت النيب
صلى اهللا عليه وسلم اعطها اياه بنخلة يف اجلنة فاىب . فامره ان يعطيين اياها حىت اقيم احائطي فقال النيب

فايت أبو الدحداح الرجل فقال بعين خنتلك حبائطي ففعل فأيت أبو الدحداح النيب صلى اهللا عليه وسلم 
صلى اهللا عليه وسلم . فاجعلها له فقد اعطيتكها فقال النيب.تعت النخلة حبائطييا رسول اهللا إين اب: فقال
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كم من عذق رداح أليب الدحداح يف اجلنة قاهلا مرارا فايت أبو الدحداح امراته فقال يا أم الدحداح 
  .اخرجي من احلائط فقد بعته بنخلة يف اجلنة فقالت ربح البيع ربح البيع أو كلمة تشبهها

  دي بن مالك خبيب بن ع

صلى اهللا عليه وسلم مع بين حليان . صلى اهللا عليه وسلم وكان فيمن بعثه رسول اهللا. شهد أحداً مع النيب
  .فأسروه هو وزيد بن دثنة فباعومها من قريش فقتلومها وصلبومها مبكة بالتنعيم

عينا فامر عليهم صلى اهللا عليه وسلم عشرة . وروى البخاري من حديث أيب هريرة قال بعث رسول اهللا
عاصم بن ثابت حىت إذا كانوا باهلدة بني عسفان ومكة ذكروا حلي من هذيل يقال هلم بنو حليان فنفروا 

إليهم بقريب من مائة رجل رام فاقتصوا اثارهم حىت وجدوا مأكلهم التمر يف مرتل نزلوه فقالوا متر يثرب 
موضع فأحاط م القوم فقالوا هلم أنزلوا فاعطوا فاتبعوا اثارهم فلما احس م عاصم وأصحابه جلأوا إىل 

بايديكم ولكم العهد وامليثاق ان ال نقتل منكم أحداً فقال عاصم أما أنا فال أنزل يف ذمة كافر اللهم أخرب 
عنا نبيك فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما يف سبعة ونزل إليهم نفر على العهد وامليثاق منهم خبيب وزيد بن 

  .رالدثنة ورجل آخ

    

فلما استمكنوا منهم اطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم ا فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر فواهللا ال 
اصحبكم ان يل ؤالء اسوة يريد القتلى فجرروه وعاجلوه فأىب ان يصحبهم فقتلوه وانطلقوا خببيب وزيد 

ر بن نوفل خبيبا وكان خبيب هو بن الدثنة حىت باعومها مبكة بعد وقعة بدر فابتاع بنو احلارث بن عام
قتل احلارث بن عامر يوم بدر فلبث خبيب عندهم اسريا حىت امجعوا قتله فاستعار من بعض بنات احلارث 
موسى يستحد ا فاعارته فدرح بين هلا وهي غافلة حىت أتاه فوجدته جملسه على فخذه واملوس بيده قالت 

ه ما كنت الفعل ذلك قالت واهللا ما رأيت اسريا قط خريا ففزعت فزعة عرفها خبيب فقال اختشني ان اقتل
من حبيب واهللا لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب يف يده وانه ملوثق باحلديد وما مبكة من مثرة وكانت 

تقول أنه لرزق رزقه اهللا خبيبا فلما خرجوا به من احلرم ليقتلوه يف احلل قال هلم خبيب دعوين اصلي 
كع ركعتني وقال واهللا لوال ان حتسبوا ان ما يب جزع لزدت اللهم احصهم عددا ركعتني فتركوه فر

  : واقتلهم بددا وال تبق منهم أحداً وقال

  على أي جنب كان يف اهللا مصرعي  ابايل حني اقتل مسلما ولست

 على أوصال شلو ممزع يبارك  يف ذات االله وان يشأ وذلك
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  .ث فقتله وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صربا الصالةمث قام إليه أبو سروعة عقبة بن احلار

صلى اهللا عليه وسلم واخرج له البخاري يف الصحيح . وأبو سروعة أسلم وروى احلديث عن رسول اهللا
  .ثالثة احاديث

وقال سعيد بن عامر بن حذمي شهدت مصرع خبيب وقد بضعت قريش حلمه مث محلوه علىجذعة فقالوا 
فقال واهللا ما أحب اين يف أهلي وولدي وان حممدا شيك بشوكة مث نادى يا احتب ان حممدا مكانك 

  .حممد

صلى اهللا عليه وسلم . عن إبراهيم بن امساعيل قال أخربين جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه ان رسول اهللا
بعثه وحده عينا إىل قريش قال فجئت إىل خشبة خبيب وانا اختوف العيون فرقيت فيها فحللت خبيبا 

فوقع إىل األرض فانتبذت عنه غري بعيد مث التفت فلم ار خبيبا ولكإمنا ابتلعته األرض مل ير خلبيب اثر حىت 
  .الساعة

وقد روي عن معأوية بن أيب سفيان أنه قال كنت فيمن حضر قتل خبيب فلقد رأيت اباسفيان حني دعا 
ب وكانوا يقولون ان الرجل إذا خبيب فقال اللهم احصهم عددا يلقيين إىل األرض فزعا من دعوة خبي

  .دعي عليه فاضطجع زالت عنه الدعوة

  أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد عم أنس بن مالك 

شهد أحداً وقتل يومئذ قال الواقدي ملا جال املسلمون يوم أحد تلك اجلولة ونادى ابليس قتل حممد مر 
صلى اهللا عليه وسلم .  قتل رسول اهللاأنس بن النضر يقاتل فرأى عمر ومعه رهط فقال ما يقعدكم قالوا

  .قال فما تصنعون باحلياة بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه مث جالد بسيفه حىت قتل

صلى اهللا عليه وسلم لئن اشهدين . وعن أنس ان عمه غاب عن بدر فقال غبت عن أول قتال قاتله النيب
ل فلقي يوم أحد فهزم الناس فقال اللهم اين اعتذر اليك صلى اهللا عليه وسلم لريين اهللا ما افع. اهللا مع النيب

مما صنع هؤالء يعين املسلمني وأبرأ اليك مما جاء به املشركون فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال إىل 
اين يا سعد اين أجد ريح اجلنة دون أحد فمضى فقتل فماعرف حىت عرفته اخته بشامة أو ببنانه وبه بضع 

  . طعنة وضربة ورمية بسهم أخرجاه يف الصحيحنيومثانون من بني

وعن أنس ان الربيع بنت النضر عمته لطمت جارية فكسرت سنها فعرضوا عليهم االرش فأبوا فطلبوا 
صلى اهللا عليه وسلم فأمرهم بالقصاص فجاء أخوها أنس بن النضر فقال يا رسول اهللا . العفو فأتوا النيب

ق ال تكسر سنها قال يا أنس كتاب اهللا القصاص فعفا القوم فقال اتكسر سن الربيع والذي بعثك باحل
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صلى اهللا عليه وسلم ان من عباد اهللا من لو اقسم على اهللا ألبره أخرجه البخاري عن . رسول اهللا
  .األنصاري

  البراء بن مالك 

ى اهللا عليه صل. ابن النضر بن ضمضم اخو أنس بن مالك ألبيه والمه شهد أحداً وما بعدها مع رسول اهللا
  .وسلم كان شجاعا قتل مائة مبارزة

  .قال ابن سريين كتب عمر ال تستعملوا الرباء على جيش من جيوش املسلمني فانه مهلكة يقدم م

وقال أنس بن مالك ركب الرباء فرسا يوم اليمامة مث قال ايها الناس اا واهللا اجلنة وما يل إىل املدينة سبيل 
  .س وكبس الناس معه فهزم اهللا املشركني فكانت يف مدينتهم ثلمةفمصع فرسه مصعات مث كب

    

وعن حممد بن سريين ان املسلمني انتهوا إىل حائط قد اغلق بابه فيه رجال من املشركني فجلس الرباء بن 
  .مالك على ترس وقال ارفعوين برماحكم فالقوين إليهم ففعلوا فادركوه وقتل منهم عشرة

استلقى الرباء بن مالك على ظهره مث ترمن فقال له أنس أي أخي تغىن إىل مىت هذا وعن أنس بن مالك قال 
فاستوى جالسا فقال اتراين اموت على فراشي وقد قتلت مائة من املشركني مبارزة سوى من شاركت 

  .يف قتله

صلى اهللا عليه وسلم كم من ضعيف متضعف ذي طمرين لو اقسم على اهللا . وعنه قال قال رسول اهللا
ألبره منهم الرباء بن مالك وان الرباء لقي زحفا من املشركني وقد أوجع املشركون يف املسلمني فقالوا له 

صلى اهللا عليه وسلم قال انك لو اقسمت على اهللا البرك فاقسم على اهللا فقال . يا براء ان رسول اهللا
قنطرة السوس فأوجعوا يف اقسمت عليك يا رب ملا منحتنا اكتافهم فمنحوا اكتافهم مث التقوا على 

. املسلمني فقالوا اقسم يا براء على ربك فقال اقسمت عليك يا رب ملا منحتنا اكتافهم واحلقتين بنبيي

  .صلى اهللا عليه وسلم فمنحوا اكتافهم وقتل الرباء شهيدا

م ويف رواية اخرى ملا كان يوم تستر انكشف املسلمون فقال اقسمت عليك يا رب ملا منحتنا اكتافه
  .واحلقتين بنبيك فاستشهد

  ثابت بن قيس بن شماس 

صلى اهللا عليه وسلم يقول نعم الرجل . صلى اهللا عليه وسلم وكان رسول اهللا. كان خطيب رسول اهللا
wثابت بن قيس فلما كان يوم اليمامة ازم املسلمون فقال ثابت اف هلؤالء وملا يعبدون وهلؤالء 
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  .ثنييت لعلي اصلي حبرها ساعة قال ورجل قائم على ثلمة فقتله وقتلوملايصنعون يا معشر األنصار خلوا 

وعن أنس ان ثابت بن قيس جاء يوم اليمامة وقد حتنط ولبس ثوبني ابيضني يكفن فيهما وقد ازم القوم 
فقال اللهم اين ابرأ اليك مما جاء به هؤالء املشركون واعتذر اليك مما صنع هؤالء مث قال بئس ما عودكم 

  نكم منذ اليوم خلوا بيننا وبينهم ساعة فحمل فقاتل حىت قتلز اقرا

  أبو الدرداء عويمر بن زيد وقيل ابن عامر 

. ويف امسه خالف قد ذكرته يف كتاب التلقيح وخيتلفون هل شهد أحداً أم ال؟ وقد شهد مع رسول اهللا

  .صلى اهللا عليه وسلم مشاهد كثرية وواله عمر بن اخلطاب القضاء بدمشق

  .معأوية بن قرة قال قال أبو الدرداء اطلبوا العلم فان عجزمت فاحبوا أهله فان مل حتبوهم فال تبغضوهمعن 

وعن ميمون بن مهران قال قال أبو الدرداء ويل للذي ال يعلم مرة ولوشاء اهللا علمه ويل للذي يعلم وال 
  .يعمل سبع مرات

 وما افعله ولكين أرجو فيه االجر وان ابغض الناس وعن أيب وائل قال قال أبو الدرداء اين المركم باالمر
  .إيل ان اظلمه من ال يستعني علي إال اهللا

  .عن سامل بن أيب اجلعد عن أم الدرداء قال تفكر ساعة خري من قيام الليل

عن عون هو ابن عبد اهللا قال سئلت أم الدرداء ما كان افضل عمل أيب الدرداء قالت التفكري واالعتبار 
  .اإلمام أمحدروامها 

وعن الضحاك قال قال أبو الدرداء يا أهل دمشق انتم االخوان يف الدين واجلريان يف الدار واألنصار على 
االعداء ما مينعكم من موديت وإمنا مؤنيت على غريكم مايل ارى علماء كم يذهبون وجهالكم ال يتعلمون 

 إال ان قوما بنوا شديدا ومجعوا كثريا واملوا واراكم قد اقبلتم على ما تكفل لكم به وتركتم ما امرمت به
بعيدا فاصبح بنيام قبورا واملهم غرورا ومجعهم بورا إال فتعلموا وعلموا فان العامل واملتعلم يف االجر 

  .سواء وال خري يف الناس بعدمها

إذا عمل بطاعة أما بعد فان العبد : وعن ابن أيب ليلى قال كتب أبو الدرداء إىل مسلمة بن خملد األنصاري
  .اهللا احبه اهللا فإذا احبه اهللا حببه إىل خلقه وإذا عمل مبعصية اهللا ابغضه اهللا فإذا ابغضه اهللا بغضه إىل خلقه

وعن أنس عن أيب الدرداء قال اغد عاملا أو متعلما أو مستمعا وال تك الرابع فتهلك قلت للحسن ما الرابع 
  .قال املبتدع

ايت أبا الدرداء فقال له أوصين فقال له اذكر اهللا عز وجل يف السراء يذكرك وعن حبيب بن عبيد ان رجال 
w  .يف الضراء فإذا اشرفت على شيء من الدنيا فانظر إىل ماذا يصري رواه أمحد
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ابنا أبو سعيد الكندي عمن أخربه عن أيب الدرداء أنه قال يا حبذا نوم االكياس وافطارهم كيف يغبنون 
قال ذرة من بر مع تقوى ودين اعظم وافضل وارجح من امثال اجلبال من سهر احلمقى وصومهم ومث

  .عبادة املغترين من احللية أليب نعيم عن اإلمام أمحد

    

وعن علي بن حوشب عن أيب الدرداء قال اخوف ما أخاف ان يقال يل يوم القيامة اعلمت أم جهلت 
ها االمرة هل ائتمرت والزاجرة هل فان قلت علمت ال تبقى آية امرة أو زاجرة إال أخذت بفريضت

  .ازدجرت فأعوذ باهللا من علم ال ينفع ونفس ال تشبع ودعاء ال يسمع رواه اإلمام أمحد

وعن لقمان بن عامر عن أيب الدرداء قال إمنا اخشى على نفسي ان يقال يل على رؤوس اخلالئق يا عومير 
 عن أم الدرداء قالت دخل علينا يوما أبو هل علمت فاقول نعم فيقال ماذا عملت فيما علمت؟ عن سامل

صلى اهللا عليه وسلم إال ام . الدرداء مغضبا فقلت مالك فقال واهللا ما اعرف فيهم شيئا من أمر حممد
  .يصلون مجيعا

وعن سامل بن أيب اجلعد ان رجال صعد إىل أيب الدرداء إىل غرفة له وهو يلتقط حبا فقال أبو الدرداء ان 
  .فقه يف معيشتهمن فقه الرجل ر

عن عبد الرزاق قال ابنا معمر عن صاحب له ان أبا الدرداء كتب إىل سلمان يا أخي اغتنم صحتك 
وفراغك قبل ان يرتل بك من البالء ما ال يستطيع العباد رده واغتنم دعوة املبتلى يا أخي ليكن املسجد 

ت كل تقي وقد ضمن اهللا عز وجل صلى اهللا عليه وسلم يقول املساجد بي. بيتك فاين مسعت رسول اهللا
ملن كانت املساجد بيوم بالروح والرمحة واجلواز على الصراط إىل رضوان اهللا عز وجل ويا أخي ارحم 

صلى اهللا عليه وسلم يقول وأتاه رجل يشتكي . اليتيم وادنه واطعمه من طعامك فاين مسعت رسول اهللا
فقال نعم قال ادن اليتيم منك وامسح رأسه واطعمه من قساوة قلبه فقال رسول اهللا احتب أن يلني قلبك 

طعامك فان ذلك يلني قلبك وتقدر على حاجتك يا أخي ال جتمع ما ال تستطيع شكره فاين مسعت 
صلى اهللا عليه وسلم يقول جياء بصاحب الدنيا يوم القيامة الذي اطاع اهللا عز وجل فيها وهو . رسول اهللا

ا تكفأ به الصراط قال له صاحبه امض فقد اديت احلق الذي كان عليك بني يدي ماله وماله خلفه وكلم
قال وجياء بالذي مل يطع اهللا عز وجل فيه وماله بني كتفيه فيعثره ماله ويقول له ويلك هال عملت بطاعة 
اهللا عز وجل فال يزال كذلك حىت يدعو بالويل ويا أخي حدثت انك اشتريت خادما واين مسعت رسول 

هللا عليه وسلم يقول ال يزال العبد من اهللا وهو منه ما مل خيدم فإذا خدم وجب عليه احلساب صلى ا. اهللا
وان أم الدرداء سالتين خادما وانا يومئذ موسر فكرهت ذلك ملامسعت من احلساب ويا أخي ال تغترن 

w  .بنا بعدهصلى اهللا عليه وسلم فانا عشنا بعده دهرا طويال واهللا اعلم بالذي اص. بصحابة رسول اهللا
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وعن جابر قال خطب يزيد بن معاوية إىل أيب الدرداء ابنة أم الدرداء فقال رجل من جلساء يزيد اصلحك 
اهللا تأذن يل ان اتزوجها قال أعزب ويلك قال فاذن يل اصلحك اهللا فاذن له فانكحها أبو الدرداء الرجل 

ب إليه رجل من ضعفاء املسلمني قال فسار ذلك يف الناس ان يزيد خطب إيل أيب الدرداء فرده وخط
فانكحه قال فقال أبو الدرداء اين نظرت للدرداء فما ظنكم بالدرداء إذا قامت على رأسها اخلصيان 

  .ونظرت يف بيوت يلتمع فيها بصرها اين دينها منها يومئذ؟ رواه اإلمام أمحد

 له من فقده ومن لك باخيك وروي أيضاً من حديث لقمان بن عامر عن أيب الدرداء قال معاتبة االخ خري
  .كله اعط اخاك ولن له وال تطع به حاسدا فتكون مثله

غدا يأتيك املوت فكفيك قتله كيف تبكيه بعد املوت ويف احلياة تركت وصله؟ وقال ان ناقدت الناس 
ناقدوك وان تركتهم مل يتركوك وان هربت منهم ادركوك قال يا أبا الدرداء فما تامرين قال هب عرضك 

  .يوم فقرك وما جترع مؤمن جرعة أحب إىل اهللا عز وجل من غيظ كظمه فاعفوا يعزكم اهللال

  .وقال اياكم ودعوة اليتيم ودعوة املظلوم فاا تسري بالليل والناس نيام

وقال ما تصدق مؤمن بصدقة أحب إىل اهللا عز وجل من موعظة يعظ ا قومه فيفترقون قد نفعهم اهللا عز 
  .وجل ا

م بن حكيم قال قال أبو الدرداء لو تعلمون ما انتم راؤون بعد املوت ملا اكلتم طعما على شهوة وعن حزا
وال شربتم شرابا على شهوة وال دخلتم بيتا تستظلون به وخلرجتم إىل الصعدات تضربون نفوسكم 

  .وتبكون على انفسكم ولوددت اين شجرة تعضد مث تؤكل

اء أنه قال ذروة االميان الصرب للحكم والرضا بالقدر واالخالص يزيد بن مرثد أبو عثمان عن أيب الدرد
  .للتوكل واالستسالم للرب عز وجل

    

وروى أمحد عن فرات بن سليمان ان أبا الدرداء كان يقول ويل لكل مجاع فاغر فاه كانه جمنون يرى ما 
 حساب غليظ وعذاب عند الناس واليرى ما عند اهللا عزوجل لو يستطيع لوصل الليل بالنهار ويله من

  .شديد

قال وكان يقول أحب املوت وتكرهونه واحب الفقر وتكرهونه اين الذين املوا بعيدا ومجعوا كثريا وبنوا 
شديدا فاصبح املهم غرورا واصبح مجعهم بورا واصبحت منازهلم قبورا؟ ويف رواية اخرى أحب املوت 

  .ل واحب املرض تكفريا خلطيئيتاشتياقا إىل ريب عز وجل واحب الفقر تواضعا لريب عز وج

  .وعن ابن جابر قال كان أبو الدرداء يقول تبنون شديدا وتأملون بعيدا ومتوتون قريبا

wوعن حممد بن سعد األنصاري عن أيب الدرداء قال استعيذوا باهللا من خشوع النفاق قيل وما خشوع 
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  .دالنفاق قال ان يرى اجلسد خاشعا والقلب ليس خباشع رواه اإلمام أمح

وعن معاوية بن صاحل عن أيب الدرداء قال إذا اصبح الرجل اجتمع هواه وعمله فان كان عمله تبعا هلواه 
  .فيومه يوم سوء وان ان كان هواه تبعا لعمله فيومه يوم صاحل

وعن عبد الرمحن بن حممد احملاريب قال بلغين ان أبا الدرداء كتب إىل اخ له أما بعد فلست يف شيء من 
نيا إال وقد كان له أهل قبلك وهو صائر له أهل بعدك وليس لك منه إال ما قدمت لنفسك فاثرها أمر الد

على املصلح من ولدك فانك تقدم على من ال يعذرك وجتمع ملن ال حيمدك وإمنا جتمع لواحد من اثنني أما 
يشقى مبا مجعت له عامل فيه بطاعة اهللا عز وجل فيسعد مبا شقيت واما عامل فيه مبعصية اهللا عز وجل ف

وليس واهللا واحد منها بأهل ان تربد له على ظهرك وان تؤثره على نفسك ارج ملن مضى منهم رمحة اهللا 
  .وثق ملن بقي منهم برزق اهللا عز وجل والسالم من احللية

وعن حممد بن يزيد الرحيب قال قيل أليب الدرداء ما لك ال تشعر فانه ليس رجل له بيت يف األنصار إال 
  : وقد قال شعرا؟ قال وانا قد قلت فامسعوا

 اهللا إال ما اراد وياىب  يريد املرء ان يعطي مناه

  وتقوى اهللا افضل ما استفاد  املرء فائديت ومايل يقول

وعن حيىي بن سعيد قال قال أبو الدرداء ادركت الناس ورقا ال شوك فيه فاصبحوا شوكا ال ورقة فيه ان 
  .هم ال يتركوك قالوا فكيف نصنع قال تقرضهم من عرضم ليوم فقركنقدم نقدوك وان تركت

وعن قتادة قال أبو الدرداء ابن آدم طأ األرض بقدمك فاا عن قليل تكون قربك ابن آدم إمنا أنت أيام 
  .فكلما ذهب يوم ذهب بعضك ابن آدم انك مل تزل يف هدم عمرك من يوم ولدتك امك

و الدرداء ما من أحد إال ويف عقله نقص عن حلمه وعلمه وذلك أنه إذا وعن روح بن الزبرقان قال قال أب
اتته الدنيا بزيادة يف مال ظل فرحا مسرورا والليل والنهار دائبان يف هدم عمره ال حيزنه ذلك ضل ضالله 
ما ينفع مال يزيد وعمر ينقص؟ وعن جبري بن نفري قال ملا فتحت قربس فرق بني أهلها فبكى بعضهم إىل 

 ف رأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك يف يوم أعز اهللا فيه اإلسالم بعض
وأهله قال وحيك يا جبري ما أهون اخللق على اهللا عز وجل إذا تركوا امره بينا هي أمة قاهرة ظاهرة هلم 

  .امللك تركوا أمر اهللا فرأيتهم كما نرى

 إذا رأى جنازة قال اغدوا فانا رائحون وروحوا فانا غادون موعظة وعن شرحبيل ان أبا الدرداء كان
  .بليغة وغفلة سريعة كفى باملوت واعظا يذهب األول فاألول ويبقى اآلخر ال حلم له

اللهم اين أعوذ بك من تفرقة : عن األوزعي وعن بالل بن سعد أنه مسعه يقول كان أبو الدرداء يقول
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  . ان يوضع يف كل واد مالالقلب قيل وما تفرقة القلب قال

وعن جبري بن نفري عن أيب الدرداء قال ان الذين ألسنتهم رطبة بذكر اهللا عز وجل يدخل أحدهم اجلنة 
  .وهو يضحك

وعن حسان بن عطية ان اصحابا أليب الدرداء تضيفوه فضيفهم فمنهم من بات على ثيابه كما هو فلما 
  .دارا هلا جنمع واليها نرجعاصبح غدا عليهم فعرف ذلك منهم فقال ان لنا 

    

وعن حممد بن كعب أن ناساً نزلوا على أيب الدرداء ليلة قرة فارسل هلم بطعام سخن ومل يرسل االيهم 
دعه فأىب : قال االخر. فقال بعضهم لقد ارسل إلينا بالطعام فما هنأنا مع القُر ال انتهي أو ابني له. بلحف

: فرجع الرجل وقال.  وامرأته ليس عليها من الثياب إال ما يذكرفجاء حىت وقف على الباب رآه جالساً

ان لنا داراً ننتقل إليها قدمنا وحلفنا إليها ولو ألقيت عندنا منه شيئاً : قال. ما اراك بت إال بنحو ما بتنا به
. ؟ قال نعمألرسلنا اليك به، وان بني أيدينا عقبة كَؤوداً املخف فيها خري من املثقل، افهمت ما اقول لك

  .رواه أمحد

ارأيتم لو وجتموه يف : فقال. وعن أيب قالبة ان أبا الدرداء مر على رجل قد أصاب ذنباً فكانوا يسبونه
. فال تسبوا اخاكم وأمحدوا اهللا عز وجل الذي عافاكم: قال. بلى: قليب امل تكونوا مستخرجيه؟ قالوا

  .رواه الطرباين. ركه فهو أخيإمنا ابغض عمله، فإذا ت: افال تبغضه؟ قال: قالوا

نعم صومعة املرء املسلم بيته يكف لسانه وفرجه وبصره، وإياكم :وعن سليم بن عامر عن أيب الدرداء قال
  .وجمالس األسواق فاا تلهي وتلغي

  : ذكر وفاة أبي الدرداء رضي اهللا عنه

. أشتكي ذنويب:  ما تشتكي؟ قال:عن معاوية بن قرة أن أبا الدرداء اشتكى فدخل عليه أصحابه فقالوا

  .هو الذي أضجعين: أفال ندعو لك طبيباً؟ قال: قالوا. أشتهي اجلنة: فما تشتهي؟ قال: قالوا

عن لقمان بن عامر عن أم الدرداء أا قالت اللهم إن أبا الدرداء خطبين فتزوجين يف الدنيا اللهم فأنا 
 أبو الدرداء فان أردت ذلك وكنت أنا األول فال خطبه إليك فأسألك أن تزوجنيه يف اجلنة فقال هلا

تزوجي بعدي قال فمات أبو الدرداء وكان هلا مجال وحسن فخطبها معاوية فقالت ال واهللا ال اتزوج 
  .زوجا يف الدنيا حىت اتزوج أبا الدرداء ان شاء اهللا عز وجل يف اجلنة

تجت بعدك ااكل الصدقة قال ال اعملي عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال قالت أم الدرداء ان اح
w  .وكلي قالت فان ضعفت عن العمل قال التقطي السنبل وال تاكلي الصدقة
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من يعمل ملثل يومي هذا من : عن امساعيل بن عبيد اهللا عن أم الدرداء ان أبا الدرداء ملا احتضر جعل يقول
دم وأبصارهم كما مل يؤمنوا به يعمل ملثل ساعيت هذه من يعمل ملثل مضحعي هذا مث يقول ونقلب افئ

  .120أول مرة سورة االنعام آية 

امساعيل بن عبيد اهللا ان أبا مسلم قال جئت أبا الدرداء وهو جيود بنفسه فقال إال رجل يعمل ملثل 
  .مصرعي هذا إال رجل يعمل ملثل ساعيت هذه مث قبض رمحه اهللا

اتيت مرجا اخضر فيه قبة من آدم حوهلا غنم وعن عوف بن مالك االشجعي قال رأيت يف املنام كاين 
ربوض جتتر وتبعر العجوة فقلت ملن هذه فقيل لعبد الرمحن بن عوف فانتظرته حىت خرج من القبة فقال يا 

عوف بن مالك هذا ما اعطانا اهللا عز وجل ب القرآن ولو اشرفت على هذه الثنية ل رأيت ما مل تر 
ر على قلبك اعده اهللا عز وجل أليب الدرداء النه كان يدفع عينك ومسعت ما مل تسمع اذنك ومل خيط

  .الدنيا بالراحتني والنحر

حممد بن سعد قال أخربنا الواقدي تويف أبو الدرداء بدمشق سنة اثنتني وثالثني يف خالفة عثمان وله عقب 
  .بالشام

بالشام سنة إحدى وأخربين غري الواقدي عنثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال تويف أبو الدرداء 
  .وثالثني

  عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام السلمي 

شهد أحداً وله من الولد معاذ ومعوذ وخالد شهدوا بدراً وقتل عمرو بن اجلموح وهو وابنه خالد يوم 
  .أحد

    

عن عكرمة ان عمرو بن اجلموح كان مناف يف بيته يعين صنما فلما قدم مصعب بن عمري املدينة يعلم 
 القرآن بعث إليهم عمرو ما هذا الذي جئتمونا به؟ فقالوا ان شئت جئناك فامسعناك فواعدهم يوما الناس

 فقال ان لنا مؤامرة 2- 1فقرأوا عليه الر تلك آيات الكتاب املبني أنا انزلناه قرآنا عربيا سورية يوسف آية 
علم واهللا ما يريد القوم يف قومنا وكان سيد يين سلمة قال فخرجوا فدخل على مناف فقال يا مناف ت

غريك فهل عندك من نكري فقلده السيف وخرج حلاجته فقام أهله فأخذوا السيف فلما رجع دخل عليه 
فلم ير السيف فقال اين السيف وحيك واهللا ان العرت لتمنع استها واهللا ما أرى يف أيب جعار غدا من خري مث 

مبناف خريا فاين اكره ان أرى له يوم سوء فذهب إىل مايل قال اين ذاهب إىل مايل بعلياء املدينة فاستوصوا 
wبعلياء املدينة فاستوصوا ميناف خريا فاين اكره ان أرى له يوم سوء فذهب فأخذوه فربطوه وكسروه 
w
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وربطوه إىل جنب كلب ميت والقوه يف بئر فلما جاء قال كيف انتم قالوا خبري يا سيدنا وسع اهللا عز 
تنا من الرجس قال واهللا اين الراكمن قد اسامت خالفيت يف مناف قالوا هو ذاك وجل يف منازلنا وطهر بيو

انظر إليه يف جنب البئر فاشرف فإذا هم قد ربطوه إىل جنب كلب فبعث إىل قومه فجاؤوا فقال الستم 
  .".على ما أنا عليه قالوا بلى أنت سيدنا قال فاين اشهدكم اين قد امنت مبا أنزل على حممد

صلى اهللا عليه وسلم قوموا بنا إىل جنة عرضها السموات واألرض . يوم أحد قال رسول اهللافلما كان 
  .اعدت للمتقني فقام وهو اعرج فقال واهللا الخفرن عليها يف اجلنة فقاتل حىت قتل

  : ويف رواية اخرى أنه ملا رأى صنمه يف البئر انشأ يقول

 دينالزراق ديان ال الواهب  احلمد هللا العلي ذي املنن

 يف ظلمة قرب مرن أكون  الذي انقذين من قبل ان هو

  أنت وكلت وسط بئر يف قرن  لو كنت اهلا مل تكن واهللا

صلى اهللا عليه وسلم يا بين سلمة من سيدكم . فاآلن فتشناك عن شر الغنب وعن جابر قال قال رسول اهللا
  .ل بل سيدكم االبيض عمرو بن اجلموحقالوا جد ابن قيس على اننا نبخله قال واي داء أدوأ من البخ

صلى اهللا عليه . حممد بن سعد قال ابنا الواقدي مل يشهد عمرو بدراً وكان اعرج فلما اراد رسول اهللا
صلى اهللا عليه وسلم فقال ان بين . وسلم اخلروج إىل أحد منعه بنوه وقالوا قد عذرك اهللا فأتى النيب

.  اين ألرجو ان أطأ بعرجيت هذه يف اجلنة فقال رسول اهللايريدون ان حيبسوين عن اخلروج معك واهللا

صلى اهللا عليه وسلم أما أنت فقد عذرك اهللا وال جهاد عليك مث قال لبنيه ال عليكم ان المتنعوه لعل اهللا 
  .عز وجل يرزقه الشهادة فخلوا عنه

 يقول اللهم ال تردين إىل قالت امراته هند بنت عمرو بن حرام كاين انظر إليه موليا وقد أخذ درقته وهو
أهل حزيب وهي منازل بين سلمة قال أبو طلحة فنظرت إىل عمرو حني انكشف املسلمون مث ثابوا وهو 
يف الرعيل األول لكاين انظر إىل ظلع يف رجله يقول أنا واهللا مشتاق إىل اجلنة مث انظر إىل ابنه خالد يعدو 

  .يف اثره حىت قتال مجيعا

د الرمحن بن أيب صعصعة أنه بلغه ان عمرو بن اجلموح وعبد اهللا بن عمرو بن حرام وعن عبد اهللا بن عب
األنصاريني كان السيل قد خرب قربمها وكانا يف قرب واحد ومها ممن استشهد يوم أحد فحفر عنهما 

ليغريامن مكاما فوجدا مل يتغريا كإمنا ماتا باألمس وكان أحدمها قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن 
وهو كذلك فامطيت يده عن جرحه مث ارسلت فعادت كما كانت وكان بني أحد ويوم حفر عنهما 

  .ست واربعون سنة رضي اهللا عنهما
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  أبو قتادة الحارث بن ربعي 

صلى . رضي اهللا عنه شهد أحداً وما بعدها من املشاهد وكان من الفرسان املذكورين ودعا له رسول اهللا
بارك له يف شعره وبشره فتويف وهو ابن سبعني سنة وكانه ابن خسمة عشر اهللا عليه وسلم فقال اللهم 

صلى اهللا عليه وسلم على جرح كان به قال فماضرب علي قط وال قاح وتويف . سنة وبصق رسول اهللا
  .باملدينة سنة اربع ومخسني وقيل بالوقفة

  جابر بن عبد اهللا بن عامر بن حرام 

لسبعني وكان اصغرهم يومئذ واراد شهود بدر فخلفه أبوه على اخواته يكىن أبا عبد اهللا شهد العقبة معا
  .وكن تسعاً وخلفه أيضاً يوم أحد مث شهد ما بعد ذلك

    

صلى اهللا عليه وسلم فانفتل الناس فلم يبق مع . عن جابر قال اقبلت عري يوم اجلمعة وحنن مع رسول اهللا
وإذا رأوا جتارة أو هلوا :" فيهم فانزل اهللا عز وجلصلى اهللا عليه وسلم إال اثنا عشر رجال أنا. النيب

  .11سورة اجلمعة آية ". انفضوااليها وتركوك قائما 

  .تويف جابر سنة مثان وسبعني باملدينة بعد ان ذهب بصره

  زيد بن الدثنة بن معاوية 

كة وكان رضي اهللا عنه شهد أحداً واستؤثر يوم الرجيع مع خبيب بن عدي فباعومها من قريش فقتال مب
الذي ابتاع زيدا صفوان بن أمية فقتله بابيه فحضره نفر من قريش فيهم أبو سفيان فقال قائل يا زيد 

انشدك باهللا احتب انك االن يف أهلك وان حممدا عندنا مكانك فقال واهللا ما أحب ان حممدا يشاك يف 
ن قوم قط اشد حبا لصاحبهم مكانه شوكة تؤذيه وانا جالس يف أهلي فقال أبو سفيان واهللا ما رأيت م

  .من أصحاب حممد له

  من الطبقة الثالثة ممن شهد الخندق

  من المهاجرين واألنصار ممن شهد الخندق وما بعدها 

  خالد بن الوليد 
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وأمه عصماء وهي لبابة الصغرى بنت . ابن املغرية بن عبد اهللا بن عمرو بن خمزوم يكىن أبا سليمان
  .العباساحلارث اخت أم الفضل امرأة 

ملا أراد : قال خالد ابن الوليد رضي اهللا عنه: مسعت أيب حيدث قال: املغرية بن عبد الرمحن بن احلارث قال
قد شهدت هذه املواطن : اهللا يب ما أراد من اخلري قذف يف قليب حب اإلسالم وحضرين رشدي وقلت

موضع يف غري شيء وان حممداً كلها على حممد فليس موطن اشهده إال انصرفت وانا أرى يف نفسي اين 
أخرج من : مث قلت. ودافته قريش بالراح يوم احلديبية فقلت اين املذهب؟ وقلت أخرج إىل هرقل. سيظهر

صلى اهللا عليه . ديين إىل نصرانية أو يهودية فأقيم مع عجم تابعاً هلا مع عيب ذلك علي؟ ودخل رسول اهللا
  .وسلم مكة عام القضية فتغيبت فكتب إيل أخي

مل أر أعجب ذهاب رائك عن اإلسالم وعقلُك عقلُك ومثل اإلسالم جهله أحد؟ وقد سألين رسول " 
ما مثل خالد جهل اإلسالم : فقال. يأيت اهللا به: أين خالد؟ فقلت: صلى اهللا عليه وسلم عنك فقال. اهللا

  ".فاستدرك يا أخي ما فاتك 

صلى اهللا عليه وسلم فأرى . سالم وسرتين مقالة النيبفلما أتاين كتابه نشطت للخروج وزادين رغبة يف اإل
فذكرا بعد أليب .يف املنام كاين يف بالد ضيقة جدبة فخرجت إىل بلد اخضر واسع فقلت ان هذه لرؤيا

فأمجعت اخلروج إىل رسول اهللا .هو خمرجك الذي هداك اهللا فيه لألسالم، والضيق الِشرك: بكر فقال
ثمان بن طلحة فذكرت له الذي اريد فأسرع يف اإلجابة وخرجتا مجيعاً وطلبت من أصاحب فلقيت ع

أين : فقال. وبك: فقلنا. مرحباً بالقوم: فلما كنا باهلدة إذا عمرو بن العاص فقال. فادجلْنا سحراً
صلى اهللا عليه . فاصطحبنا حىت قدمنا املدينة على رسول. ".مسريكم؟ فأخربناه وأخربنا أنه يريد أيضاً النيب

صلى اهللا عليه وسلم سلمت عليه بالنبوة . فلما طلعت على رسول اهللا. وسلم أول يوم من صفر سنة مثان
صلى اهللا عليه وسلم قد كنت أرى لك عقالً .فقال رسول اهللا. فرد علي السالم بوجه طلق فأسلمت

تغفر يل كل ما اس: صلى اهللا عليه وسلم وقلت. وبايعت رسول اهللا. رجوت ان ال يسلمك إال إىل خري
وتقدم عمرو وعثمان بن . ان اإلسالم حيب ما قبله مث استغفر يل: أوضعت فيه من صٍدعن سبيل اهللا فقال

صلى اهللا عليه وسلم من يوم أسلمت يعدل يب أحداً من . فو اهللا ما كان رسول اهللا. طلحة فأسلما
  .أصحابه فيما يحِز به

 ملا كان يوم مؤته وقتل االمراء أخذ الواء ثابت بن اقرم وجعل وعن إبراهيم بن حيىي بن زيد بن ثابت قال
يصيح يا لألنصار فجعل الناس يثوبون إليه فنظر إىل خالد بن الوليد فقال خذ اللواء يا أبا سليمان فقال ال 

أخذه أنت احق به لكل سن وقد شهدت بدراً قال ثابت خذه ايها الرجل فواهللا ما أخذته إال لك وقال 
w  .ناس اصطلحتم على خالد قالوا نعم فحمل اللواء ومحل باصحابه ففض مجعا من املشركنيثاتب لل
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وعن قيس بن أيب حازم قال مسعت خالد بن الوليد يقول لقد انقطع يف يدي يوم مؤتة تسعة اسياف 
  .وصربت يف يدي صفحية يل ميانية

    لشام وعزل خالد وعن عبد امللك بن عمري قال استعمل عمر أبا عبيدة بن اجلراح على ا

صلى اهللا عليه . فقال خالد بن الوليد بعث عليكم امني هده االمة اين مسعت رسول اهللا: بن الوليد قال
صلى اهللا عليه وسلم . وسلم يقول امني هذه االمة أبو عبيدة بن اجلراح فقال أبو عبيدة مسعت رسول اهللا

  ".يقول خالد سيف من سيوف اهللا نعم فىت العشرية

العلماء بالسري بعث رسول اهللا خالد بن الوليد يف سرايا وخرج معه يف غزاة الفتح واىل حنني وتبوك قال 
صلى اهللا عليه وسلم رأسه اعطاه ناصيته فكانت يف مقدم قلنسوته . ويف حجة الوداع فلما حلق رسول اهللا

  .فكان ال يلقي أحداً إال هزمه

دة كان خالد بن الوليد حيمل لواءه فلما تالحق الناس به وملا خرج أبو بكر رضي اهللا عنه إىل أهل الر
استعمل خالدا ورجع إىل املدينة وكان خالد يقول ما ادري من أي يومي افر من يوم أراد اهللا عز وجل 

ان يهدي يل فيه شهادة أو من يوم أراد اهللا عز وجل انيهدي يل فيه كرامة؟ وملا عزله عمر بن اخلطاب مل 
 حىت مرض فدخل عليه أبو الدرداء عائدا فقال ان خيلي وسالحي على ما جعلته يف يزل مرابطا حبمص

سبيل اهللا عز وجل وداري باملدينة صدقة قد كنت اشهدت عليها عمر بن اخلطاب ونعم العون هو على 
اإلسالم وقد جعلت وصييت وانفاذ عهدي إىل عمر فقدم بالوصية على عمر فقبلها وترحم عليه ومات 

 يف بعض قرى محص على ميل من محص سنة إحدى وعشرين فحكى من غسله أنه ما كان يف خالد فقرب
  .جسمه موضع صحيح من بني ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم

وعن عبد الرمحن بن أيب الزناد ان خالد بن الوليد ملا حضرته الوفاة بكى فقال لقد لقيت كذا وكذا زحفا 
ربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح وها أنا اموت على فراشي حتف وما يف جسدي شرب إال وفيه ض

  .انفي كما ميوت العري فال نامت اعني اجلبناء

وعن شقيق بن سلمة قال ملا مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بين املغرية يف دار خالد يبكني عليه فقيل 
وعهن على أيب سليمان ما مل يكن نقع أو لعمر ان قد اجتمعن فاهن فقال عمر وما عليهن ان يرقن دم

  .لقلقة

  .قال وكيع النقع الشق واللقلقة الصوت رضي اهللا عنه

  عبد اهللا بن عمرو بن العاصي بن وائل 
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صلى اهللا عليه وسلم يف كتابه ما يسمع منه فاذن له رسول . رضي اهللا عنه أسلم قبل أبيه واستاذن النيب
صلى اهللا عليه وسلم الف مثل وكان عاملا .  حفظت عن رسول اهللاصلى اهللا عليه وسلم وقال قد. اهللا

  .متعبدا

صلى اهللا عليه وسلم يف كتابة ما مسعت . عن صفوان بن سليم عن عبد اهللا بن عمرو قال استاذنت النيب
  .منه فاذن يل فكتبته فكان عبد اهللا يسمي صحيفته الصادقة

امرأة من قريش فلما دخلت علي جعلت ال احناش هلا وعن جماهد عن عبد اهللا بن عمرو قال زوجين أيب 
مما يب من القوة على العبادة من الصالة والصوم فجاء عمرو بن العاص إىل كنته حىت دخل عليها فقال 

كيف وجدت بعلك قالت خري الرجال أو كخري البعولة من رجل مل يفتش لنا كنفا ومل يعرف لنا فراشا 
  .ه فقال انكحتك امرأة من قريش ذات حست فعضلتها وفعلت؟فاقبل علي فعذلين وعضلين بلسان

صلى اهللا عليه وسلم فأتيته فقال يل . صلى اهللا عليه وسلم فشكاين فارسل إيل النيب. قال مث انطلق إىل النيب
اتصوم النهار قلت نعم قال وتقوم الليل قلت نعم قال ولكين اصوم وافطر واصلي وانام وامس النساء فمن 

يت فليس مين وقال اقرأ القرآن يف كل شهر قلت اين أجدين اقوى من ذلك قال فاقراه يف كل رغب عن سن
فاقرأه يف كل يوم : عشرة أيام قلت اين أجدين اقوى من ذلك قال أحدمها أما حصني واما مغرية قال

افطر صم ي كل شهر ثالثة أيام إين اقوى من ذلك قال فلم يزل يرفقين حىت قال صم يوما و: ثالث قال
صلى اهللا عليه وسلم فان لكل . يوما فانه افضل الصيام وهو صيام أخي دأود قال حصني يف حديثه مث قال

عابد شرة ولكل شرة فترة فاما إىل سنة واما إىل بدعة فمن كانت فترته إىل سنة فقد اهتدى ومن كانت 
  .فترته إىل غاير ذلك فقد هلك

ف وكرب يصوم االيام يصل بعضها إىل بعض ليتقوى بذلك مث قال جماهد فكان عبد اهللا بن عمرو حني ضع
يفطر بعدد تلك االيام قال وكان يقرأ من حزبه كذلك يزيد احيانا ويتقص احيانا غري أنه يويف العدد أما 

صلى اهللا عليه . يف سبع واما يف ثالث قال مث كان يقول بعد ذلك الن أكون قبلت رخصة رسول اهللا
  . به لكين فارقته على أمر اكره ان اخالفه إىل غريه انفرد باخراجه البخاريوسلم أحب إيل مما عدل

    

وعن أيب كثري عن عبد اهللا بن عمرو قال جتمعون فيقال اين فقراء هذه االمة ومساكينها قال فيربزون 
ال فيقال ما عندكم فيقولون يا رب ابتلينا فصربنا وأنت اعلم ووليت االموال والسلطان غرينا قال فيق

  .صدقتم قال فيدخلون اجلنة قبل سائر الناس بزمان وتبقى شدة احلساب على ذوي االموال

وعن خالد بن معدان عن ابن عمر قال ارواح املؤمنني يف جوف طري خضر كالزرازير يتعارفون ويرزوقون 
w  .من مثر اجلنة
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 لسجدمت حىت تنقصف وعن عبد اهللا بن أيب مليكة عن عبد اهللا بن عمرو وقال لو تعلمون حق العلم
  .ظهوركم ولصرختم حىت تنقطع اصواتكم فابكوا فان مل جتدوا البكاء فتباكوا

وعن يعلى بن عطاء عن أمه اا كانت تصنع الكحل لعبد اهللا بن عمرو قالت وان كان ليقوم بالليل 
  .فيطفىء السراج مث يبكي حىت رصعت عيناه

بن العاصي قال الن ادمع دمعة من خشية اهللا عز وجل وعن عبد اهللا بن هبرية عن عبد اهللا بن عمرو 
  .أحب إيل من ان تصدق بالف دينار

وعن سلمان بن ربيعة أنه حج يف عصابة من قراء أهل البصرة فقال واهللا ال نرجع حىت نلقي رجال من 
 صلى اهللا عليه وسلم مرضيا حيدثنا حبديث فلم نزل نسأل حىت حدثنا ان عبد اهللا بن. أصحاب حممد

عمرو لنازل يف اسفل مكة فعمدنا إليه فإذا حنن بثقل عظيم ويرحتلون ثلثمائة راحلة منها مائة راحلة ومائتا 
زاملة فقلنا ملن هذا الثقل فقالوا لعبد اهللا بن عمرو فقلنا اكل هذا له وكنا حندث أنه من اشد الناس تواضعا 

 واما املائتان فلمن نزل عليه من أهل االمصار فقالوا لنا أما هذه املائة راحلة فالخوانه حيملهم عليها
والضيافه فعجبنا من ذلك فقالوا ال تعجبوا من هذا الن عبد اهللا رجل غين وانه يرى حقا عليه ان يكثر 

من الزاد ملن نزل عليه من الناس فقلنا دلونا عليه فقالوا أنه يف املسجد احلرام قال فانطلقنا نطلبه حىت 
  .ة حالسا بني بردتني وعمامة ليس عليه قميص قد علق نعليه يف مشالهوجدناه يف دبر الكعب

وعن هارون بن رئاب قال ملا حضرت عبد اهللا بن عمرو الوفاة قال أنه كان خطب إيل ابنيت رجل من 
قريش وقد كان مين إليه شبيه بالوعد فواهللا ال القى اهللا عز و جل بثلث النفاق اشهدوا اين قد زوجتها 

  .اياه

حممد بن سعد قال حممد بن عمر وتويف عبد اهللا بن عمرو بالشام سنة مخس وستني وهو ابن اثنتني قال 
  .وسبعني سنة

  .قلت وقد زعم قوم أنه مات مبكة ويقال بالطائف ويقال مبصر رمحه اهللا ورضي اهللا عنه

  سعيد بن عامر بن حذيم 

  .صلى اهللا عليه وسلم وما بعدها. هللان سالمان بن ربيعة اجلمحي أسلم قبل خيرب وشهدها مع رسول ا

عن عبد الرمحن بن سابط قال ارسل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إىل سعيد بن عامر فقال أنا 
مستعملوك على هؤالء فسر م إىل أرض العدو فتجاهد م فقال يا عمر ال تفتين فقال عمر واهللا ال 

  .ادعكم جعلتموها يف عنقي مث ختليتم مين

w دعا عمر بن اخلطاب رجال من بين مجح يقال له سعيد بن عامر بن حذمي فقال له اين مستعملك وعنه قال
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على أرض كذا وكذا فقال ال تفتين يا امري املؤمنني فقال واهللا ال ادعك قلد متوها يف عنقي وتركتموين 
  .ال على ما اريدفقال عمر إال نفرض لك رزقا قال قد جعل اهللا تعاىل يف عطائي ما يكفيين دونه أو فض

قال وكان إذا خرج عطاؤه ابتاع ألهله قوم وتصدق ببقيته فتقول له امراته اين فضل عطائك فيقول هلا 
قد اقرضته فأتاه ناس فقالوا ان ألهلك عليك حقا وان الصهارك عليك حقا فقال ما أنا مبستأثر عليهم وال 

 خرية من خريات اجلنة الشرقت هلا األرض مبلتمس رضا أحد من الناس لطلب احلور العني ولو اطلعت
صلى اهللا عليه وسلم . كما تشرق الشمس وما أنا مبتخلف عن العنق األول بعد ان مسعت رسول اهللا

جيمع اهللا عز وجل الناس ليوم فيجيء فقراء املؤمنني فيزفون كما يزف احلمام فيقال هلم قفوا عند :"يقول
تمونا شيئا فيقول رم عز وجل صدق عبادي فيفتح هلم باب احلساب فيقولون ما عندنا حساب وال تي
  ".اجلنة فيدخلوا قبل الناس بسبعني عاما 

فبلغ عمر أنه مير به كذا وكذا ال يدخن يف بيته فارسل إليه عمر مبال فأخذه فصرره صررا فتصدق به ميينا 
طلعت اصبعا من اصابعها لوجد صلى اهللا عليه وسلم يقول لو ان حوراء ا. ومشاال وقال مسعت رسول اهللا

  ".رحيها كل ذي روح فانا ادعهن لكن فواهللا الننت احرى ان ادعكن هلن منهن لكن 

    

وعن حسان بن عطية قال ملا عزل عمر بن اخلطاب معاوية بن أيب سفيان عن الشام بعث سعيد بن عامر 
لبث إال يسريا حىت اصابته بن حذمي اجلمحي قال فخرج معه جبارية من قريش نضرية الوجه قال فما 

حاجة شديدة قال فبلغ ذلك عمر فبعث إليه بالف دينار قال فدخل ا على امراته فقال ان عمر بعث إلينا 
مبا ترين فقالت لو انك اشتريت ادما وطعاما وادخرت سائرها فقال هلا أوال ادلك على افضل من ذلك 

وضماا عليه قالت فنعم إذا فاشترى ادما وطعاما نعطي هذا املال من يتجر لنا فيه فناكل من رحبها 
  .واشترى غالمني وبعريين ميتاران عليهما حوائجهم وفرقها على املساكني وأهل احلاجة

قال فما لبث إال يسري حىت قالت له امراته أنه قد نفد كذا وكذا فلو اتيت ذلك الرجل فأخذت لنا من 
 عاودته فسكت عنها حىت آذته ومل يدخل بيته إال من ليل الربح فاشتريت لنا مكانه قال فسكت عنها مث

  .إىل ليل

قال وكان رجل من أهل بيته ممن يدخل بدخوله فقال هلا ما تصنعني انك قد اذيته وانه قد تصدق بذلك 
  .قال فبكت اسفا على ذلك املال

ا أحب اين قال مث أنه دخل عليها يوما فقال على رسلك أنه كان يل أصحاب فارقوين منذ قريب م
صددت عنهم وان يل الدنيا وما فيها ولو ان خرية من خريات اجلنان اطلعت من السماء الضاءت ألهل 

wاألرض ولقهر ضوء وجهها الشمس والقمر ولنصيف تكسى خري من الدنيا وما فيها فألنت يف نفسي 
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  .احرى ان ادعك هلن من ان ادعهن لك قال فسمحت ورضيت

ا أتى عمر رضي اهللا عنه الشام طاف بكورها قال فرتل حبضرة محص فامر ان وعن مالك بن دينار قال مل
يكتبوا له فقراءهم قال فرفع إليه الكتاب فإذا فيه سعيد بن عامر بن حذمي امريها فقال من سعيد بن عامر 

قالوا قالوا امرينا قال امريكم قالوا نعم فعجب عمر مث قال كيف يكون امريكم فقريا اين عطاؤه اين رزقه؟ 
يا امري املؤمنني ال ميسك شيئا قال فبكى عمر مث عمد إىل إىل الف دينار فصرها مث بعث ا إليه وقال 

اقرئوه مين السالم وقولوا بعث ذه اليك امري املؤمنني تستعني ا على حاجتك قال فجاء ا إليه الرسول 
ماشانك يا فالن امات امري املؤمنني قال بال قال فجعل يسترجع قال تقول له امراته . فنظر فإذا هي دنانري

اعظم من ذلك قالت فما شأنك قال الدنيا اتتين الفتنة دخلت علي قالت فاصنع فيها ما شئت قال عندك 
عون قالت نعم قال فأخذ دريعة فصر الدنانري فيها صرارا مث جعلها يف خمالة مث اعترض جيشا من جيوش 

امراته رمحك اهللا لو كنت حبست منها شيئا نستعني به قال فقال هلا اين املسلمني فامضاها كلها فقالت له 
صلى اهللا عليه وسلم يقول أو اطلعت امرأة من نساء أهل اجلنة إىل أهل األرض ملألت . مسعت رسول اهللا

  .ريح مسك واين واهللا ما كنت الختارك عليهن فسكتت

 عنه حبمص سعيد بن عامر بن حذمي فلما وعن خالد بن معدان قال استعمل عمر بن اخلطاب رضي اهللا
قدم عمر محص قال يا أهل محص كيف وجدمت عاملكم فشكوه إليه وكان يقال ألهل محص الكويفة 

الصغرى لشكايتهم العمال قالوا نشكو اربعا ال خيرج إلينا حىت يتعاىل النهار قال اعظم ا قال وماذا قالوا 
اذا قالوا له يوم يف الشهر ال خيرج فيه إلينا قال عظيمة قال وماذا ال جييب أحداً بليل قال وعظيمة قال وم

  .قالوا يغنظ الغنظة بني االيام أي تأخذه موتة

قال فجمع عمر بينهم وبينه وقال اللهم ال تفيل رايي فيه اليوم ما تشتكون منه قالوا ال خيرج حىت يتعاىل 
دم فاعجن عجينهم مث اجلس حىت خيتمر مث اخبز النهار قال واهللا ان كنت الكره ذكره ان ليس ألهلي خا

  .خبزي مث اتوضا مث أخرج إليهم

    

فقال ما تشتكون منه قالوا ال جييب أحداً بليل قال ما يقولون قال ان كنت الكره ذكره اين جعلت النهار 
يه قال ما هلم وجعلت الليل هللا عز وجل قال وما تشكون منه قالوا ان له يوما يف الشهر ال خيرج إلينا ف

يقولون قال ليس يل خادم يغسل ثيايب وال ثياب ابدهلا فاجلس حىت جتف مث ادلكها مث أخرج إليهم من 
آخر النهار قال ما تشكون منه قالوا يغنظ بني االيام قال ما يقولون قال شهدت مصرع خبيب األنصاري 

كانك فقال واهللا ما أحب اين مبكة وقد بضعت قريش حلمه مث محلوه على جذع فقالوا احتب ان حممدا م
wيف أهلي وولدي وان حممدا شيك بشوكة مث نادى يا حممد فما ذكرت ذلك اليوم وتركي نصرته يف تلك 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   256 

احلال وانا مشرك ال اؤمن باهللا العظيم إال ظننت ان اهللا عز وجل ال يغفر يل بذلك الذنب أبداً فتصيبين 
رأسيت فبعث إليه بالف دينار وقال استعن ا على حاجتك تلك الغنظة فقال عمر احلمد هللا الذي مل يفيل ف

فقالت امراته احلمد هللا الذي اغنانا عن خدمتك فقال هلا فهل لك يف خري من ذلك ندفعها إىل من يأتينا 
ا احوج ما نكون إليها قالت نعم فدعا رجال من أهله يثق به فصررها صررا مث قال انطلق ذه إىل ارملة 

 مسكني ال فالن واىل مبتلي ال فالن فبقيت منها ذهيبة فقال انفقي هذه مث عاد إىل عمله ال فالن واىل
  .فقالت إال تشتري لنا خادما ما فعل ذلك املال قال سيأتيك احلوج ما تكونني

  ذكر وفاة سعيد 

  .حممد بن سعد قال قال الواقدي مات سعيد يف سنة عشرين يف خالفة عمر رضي اهللا عنه

   سهيل بن عمرو أبو جندل بن

صلى اهللا عليه . رضي اهللا عنه أسلم قدميا مبكة فحبسه أبوه يف احلديد ومنعه اهلجرة فلما نزل رسول اهللا
وسلم صلح احلديبية وأتاه سهيل بن عمرو فقاضاه على ما قاضاه عليه أقبل أبو جندل يرسف يف قيده إىل 

. مد هذا أول من اقاضيك عليه فرده رسول اهللاصلى اهللا عليه وسلم فلماراه أبوه قال يا حم. رسول اهللا

صلى اهللا عليه وسلم إىل أبيه الن الصلح كان قد مت بينهم وكان فيه ان من جاء املسلمني إىل املشركني مل 
يردوه عليهم ومن جاء من املشركني إىل املسلمني ردوه عليهم فقال أبو جندل يا معشر املسلمني ارد إىل 

صلى اهللا عليه وسلم يا اباجندل أنا قد قاضيناهم وال بد من الوفاء .  ديين فقال النيباملشركني ليفتنوين عن
  .فاصرب فان اهللا عز وجل سيجعل لك فرجا وخمرجا

صلى اهللا عليه وسلم حىت مات مث خرج إىل الشام جماهدا . مث أنه افلت منهم يزل ومل يغزو مع رسول اهللا
  .ةفمات ا يف طاعون عمواس سنة مثان عشر

  عياض بن غنم بن زهير 

صلى اهللا عليه وسلم وملا حضرت أبا عبيدة . رضي اهللا عنه أسلم قبل احلديبية وشهدها مع رسول اهللا
  .الوفاة واله عمله فاقره عمر

وكان مسحا يعطي ما ميلك فكلم عمر فيه وقيل يبذر املال فقال ان مساحه يف ذات يده فإذا بلغ مال اهللا 
شيئا وال أعزل من واله أبو عبيدة وكان عياض على محص فكان افتتاح اجلزيرة عز وجل مل يعط منه 

w  .والرهاء وحران والرقة على يديه سنة مثان عشرة صاحلهم فكتب كتابا
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وعن موسى بن عقبة قال ملا ويل عياض بن غنم قدم عليه نفر من أهل بيته يطلبون صلته فلقيهم بالبشر 
 كلموه يف الصلة وأخربوه مبا لقوا من املشقة يف السفر رجاء صلته فاعطى وانزهلم واكرمهم فاقاموا اياما مث

كل رجل منهم عشرة دنانري وكانوا خسمة فردوها وتسخطوا ونالوا منه فقال أي بين عم واهللا ما انكر 
قرابتكم وال حقكم وال بعد شقتكم ولكن واهللا ما حصلت إىل ما وصلتكم به إال ببيع خادمي وببيع ما ال 

 يب عنه فاعذروين قالوا واهللا ما عذرك اهللا فانك وايل نصف الشام وتعطي الرجل منا ما جهده ان غىن
يبلغه إىل أهله قال فتامرونين اسرق مال اهللا فواهللا الن اشق باملنشار أحب إيل من ان اخون فلسا أواتعدى 

س اليك ونصيب من املنفعة قالوا قد عذرناك يف ذات يدك فولنا اعماال من اعمالك نؤدي ما نؤدي النا
مايصيبون وأنت تعرف حالنا وانا ليس نعدو ما جعلت لنا قال واهللا اين العرفكم بالفضل واخلري ولكن 

يبلغ عمر اين وليت نفرا من قومي فيلومين قالوافقد والك أبو عبيدة وأنت منه يف القرابة حبيث أنت فانفذ 
  .عمر كايب عبيدة فمضوا الئمني لهذلك عمر فلو وليتنا النفذه قال اين لست عند 

  .ومات رضي اهللا عنه وما له مال يف سنة عشرين وهو ابن ستني سنة رضي اهللا عنه

   ".ثوبان مولى رسول اهللا

    

صلى اهللا عليه وسلم فاعتقه فلم يزل معه حىت قبض مث . يكىن أبا عبد اهللا أصابه سباء فاشتراه رسول اهللا
  .نزل محص فمات سنة اربع ومخسني

صلى اهللا عليه وسلم من يتقبل يل . عن عبد الرمحن بن يزيد عن ثوبان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا
  ".بواحدة واتقبل له باجلنة قال قلت أنا قال فال تسأل الناس شيئا 

  .فكان ثوبان يقع سوطه وهو راكب فال تقول ألحد ناولنيه حىت يرتل فيتناوله

   ".سفينة مولى رسول اهللا

  .مسه مهران ويكىن أبا عبد الرمحن من مولدي االعرابوا

صلى اهللا . عن سعيد بن مجهان عن سفينة قال اشترتين أم سلمة فاعتقتين واشرطت علي ان اخدم النيب
  .صلى اهللا عليه وسلم ما عشت. عليه وسلم ما عشت فقلت أنا ما أحب ان افارق النيب

صلى اهللا عليه وسلم سفينة قلت . فقال مساين رسول اهللاوعن سعيد بن مجهان قال سألت سفينة عن امسه 
ومب مساك سفينة قال خرج معه أصحابه فثقل عليهم متاعهم فقال يل ابسط كساءك فبسطته فحولوا فيه 

w  .صلى اهللا عليه وسلم امحل فما أنت إال سفينة. متاعهم مث محلوه عليه فقال رسول اهللا
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  . سفينة يف البحر فانكسرت موعن حممد بن املنكدر عن سفينة أنه ركب

قال فتعلقت بشيء منها حىت خرجت إىل جزيرة فإذا فيها االسد فقلت أبا احلارث أنا سفينة موىل رسول 
صلى اهللا عليه وسلم فطأطأ رأسه وجعل يدفعين جبنبه يدلين على الطريق فلما خرجت إىل الطريق . اهللا

  .مههم فظننت أنه يودعين رضي اهللا عنه

  ن عمرو بن مجدع الحكم ب

صلى اهللا عليه وسلم حىت قبض مث حتول إىل البصرة فواله زياد بن . رضي اهللا عنه صحب رسول اهللا
  .سفيان خراسان فخرج إليها

عن احلسن ان زيادا بعث احلكم بن عمرو على خراسان ففتح اهللا عز وجل عليهم واصابوا امواال عظيمة 
منني كتب إيل ان اصفي الصفراء والبيضاء وال تقسم بني الناس ذهبا فكتب إليه زياد أما بعد فان امري املؤ

  .وال فضة

فكتب إليه سالم عليك أما بعد فانك كتبت تذكر كتاب امري املؤمنني واين وجدت كتاب اهللا قبل كتاب 
هما امري املؤمنني وانه واهللا لو كانت السموات واألرض رتقا على عبد فاتقى اهللا عز وجل جلعل اهللا لو من

  .فرجا وخمرجا والسالم عليك

  .مث قال للناس اغدوا على فيئكم فاقتسموه

قال ابن سعد وابنا علي بن حممد القرشي قال فلم يزل احلكم على خرسان حىت مات ا سنة مخسني 
  .رمحه اهللا

  جندع بن ضمرة الضمري 

رض فقال ألهله اخرجوين رضي اهللا عنه عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط ان جندع بن ضمرة كان مبكة فم
من مكة فانه قد قتلين غمها فقالوا إىل اين فأوما بيده إىل هاهنا حنو املدينة يريد اهلجرة فخرجوا فلما بلغوا 

اضاة بين غفار مات فانزل اهللا عز وجل فيه ومن خيرج من بيته مهاجرا إىل اهللا ورسوله مث يدركه املوت 
  . رمحه اهللا100ية فقد وقع اجره على اهللا سورة النساء آ

  واثلة بن االسقع 

صلى اهللا عليه وسلم فصلى . رضي اهللا عنه يكىن أبا قرصافة عن حممد بن سعد قال أتى واثلة رسول اهللا
wصلى اهللا عليه وسلم إذا صلى وانصرف تصفح أصحابه فما دنا من واثلة . معه الصبح وكان رسول اهللا
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صلى اهللا عليه وسلم فيما أحببت .  ابايع فقال رسول اهللاقال من أنت فأخربه فقال ماجاء بك قال جئت
  .وكرهت قال نعم قال فيما اطقت قال نعم فأسلم وبايعه

صلى اهللا عليه وسلم يتجهز يومئذ إىل تبوك فخرج واثلة إىل أهله فلقي أباه االسقع فما . وكان رسول اهللا
  .بداًرأى حاله قال فد فعلتها قال نعم قال أبوه واهللا ال اكلمك أ

فأتى عمه فسلم عليه فقال فد فعلتها قال نعم قال فالمه ايسر من مالمة أبيه وقال مل يكن ينبغي لك ان 
  .تسبقنا بامر

    

فسمعت اخت واثلة كالمه فخرجت إليه وسلمت عليه بتحية اإلسالم فقال واثلة اىن لك هذا يا اخية 
ز غاز فان رسول اهللا على جناح قالت مسعت كالمك وكالم عمك فأسلمت فقال جهزي اخاك جها

صلى اهللا عليه وسلم قد حتمل إىل تبوك وبقي غربات منم الناس وهم . سفر فجهزته فلحق برسول اهللا
على الشخوص فجعل ينادي بسوق بين فينقاع من حيملين وله سهمي قال وكنت رجال ال رحلة يب قال 

بالنهار ويدك اسوة يدي وسهمك يل قال فدعاين كعب بن عجرة فقال أنا امحلك عقبة بالليل وعقبة 
. واثلة نعم قال واثلة جزاه اهللا خريا لقد كان حيملين ويزيدين واكل معه ويرفع يل حىت إذا بعث رسول اهللا

صلى اهللا عليه وسلم خالد بن الوليد إىل اكيدر ابن عبد امللك بدومة اجلندل خرج كعب يف جيش خالد 
مه خالد بيننا فاصابين ست قالئص فاقبلت اسوقها حىت جئت ا وخرجت معه فاصبنا فيئا كثريا فقس

خيمة كعب بن عجرة فقلت أخرج رمحك اهللا فانظر إىل قالئصك فاقبضها فخرج وهو يبتسم ويقول 
؟ أخربنا حممد بن عبد الباقي قال أنا أمحد بن .بارك اهللا لك فيها ما محلتك وانا اريد ان أخذ منك شيئا

ن عبد اهللا قال أنا حممد بن علي قال أنا عبد اهللا بن سالم قال أنا هشام بن عمارة قال أمحد قال أنا أمحد ب
أنا صدقة بن خالد قال أنا زيد بن واقد عن بشر بن عبد اهللا عن واثلة بن االسقع رضي اهللا عنه قال كنا 

 العرق يف صلى اهللا عليه وسلم وما فينارجل له ثوب ولقد اختذ. أصحاب الصفة يف مسجد رسول اهللا
  .صلى اهللا عليه وسلم فقال ليبشر فقراء املهاجرين ثالثا. جلودنا طرقا من الغبار إذ خرج علينا رسول اهللا

كان واثلة من أهل الصفةفلما قبض رسول اهللا خرج إىل الشام فمات ا سنة مخس ومثانني وهو ابن مثان 
  .وتسعني سنة

  معاوية بن معاوية الليثي العالئي 

صلى اهللا عليه وسلم . عنه أبو حممد الثقفي قال مسعت أنس بن مالك يقول كنا مع رسول اهللارضي اهللا 
wصلى اهللا عليه . بتبوك فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور مل نرها طلعت فيما مضى فأتى جربيل النيب
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ما مضى وسلم فقال له يا جربيل ما يل أرى الشمس اليوم طلعت بضياء ونور وشعاع مل ارها طلعت به في
قال ذاك ان معاوية بن معاوية الليثي مات باملدينة اليوم فبعث اهللا عز وجل إليه سبعني الف ملك يصلون 

عليه قال وفيم ذاك قال كان يكثر قراءة قل هو اهللا أحد بالليل والنهار ويف ممشاه وقيامه وقعوده قال يزيد 
ض حىت تصلي عليه قال نعم قال فصلى عليه مث أو قائما أو قاعدا فهل لك يا رسول اهللا ان اقبض لك األر

  .رجع رمحه اهللا عليه والسالم

  ذو البجادين 

  .وامسه عبد اهللا بن عبد م بن عفيف رضي اهللا عنه

عن حممد بن سعد قال كان ذو البجادين يتيما ال مال له فمات أبوه ومل يورثه وكفله عمه حىت ايسر فلما 
وق إىل اإلسالم وال يقدر عليه من عمه حىت مضت السنون واملشاهد قدم النيب املدينة دجعلت نفسه تت

فقال لعمه يا عم اين قد انتظرت اسالمك فال اراك تريد حممدا فائذن يل يف اإلسالم فقال واهللا لئن اتبعت 
حممدا ال اترك بيدك شيئا كنت اعطيتكه إال نزعته منه حىت ثوبيك قال فانا واهللا متبع حممدا وتارك عبادة 
احلجر وهذا ما بيدي فخذه فأخذ ما اعطاه حىت جرده من ازاره فأتى أمه فقطعت جبادا هلا باثنني فائتزر 
. بواحد وارتدى باالخر مث أقبل إىل املدينة وكان بورقان فاضطجع يف املسجد يف السحر وكان رسول اهللا

 أنت فانتسب له وكان امسع صلى اهللا عليه وسلم يتصفح الناس إذا انصرف من الصبح فنظر إليه فقال من
  .عبد العزى فقال أنت عبد اهللا ذو البجادين

صلى اهللا عليه وسلم . مث قال أنزل مين قريبا فكان يكون يف اضيافه حىت قرأ قرآنا كثريا فلما خرج النيب
صلى اهللا عليه وسلم على عضده حلى مسرة وقال اللهم اين . إىل تبوك قال ادع يل بالشهادة فربط النيب

صلى اهللا عليه وسلم انك إذا خرجت غازيا . احرم دمه على الكفار فقال ليس هذا اردت قال النيب
  .فأخذتك احلمى فقتلتك فغانت شهيد أو وقصتك دابتك فانت شهيد فاقاموا بتبوك اياما مث تويف

 القرب قال بالل بن احلارث حضرت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومع بالل املؤذن شعلة من نار عند
صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول ادنيا إىل اخاكما فلما هياه لشقه يف اللحد قال . واقفا ا وإذا رسول اهللا

  .اللهم اين قد امسيت عنه راضيا فأرض عنه فقال ابن مسعود ليتين كنت صاحب اللحد

    

لم يف غزوة تبوك وهو يف صلى اهللا عليه وس. وعن أيب وائل عن عبد اهللا قال واهللا لكاين أرى رسول اهللا
قرب عبد اهللا ذي البجادين وأبو بكر وعمر يقول ادنيا إيل اخاكما وأخذه من قبل القبلة حىت اسكنه يف 

wصلى اهللا عليه وسلم ووليامها العمل فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه يقول . حلده مث خرج النيب
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 ذلك ليال فواهللا لوددت اين مكانه ولقد أسلمت قبله خبمس اللهم اين امسيت عنه راضيا فأرض عنه وكان
  .عشر سنة

  عبد اهللا بن مغفل، أبو سعيد 

  .رضي اهللا عنه وكان من البكائني، ومن الذين بعثهم عمر إىل البصرة يفقهوم

قد : عن خزاعي بن يزيد قال أُِري عبد اهللا بن مغفّل أن الساعة قد قامت والناس يعرضون على مكاٍن قال
: قال.وراءك اتريد ان تنجو وعندك ما عندك: فذهبت أدنو منه فقال. علمت أنه من جار ذلك املكان جنا

كال واهللا قال فاستيقظت من الفزع فايقظ أهله وعنده تلك الساعة عيبة مملوءة دنانري فقال يا فالنة اريين 
فلما كان املرض الذي مات .  يدع ديناراًفما اصبح حىت قسمها فلم. تلك العيبة قبحها اهللا وقبح ما فيها

  .ال يليين إال اصحايب وال يصلي علي ابن زياد: فيه أوصى أهله فقال

صلى اهللا عليه وسلم فولوا غسله . فلما مات ارسلوا إىل أيب برزة وعائذ بن عمرونفر من أصحاب النيب
فسار معه . نه قد أوصى إال تصلي عليهأ: وتكفينه، فلنا اخرجوه إذا بابن زياد يف موكبه بالباب، فقيل له

 وتركه" البيضاء "مال إىل " البيضاء "حىت إذا بلغ حد.  

  .وتويف عبد اهللا بالبصرة، رمحة اهللا عليه

  عمران بن حصين بن عبيد 

صلى اهللا عليه وسلم غزوات، ومل يزل يف بالد قومه، مث . يكىت أبا جنيد، أسلم قدمياً وغزا مع رسول اهللا
  . البصرة فرتهلا ومرض ا فسقي بطنه فبقي ثالثني سنة على سرير مثقوبحتول إىل

صلى اهللا عليه وسلم يفضل على . ما قدم البصرة أحد من أصحاب رسول اهللا: عن حممد بن سريين قال
  .عمران بن حصني

 وعنه قال سقي بطن عمران بن حصني ثالثني سنة كل ذلك يعرض عليه الكي فيأىب ان يكتوى حىت كان

  .قبل وفاته بسنتني فاكتوى

  .وعن مطرف عن عمران قال قد اكتوينا وما افلحنا وما اجنحن يعين املكاوي

وعنه قال ارسل إيل عمران بن حصني يف مرضه فقال أنه كان يسلم علي يعين املالئكة فان عشت فاكتم 
  .علي وان مت فحدث به ان شئت

  .بن حصني حىت اكتوى فنتحتويف رواية عن قتادة كانت املالئكة تصافح عمران 

wوقال مطرف قلت لعمران ما مينعين من عياذتك إال ما أرى من حالك قال فال تفعل فان احبه إيل احبه 
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إىل اهللا عز وجل وعن مطرف قال قال يل عمران بن حصني اشعرت أنه كان يسلم علي فلما انكويت 
م أم من قبل رجلك قال بلى من قبل رأسي أمن قبل رأسك كان يأتيك التسليم أ: انقطع التسليم فقلت له

فقلت اين ألرى إال متوت حىت يعود ذلك فلما كان بعد قال يل اشعرت ان التسليم عاد إيل مث مل يلبث إال 
  .يسريا حىت مات رمحه اهللا

  .قال الواقدي تويف عمران بالبصرة قبل وفاة زياد بن أيب سفيان وكانت وفاة زياد يف سنة ثالث ومخسني

   بن االكوع سلمة

صلى اهللا عليه . صلى اهللا عليه وسلم سبع غزوات وقال رسول اهللا. رضي اهللا عنه غزا مع رسول اهللا
  ".وسلم يوما خري فرساننا اليوم أبو قتادة وخري رجالتنا سلمة 

وعن يزيد بن أيب عبيد عن سلمة بن االكوع أنه كان ال يساله أحد بوجه اهللا تعاىل إال اعطاه وكان 
  .ها ويقول هي االحلافيكره

  .وتويف سلمة باملدينة سنة اربع وسبعني وهو ابن مثانني سنة رمحه اهللا

  ربيعة بن كعب األسلمي 

صلى اهللا عليه وسلم ويبيت على بابه . رضي اهللا عنه أسلم قدميا وكان من أهل الصفة وكان خيدم النيب
  .حلوائجه

صلى اهللا عليه وسلم واقوم له يف حوائجه اري . عن نعيم بن ربيعة بن كعب قال كنت اخدم رسول اهللا
امجع حىت يصلي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العشاء االخره فاجلس على بابه إذا دخل بيته اقول لعلها 

صلى اهللا عليه وسلم حاجة فما ازال امسعه يقول سبحان اهللا سبحان اهللا سبحان . ان حتدث لرسول اهللا
ارجع أو تغلبين عيين فارقد فقال يل يوما ملا رأى من حفيت له وخدميت اياه يا ربيعة اهللا وحبمده حىت أمل ف

  .سلين اعطك

    

قال فقلت انظر يف امري يا رسول اهللا مث اعلمك ذلك فقال ففكرت يف نفسي فعلمت ان الدنيا منقطعة 
لم الخريت فانه من عز صلى اهللا عليه وس. وزائلة وان يل فيها رزقا سيأتيين قال فقلت اسال رسول اهللا

وجل باملرتل الذي هو به فجئته فقال ما فعلت يا ربيعة فقلت أسألك يا رسول اهللا ان تشفع يل إىل ربك 
فيعتقين من النار فقال من امرك ذا يا ربيعة فقلت ال والذي بعثك باحلق ما امرين به أحد ولكنك ملا 

w يف امري فعرفت ان الدنيا منقطعة وزائلة وان يل قلت سلين اعطك وكنت من اهللا باملرتل أنت به نظرت
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صلى اهللا . صلى اهللا عليه وسلم الخريت قال فصمت رسول اهللا. فيها رزقا سيأتيين فقلت اسال رسول اهللا
  .عليه وسلم طويال مث قال يل اين فاعل فاعين على نفسك بكثرة السجود

صلى اهللا عليه وسلم . و معه فلما مات رسول اهللاصلى اهللا عليه وسلم ويغز. ما زال ربيعة يلزم رسول اهللا
  .خرج فرتل على بريد من املدينة وبقي إىل أيام احلرة رمحه اهللا

  أبو هريرة 

رضي اهللا عنه واختلفوا يف امسه واسم أبيه على مثانية عشرة قوال قد ذكرا يف التلقيح واشهرها عبد مشس 
  .رة صغرية فكين ابن عامر فسمي يف اإلسالم عبد اهللا وكان له ه

. صلى اهللا عليه وسلم خبيرب فسار إىل خيرب حىت قدم مع رسول اهللا. وقدم املدينة يف سنة سبع ورسول اهللا

  .صلى اهللا عليه وسلم املدينة

  : صلى اهللا عليه وسلم قلت يف الطريق شعرا. عن قيس عن أيب هريرة قال ملا قدمت على النيب

  ى اا من دارة الكفر جنتعل  ليلة يف طوهلا وعنائها يا

صلى اهللا عليه وسلم بايعته فبينا أنا عنده إذ . قال وابق مين غالم يل يف الطريق فلما قدمت على رسول اهللا
صلى اهللا عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غالمك فقلت هو حر لوجه اهللا . طلع الغالم فقال يل رسول اهللا

  .تعاىل فاعتقته

ل مسعت أيب يقول مسعت أبا هريرة يقول نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت وعن سليمان بن حيان قا
اجريا لربة بنت غزوان بطعام بطين وعقبة رحلي فكنت اخدم إذا نزلوا واحدوا إذا ركبوا فزوجنيها اهللا عز 

  .وجل فاحلمد هللا الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة اماما

ل ما خلق اهللا عز وجل مؤمنا يسمع يب وال يراين إال أحبين قلت وعن أيب كثري قال حدثين أبو هريرة قا
وما علمت بذلك يا أبا هريرة قال ان امي كانت مشركة واين كنت ادعوها إىل اإلسالم وكانت تأىب 

صلى اهللا عليه . صلى اهللا عليه وسلم ما اكره فاتيت رسول اهللا. على فدعوا يوما فامسعتين يف رسول اهللا
بكي فقلت يا رسول اهللا اين كنت ادعو امي إىل اإلسالم فكانت تاىب علي واين دعوا اليوم وسلم وانا ا

صلى اهللا عليه وسلم . فامسعتين فيك ما اكره فادع اهللا عز وجل ان يهدي أم أيب هريرة فقال رسول اهللا
فلما أتيت الباب صلى اهللا عليه وسلم . اللهم اهد أم أيب هريرة فخرجت اعدو البشرها بدعاء رسول اهللا

إذا هو جماف ومسعت خضخضة املاء ومسعت خشخشة رجل فقالت أبا هريرة كما أنت مث فتحت الباب 
وقد لبست درعها وعجلت عن مخارها فقالت اين أشهد ان ال اله إال اهللا وان حممدا عبده ورسوله 

wزن فقلت يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابكي من الفرح كما بكيت من احل. فرجعت إىل رسول اهللا
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ابشر فقد استجاب اهللا دعاءك وقد هدى أم أيب هريرة وقلت يا رسول اهللا ادع اهللا يل ان حيببين وامي إىل 
صلى اهللا عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا إىل عبادك . عبادة املؤمنني وحيببهم إلينا فقال رسول اهللا

  . أو يرى امي إال وهو حيبيناملؤمنني فما خلق اهللا مؤمنا يسمع يب وال يراين

صلى اهللا عليه . وعن االعرج قال قال أبو هريرة انكم تقولون ما بال املهاجرين ال حيدثون عن رسول اهللا
    وسلم ذه األحاديث وما بال األنصار ال حيدثون ذه األحاديث؟ 

األنصار كانت تشغلهم وان اصحايب من املهاجرين كانت تشغلهم صفقام يف االسواق وان اصحايب من 
صلى اهللا عليه وسلم . أرضوهم والقيام عليها واين كنت امرأ معتكفا وكنت أكثر جمالسة رسول اهللا

صلى اهللا عليه وسلم حدثنا يوما فقال من يبسط ثوبه حىت . احضر إذا غابوا واحفظ إذا نسوا وان النيب
 أبداً فبسطت ثويب أو قال منريت مث حدثنا افرغ من حديثي مث يقبضه إليه فانه ليس ينسى شيئا مسعه مين

فقبضته إيل فواهللا ما نسيت شيئا مسعته منه وامي اهللا لوال آية من كتاب اهللا ما حدثتكم بشيء أبداً ان الذين 
  . االية كلها أخرجاه يف الصحيحني159يكتمون ما انزلنا من البينات واهلدى سورة البقرة آية 

 اهللا عنه كان يقول اهللا ان كنت العتمد بكبدي على األرض من اجلوع وعن جماهد ان أيب هريرة رضي
وان كنت الشد احلجر على بطين من اجلوع ولقد قعدت يوما على الذي خيرجون منه فمر أبو بكر 

فسألته عن آية من كتاب اهللا عز وجل ما سالته إال ليستتبعين فلم يفعل مث مر عمر فسالته عناية من كتاب 
صلى اهللا عليه وسلم فعرف ما يف وجهي . ما سالته إال ليستتبعين فلم يفعل فمر أبو القاسماهللا عز وجل 

وما يف نفسي فقال يا أبا هريرة فقلت لبيك يا رسول اهللا فقال احلق فتبعته فدخل فاستاذنت فاذن يل 
ل أبا هر قلت لبيك فوجد قدحا فيه لنب فقال من اين لكم هذا اللنب؟ فقالوا اهداه لنا فالن أو ال فالن فقا

يا رسول اهللا قال انطلق إىل أهل الصفة قال وأهل الصفة اضياف اإلسالم ومل يأووا إىل أهل وال مال إذا 
صلى اهللا عليه وسلم هدية أصاب منها وبعث إليهم منها وإذا جاءته الصدقة ارسل ا . جاءت رسول اهللا

  .إليهم ومل يصب منها

اصيب منن اللنب شربة اتقوى ا بقية يومي وليليت فقلت أنا الرسول قال فاحزنين ذلك وكنت أرجو ان 
فإذا جاء القوم كنت أنا الذي اعطيهم فما يبقى يل من هذا اللنب ومل يكن من طاعة اهللا وطاعة رسوله بد 

فانطلقت فدعوم فاقبلوا فاستاذنوا فاذن هلم فأخذوا جمالسهم من البيت مث قال أبا هر خذ فاعطهم 
القدح فجعلت اعطيهم فيأخذ الرجل القدح فيشرب حىت يروى مث يرد القدح حىت أتيت إىل فأخذت 

صلى اهللا عليه وسلم فأخذ القدح فوضعه يف يده وقد بقي فيه فضلة مث رفع . آخرهم ودفته إىل رسول اهللا
فقال . صدقت: فقلت. بقيت أنا وأنت: فقلت لبيك يا رسول اهللا قال. أبا هر: رأسه إيل وتبسم فقال

wصدقت يا رسول اهللا قال فاقعد فاشرب قال فقعدت فشربت مث قال يل اشرب فشربت فما زال يقول يل 
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اشرب واشرب حىت قلت والذي بعثك باحلق ما أجد هلا يف مسلكا قال ناولين القدح فرددت إليه القدح 
  .فشربت من الفضلة انفرد باخراجه البخاري

 قال ان كنت التبع الرجل اساله عن اآلية من كتاب اهللا عز وعن عبد الرمحن بن عبيد عن أيب هريرة
وجل النا اعلم ا منه ومن عشرته وما اتبعه إال ليطعمين القبضة من التمر أو السفة من السويق أو الدقيق 

  .أسد ا جوعي

بوجهه فاقبلت امشي مع عمر بن اخلطاب ذات ليلة أحدثه حىت بلغ بابه فاسند ظهره إىل الباب فاستقبلين 
فكلما فرغت من حديث حدثته آخر حتىاذا مل ار شيئا انطلقت فما كان بعد ذلك لقيين فقال أبا هريرة 

  .أما لوانه يف البيت شيء الطعمناك

  .وعن أيب رافع ان أبا هريرة قال ما أحد من الناس يهدي يل هدية إال قبلتها فاما ان اسال فلم اكن السال

وعن .سبح يف كل يوم اثنيت عشرة الف تسبيحة ويقول اسبح بقدر ذنيبوعن عكرمة ان أبا هريرة كان ي
  .نعيم بن حمرز بن أيب هريرة عن جده أيب هريرة أنه كان له خيط فيه الفا عقدة فال ينام حىت يسبح به

صلى اهللا عليه وسلم وبني . وعن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال لقد رايتين اصرع بني منرب رسول اهللا
  .ائشة فيقول الناس أنه نون وما يب جنون ما يب إال اجلوعحجرة ع

وعن سليمان بن أيب سليمان عن أبيه قال رأى أبو هريرة زجنية كاا شيطان فقال يا أبا سليمان اشتر يل 
هذه الزجنية فانطلقت فاشتريتها وهو على محار معه ابن له فقال البنه اردفها خلفي فكره ابنه فجعل ابنه 

ليخرجه من السوق فقال اردفهاخلفي وحيك واهللا لشعلة من نار أجد مسها خلفي أحب إيل من ان يزجيه 
  .ارغب عن هذه إال امحلها اين لو انتسبت وانتسبت مل نتجأوز إال قليال حىت جنتمع اردفها فاردفها خلفه

لقصاص الغشيتك به وعن أيب املتوكل ان أبا هريرة كانت له زجنية فرفع عليها السوط يوما فقال لوال ا
  .ولكين سابيعك ممن يوفيين مثنك اذهيب فانت هللا عز وجل

    

وعن أيب عثمان النهدي قال تضيفت أبا هريرة سبعا فكان هو وامراته وخادمه يتعقبون الليل اثالثا يصلي 
  .هذا مث يوقظ هذا ويصلي هذا مث يوقظ هذا

يل من احلمى الا تعطي كل مفصل قسطه وعن عطاء بن أيب رباح عن أيب هريرة قال ما وجع أحب إ
  .من الوجع وان اهللا تعاىل يعطي كل مفصل قسطه من االجر

صلى اهللا عليه وسلم بتمرات فدعا . وعن أيب العالية عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال اتيت رسول اهللا
 وال تنثره فجعلته فيهن بالربكة وقال اجعلهن يف مزودك فإذا اردت ان تأخذ منه شيئا فادخل يدك فخذه

wيف مزودي فوجهت منه رواحل يف سبيل اهللا تعاىل وكنت اكل منه واطعم وكان من حقويت حىت كان 
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  .يوم قتل عثمان فوقع فذهب

وعن ثعلبة بن أيب مالك القرظي ان أبا هريرة أقبل يف السوق حيمل حزمة حطب وهو يومئذ خليفة ملروان 
  .مالكفقال أوسع الطريق لالمري يا ابن أيب 

  .اصلحك اهللا يكفي هذا فقال أوسع الطريق لالمري واحلزمة عليه: فقلت

  ذكر وفاة أبي هريرة رضي اهللا عنه 

عن سامل بن بشري بن حجل ان أبا هريرة بكى يف مرضه فقيل له ما يبكيك؟ فقال أما أنه ما ابكى على 
 مهبط على جنة ونار ال دنياكم هذه ولكن ابكي على بعد سفري وقلة زادي واين اصبحت يف صعود

  .ادري ايهما يؤخذ يب

وعن ابن شوذب قال ملا حضرت أبا هريرة الوفاة بكى فقيل له ما يبكيك؟ فقال بعد املفازة وقلة الزاد 
  .وعقبة كؤود املهبط منها إىل اجلنة أو النار

 معاوية وله مثان تويف أبو هريرة باملدينة ويقال بالعقيق سنة سبع ومخسني وقيل سنة تسع يف آخر خالفة
  .وسبعون سنة رمحه اهللا

  العالء بن الحضرمي واسم الحضرمي 

صلى اهللا عليه وسلم إىل املنذر . عبد اهللا بن عماد بن سلمى من حضرموت أسلم قدميا وبعثه رسول اهللا
مث صلى اهللا عليه وسلم البحرين . بن ساوى العبدي بالبحرين بكتاب يدعوه فيه اإلسالم وواله رسول اهللا

عزله عنها ووالها ابان بن سعيد مث أعاد ابوبكر الصديق العالء إىل البحرين وكتب إليه عمر رضي اهللا عنه 
ان سر إىل عتبة بن غزوان فقد وليتك عمله يعين البصرة فسار إليها فمات يف الطريق سنة إحدى وعشرين 

  .وقيل اربع عشرة وقيل مخس عشرة

الء بن احلضرمي دارين فدعا بثالث دعوات فاستجيبت له فيهن عن سهم بن منجاب قال غزونا مع الع
نزلنا مرتال فطلب املاء ليتوضأ فلم جيده فقام فصلى ركعتني وقال اللهم أنا عبيدك ويف سبيلك نقاتل 

عدوك اللهم اسقنا غيثا تتوضأ منه ونشرب إذا توضأنا مل يكن ألحد فيه نصيب غرينا فسرنا قليال فإذا 
لعت عنه السماء فتوضانا منه وتزودنا ومألت ادوايت وتركتها مكاا حىت انظر هل حنن مباء حني اق

استجيب له أم ال فسرنا قليال مث قلت الصحايب نسيت ادوايت فجئت إىل ذلك املكان فكأنه مل يصبه ماء 
بيدك ويف قط مث سرنا حىت اتينا دارين والبحر بيننا وبينهم فقال يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم أنا ع

wسبيلك نقاتل عدوك اللهم فاجعل لنا إليهم سبيال فتقحم البحر فخضنا ما يبلغ لبودنا فخرجنا إليهم فلما 
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  .رجع أخذه رجع البطن فمات فطلبنا ماء نغسله فلم جنده فلففناه يف ثيابه ودفناه

ه فرجعنا فطلبناه فلم فسرنا غري بعيد فإذا حنن مباء كثري فقال بعضنا لبعض لو رجعنا فاستخرجناه فغسلنا
جنده فقال رجل من القوم اين مسعته يقول يا علي يا عظيم يا حليم اخف عليهم مويت أو كلمة حنوها وال 

  .تطلع على عوريت أحداً

  .فرجعنا وتركناه

وعن عمرو بن ثابت قال دخلت يف اذن رجل من أهل البصرة حصاة فعاجلتها االطباء فلم يقدروا عليه 
ماخه فاسهرت ليله ونغصت عيش اره فأتى رجال من أصحاب احلسن فشكا ذلك حىت وصلت إىل ص

  .إليه فقال وحيك ان كان شيء ينفعك اهللا به فدعوة العالء بن احلضرمي اليت دعا ا يف البحر ويف املفازة

من قال وما هي رمحك اهللا قال يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم فدعا ا فواهللا ما برحنا حىت خرجت 
  .اذنه وهلا طنني حىت صكت احلائط وبريء رمحه اهللا

  عمير بن سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس 

صلى اهللا عليه وسلم وواله عمر رضي اهللا عنه محص فاما أبوه سعد فشهد بدراً . صحب رسول اهللا
. سول اهللاويقال له سعد القاريء وهو الذي يروي الكوفيون أنه أبو زيد الذي مجع القرآن على عهد ر

  .صلى اهللا عليه وسلم وقتل سعد بالقادسية شهيدا

  .عن أيب طلحة اخلوالين قال اتينا عمري بن سعد يف داره بفلسطني وكان يقال له نسيج وحده

    

وعن عبد اهللا بن هارون بن عنترة قال حدثين أيب عن جدي عن عمري بن سعد األنصاري قال بعثه عمر 
كث حوال ال يأتيه خربه فقال عمر لكاتبه اكتب إىل عمري فواهللا ما اراه بن اخلطاب عامال على محص فم

  .إال قد خاننا إذا جاءك كتايب هذا فاقبل واقبل مبا جبيت من يفء املسلمني حني تنظر يف كتايب هذا

قال فأخذ عمري جرابه فوضع فيه زاده وقصعته وعلق ادواته وأخذ عرتته مث أقبل ميشي من محص حىت قدم 
نة قال فقدم وقد شحب لونه واغرب وجهه وطالت شعرته فدخل على عمر فقال السالم عليك يا امري املدي

املؤمنني ورمحة اهللا قال عمر ما شأنك قال ما ترى من شاين الست تراين صحيح البدن ظاهر الدم معي 
ه زادي وقصعيت الدنيا اجرها بقروا قال عمروما معك وظن عمر أنه جاءه مبال قال معي جرايب اجعل في

اكل فيها ورأسي وثيايب وادوايت امحل فيها وضوئي وشرايب وعرتيت اتوكأ عليها واجاهد ا عدوا ان 
عرض يل فواهللا ما الدنيا إال تبع ملتاعي قال عمر فجئت متشي قال نعم قال أما كان لك أحد يتربع لك 

wلمون خرجت من عندهم فقال عمري اتق بدابة تركبها قال ما فعلوا وما سألتهم ذلك فقال عمر بئس املس
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اهللا يا عمر قد اك اهللا عن الغيبة وقد رأيتهم يصلون صالة الغداة قال عمر فأين بعثتك واي شيء صنعت 
قال وما سؤالك يا امري املؤمنني قال عمر سبحان اهللا فقال عمري أما اين لوال اخشى ان اغمك ما أخربتك 

اء أهلها فوليتهم جباية فيهم حىت إذا مجعوه وضعته مواضعه ولو بعثتين حىت أتيت البلد فجمعت صلح
نالك منه شيء التيتك به قال فما جئتنا بشيء قال ال قال جددوا لعمري عهدا قال ان ذلك شيء ال اعمله 
لك وال ألحد بعدك واهللا ما سلمت بل مل أسلم لقد قلت لنصراين اخزاك اهللا فهذا ما عرضتين له يا عمر 

  .ايامي يوم خلفت معكوان اشقى 

مث استأذنه فاذن له فرجع إىل مرتله وبينه وبني املدينة اميال فقال عمر حني انصرف عمري ما اراه إال قد 
خاننا فبعث رجال يقال له احلارث واعطاه مائة دينار وقال انطلق إىل عمري حىت ترتل به كأنك ضيف فان 

 إليه هذه املائة الدينار فانطلق احلارث فإذا هو بعمري رأيت اثر شيء فاقبل وان رأيت حاال شديدا فادفع
جالس يفلي قميصه إىل جنب احلائط فقال له عمري أنزل رمحك اهللا فرتل مث ساءله فقال من اين جئت 

فقال من املدينة فقال كيف تركت امري املؤمنني فقال صاحلا قال فكيف تركت املسلمني قال صاحلني قال 
بلى ضرب ابنا له على فاحشة فمات من ضربه فقال عمري اللهم اعن عمر فاين ال اليس يقيم احلدود قال 

  .اعلمه إال شديدا حبه لك

قال فرتل به ثالثة أيام وليس هلم إال قرصة من شعري كانوا خيصونه ا ويطوون حىت أتاهم اجلهد فقال له 
  .عمري انك قد اجعتنا فان رأيت ان تتحول عنا فافعل

ري فدفعها إليه فقال بعث ا امري املؤمنني فاستعن ا قال فصاح وقال ال حاجة يل فيها قال فاخرج الدنان
فردها فقالت له امراته ان احتجت إليها واال فضعها يف مواضعها فقال عمري واهللا ما يل شيء اجعلها فيه 

ء والفقراء مث رجع فشقت املرأة اسفل درعها فاعطته خرقة فجعلها فيها مث خرج فقسمها بني أبناء الشهدا
  .والرسول يظن أنه يعطيه منها شيئا فقال له عمري اقريء مين امري املؤمنني السالم

فرجع احلارث إىل عمر فقال ما رأيت قال رأيت يا امري املؤمنني حاال شديدا قال فما صنع بالدناينر قال 
تقبل فاقبل إىل عمر فدخل ال ادري قال فكتب إليه عمر إذا جاءك كتايب هذا فال تضعه من يدك حىت 

عليه فقال له عمر ما صنعت بالدنانري قال صنعت وما سؤالك عنها قال انشد عليك لتخربين ما صنعت 
ا قال قدمتها لنفسي قال رمحك اهللا فأمر له بوسق من طعام وثوبني فقال أما الطعام فال حاجة يل فيه قد 

د جاء اهللا بالرزق ومل يأخذ الطعام واما الثوبان فان تركت يف املرتل صاعني من شعري إىل ان اكل ذلك ق
  .أم فالن عارية فأخذمها ورجع إىل مرتله

فلم يلبث ان هلك رمحه اهللا فبلغ ذلك عمر فشق عليه وترحم عليه وخرج ميشي ومعه املشاؤون إىل بقيع 
wان عندي ماال فاعتق الغرقد فقال الصحابه ليتمن كل رجل منكم امنية فقال رجل يا امري املؤمنني وددت 
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لوجه اهللا كذا وكذا وقال آخر وددت ان عندي ماال فانفق يف سبيل اهللا وقال آخر وددت ان يل قوة 
فاميح بدلو زمزم حلجاج بيت اهللا فقال عمر بن اخلطاب وددت ان يل رجال مثل عمري بن سعد استعني 

  .به يف اعمال املسلمني رمحه اهللا ورضي اهللا عنه

   بن الفاكه خزيمة بن ثابت

    

ويكىن أبا عمارة رضي اهللا عنه كانت معه راية بين خطمة يف عزاة الفتح وكان يقال له ذوالشهادتني 
  .وشهد صفني مع علي عليه السالم وقتل يومئذ سنة سبع وثالثني

. صلى اهللا عليه وسلم ان النيب. عن عمارة بن خزمية األنصاري ان عمه حدثه وهو من أصحاب النيب

صلى اهللا عليه وسلم ليقضيه مثن فرسه فاسرع . هللا عليه وسلم ابتاع فرسا من اعرايب فاستتبعه النيبصلى ا
صلى اهللا عليه وسلم املشي وابطأ االعرايب فطفق رجال يعترضون االعرايب فيساومون بالفرس ال . النيب

سوم على مثن الفرس الذي صلى اهللا عليه وسلم ابتاعه حىت زاد بعضهم االعرايب يف ال. يشعرون أن النيب
صلى اهللا عليه وسلم فقال ان كنت مبتاعا هذا . صلى اهللا عليه وسلم فنادى االعرايب النيب. ابتاعه به النيب

  .الفرس فابتعه واال بعته

صلى اهللا عليه وسلم حني مسع نداء االعرايب فقال أو ليس قد ابتعته منك قال االعرايب ال واهللا . فقام النيب
صلى اهللا عليه . فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم بلى قد ابتعته منك فطفق الناس يلوذون بالنيبما بعتك 

وسلم واالعرايب ومها يتراجعان فطفق االعرايب يقول هلم شهيدا يشهد اين بايعتك فمن جاء من املسلمني 
اء حزمية فامستع ملراجعة صلى اهللا عليه وسلم مل يكن ليقول إال حقا حىت ج.. قال لالعرايب ويلك ان النيب

صلى اهللا عليه وسلم ومراجعة االعرايب وطفق االعرايب يقول هلم شهيدا يشهد اين بايعتك فقال . النيب
صلى اهللا عليه وسلم على خزمية فقال مي تشهد قال بتصديقك . خزمية أنا أشهد انك قد يايعته فاقبل النيب

  . شهادة خزمية شهادة رجلنيصلى اهللا عليه وسلم. يا رسول اهللا فجعل النيب

صلى اهللا عليه وسلم قال خلزمية مب تشهد ومل تكن معنا . وقد روي يف بعض طرق هذا احلديث ان النيب
  .قال يا رسول اهللا أنا اصدقك خبرب السماء افال اصدقك مبا تقول؟

د اهللا ولالخر قال الواقدي مل يسم لنا اخو خزمية الذي روى هذا احلديث وله اخوان يقال ألحدمها عب
  .وحوح

. صلى اهللا عليه وسلم حكم على االعرايب بعلمه إذ كان النيب. قال اخلطايب ووجه هذا احلديث ان النيب

wصلى اهللا عليه . صلى اهللا عليه وسلم صادقا بارا وجرت شهادة خزمية يف ذلك جمرى التوكيد لقوله له
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صلى اهللا عليه وسلم كشهادة . ل رسول اهللاوسلم واالستظهار ا على خصمه فصارت يف التقدير مع قو
  .رجلني يف سائر القضايا رمحه اهللا

  زيد بن ثابت بن الضحاك 

صلى اهللا عليه وسلم املدينة وهو ابن إحدى عشرة سنة واجيز . أبو سعيد وقيل أبو خارجة قدم رسول اهللا
بكر رضي اهللا عنه ان جيمع صلى اهللا عليه وسلم وامره أبو . يف اخلندق وكان يكتب الوحي لرسول اهللا

  .القرآن وامره عثمان فكتب املصحف وايب بن كعب ميلي عليه

عن الزهري قال أخربين ان السباق ان زيد بن ثابت األنصاري كان من بكيت الوحي قال ارسل إيل أبو 
يمامة بكر مقتل أهل اليمامة وعندهخ عمر فقال أبو بكر ان عمر اتاين فقال ان القتل قد استحر بوم ال

بالناس واين اخشى ان يستحر القتل بالقراء يف املواطن فيذهب كثري من القرآن واين ارى ان جيمع القرآن 
صلى اهللا عليه وسلم فقال عمر هو واهللا . قال أبو بكر فقلت لعمر كيف افعل شيئا مل يفعله رسول اهللا

أيت الذي رأى عمر قال أبو خري فلم يزل عمر يراجعين فيه حىت شرح اهللا عز وجل لذلك صدري و ر
صلى اهللا عليه وسلم فتتبع . بكر وانك رجل شاب عاقل وال نتهمك كنت تكتب الوحي لرسول اهللا

  ".القرآن فامجعه

  .فواهللا لو كلفين نقل جبل من اجلبال ما كان اثقل علي مما امرين به من مجع القرآن

عليه وسلم فقال أبو بكر هو اهللا خري فلم ازل صلى اهللا . قال قلت كيف تفعالن شيئا مل يفعله رسول اهللا
  .اراجعه حىت شرح اهللا صدري للذي شرح له صدر أيب بكر وعمر

فقمت فتتبعت القرآن امجعه من الرقاع واالكتاف والعسب وصدور الرجال حىت وجدت من سورة التوبة 
 128سورة التوبة آية ايتني مع خزمية بن ثابت مل أجدمها مع أحد غريه لقد جاءكم رسول من انفسكم 

إىل اخرها وكانت الصحف اليت مجع فيها القرآن عند أيب بكر حىت توفاه اهللا عز وجل مث عند عمر حىت 
  .توفاه اهللا مث عند حفصة بنت عمر انفرد باخراجه البخاري

 اهللا صلى اهللا عليه وسلم ارحم أميت أبو بكر واشدها يف دين. وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا
  ".عز وجل عمر واصدقها حياء عثمان واعلمها بالفرائض زيد بن ثابت 

    

صلى اهللا عليه وسلم . وعن ابن عباس أنه أخذ لزيد بن ثابت بالركاب فقال تنح يا بن عم رسول اهللا
  .فقال هكذا نفعل بعلمائنا وكربائنا

wبت فيساله عن الشيء فيقول اهللا وعن موسى بن علي قال مسعت أيب قال ان كان الرجل ليأيت زيد بن ثا
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  .أنزل هذا فان قال اهللا أنزل هذا افتاه وان مل حيلف تركه

وعن حممد بن سريين قال خرج زيد بن ثابت يريد اجلمعة فاستقبله الناس راجعني فدخل دارا فقيل له أنه 
  .من ال يستحي من الناس ال يستحي من اهللا

  .ن افكه الناس يف بيته وازمته إذا خرج إىل الرجالوعن ثابت بن عبيد قال كان زيد بن ثابت م

  .وعنه قال ما رأيت أحداً كان افكه يف بيته وال احلم يف جملسه إذا جلس مع القوم من زيد بن ثابت

  : ذكر وفاة زيد رضي اهللا عنه

قال الواقدي مات زيد بن ثابت باملدينة سنة خسم واربعني وهو ابن ست ومخسني سنة وقال غري 
  .دي مات سنة إحدى أو اثنتني وخسني وقال آخر مات سنة خسم ومخسنيالواق

وعن عمار بن أيب عمار قال ملا مات زيد بن ثابت جلسنا إىل ابن عباس يف ظل قصر فقال هكذا ذهاب 
  .العلم لقد ذهب اليوم علم كثري

ل اهللا ان جيعل يف وعن حيىي بن سعيد قال ملا مات زيد بن ثابت قال أبو هريرة مات حرب هذه االمة ولع
  .ابن عباس منه خلفا رضي اهللا عنه

  أبو جهم عبد اهللا بن الحارث بن الصمة 

األنصاري رضي اهللا عنه عن ابن غزية قال كان أبو جهم بن احلارث بن الصمة األنصاري ال جيالس 
  .االنصر فإذا قيل له قال الناس شر من الوحدة

 زعموا من أعبد الناس واشدهم اجتهادا وكان ال يفارق وكان يقول ال اؤم أحداً ما عشت وكان فيما
  .املسجد

  شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر 

يكىن أبا يعلى وكانت له عبادة واجتهاد عن حسان بن عطية قال كان شداد بن أوس يف سفر فرتل مرتال 
األوانا خطمها فقال لغالمه ائتنا بالسفرة نعبث ا فانكرت عليه فقال ماتكلمت بكلمة منذ أسلمت 
صلى اهللا عليه . وازمها غري كلميت هذه فال حتفظوهاعلي واحفظوا عين ما اقول لكم مسعت رسول اهللا

وسلم يقول إذا كثرت الناس الذهب والفضة فاكرتوا هؤالء الكلمات اللهم اين أسألك الثبات يف االمر 
 قلبا سليما وأسألك لسانا والعزمية على الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك وأسألك

w  .صادقا وأسألك منخري ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك ملا تعلم انك أنت عالم الغيوب
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وعن ثابت البناين قال قال شداد بن أوس يوما لرجل من أصحابه هات السفرة نتعلل اقال فقال رجل 
ما افلتت مين كلمة منذ فارقت رسول من أصحابه ما مسعت منك مثل هذه الكلمة منذ صحبتك فقال 

  .صلى اهللا عليه وسلم إال خمطومة أو مزعومة غري هذه وامي اهللا ال تنفلت. اهللا

وعن أسد بن وداعة عن شداد بن أوس أنه كان إذا دخل الفراش يتقلب على فراشه ال يأتيه النوم فيقول 
  .اللهم ان النار اذهبت مين النوف فيقوم فيصلي حىت يصبح

 قال كان شداد بن أوس إذا أوى إىل فراشه كان حبة على مقلى فيقول اللهم ان النار قد اسهرتين وعنه
  .مث يقوم إىل الصالة

وعن زياد بن ماهك قال كان شداد بن أوس يقول انكم لن تروا من اخلري إال أسبابه ولن تروا من الشر 
 النار وان الدنيا عرض حاضر يأكل منها الرب إال أسبابه اخلري كله حبذافريه يف اجلنة والشر حبذافريه يف

والفاجر واالخرة وعد صادق حيكم فيها ملك قاهر ولكل بنون فكونوا من أبناء اآلخرة وال تكونوا من 
  .أبناء الدنيا

  .وقال أبو الدرداء وان من الناس من يؤتى علما وال يؤتى حلما وان أبا يعلي قد أويت علما وحلما

  . كان يقول ان لكل أمة فقيها وان فقيه هذه االمة شداد بن أوسوعن أيب الدرداء أنه

وعن ممود بن الربيع قال قال شداد بن أوس ملا حضرته الوفاؤ ان اخوف ما أخاف على هذه االمة الرئاء 
  .والشهوة اخلفية

قال ابن سعد نزل شداد بن أوس فلسطني ومات ا سنة مثان ومخسني وهو ابن مخس وسبعني سنة رضي 
  .هللا عنها

  أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم 

صلى اهللا عليه وسلم حني قدم املدينة . رضي اهللا عنه أمه أم سليم بنت ملحان ذهبت به أمه إىل رسول اهللا
  .فكان خيدمه وكان له يومئذ تسع سنني ويقال مثان ويقال عشر

سلم املدينة فاتت يب رسول صلى اهللا عليه و. عن محيد عن أنس قال أخذت أم سليم بيدي مقدم النيب
  .صلى اهللا عليه وسلم فقالت هذا ابين وهو غالم كاتب. اهللا

  .قال فخدمته تسع سنني فما قال لشيء صنعته اسات أو بئس ماصنعت

    

صلى اهللا عليه وسلم . وعن سيار بن ربيعة قال مسعت أنس بن مالك يقول ذهبت يب امي إىل رسول اهللا
w  .ك ادع اهللا له فقال اللهم أكثر ماله وولده واطل عمره واغفر ذنبهفقالت يا رسول اهللا خويدم
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قال أنس فلقد دفنت من صليب مائة غري اثنني أو قال مائة واثنني وان مثريت لتحمل يف السنة مرتني ولقد 
  .بقيت حىت سئمت احلياة وانا أرجو الرابعة

  .م حىت تقطر قدماه دماوعن مثانة بن عبد اهللا بن أنس قال كان أنس يصلي فيطيل القيا

  .وكان كرم أنس حيمل يف كل سنة مرتني

صلى اهللا عليه وسلم من ابن أم سليم . وعن ثابت ان أبا هريرة قال ما رأيت أحداً اشبه صالة برسول اهللا
  .يعني أنس بن مالك

  .وعن معتمر بن سليمان قال مسعت أنس بن مالك يقول ما بقي أحد صلى القبلتني كليهما غريي

ن ثابت البناين قال شكا قثم ألنس بن مالك يف أرضه العطش فصلى أنس فدعا فثارت سحابة حىت وع
  .غشيت أرضه مث مالت صهرجيه فارسل غالمه فقال انظر اين بلغت هذه فنظر فإذا هي مل تعد أرضه

  .وعن أيب غالب قال مل ار أحداً كان اضن بكالمه من أنس بن مالك

  .شفى على ختم القرآن من الليل بقي منه سورة حىت خيتمه عند عيالهوعن ثابت قال كان أنس إذا ا

  .وعنه قال كان أنس بن مالك إذا ختم القرآن مجع ولده وأهل بيته فدعا هلم

وعن مثامة بن عبد اهللا بن أنس قال كان ألنس ثوبان على املشجب كل يوم فإذا صلى املغرب لبسهما فلم 
  .قائما يصلينقدر عليه ما بني املغرب والعشاء 

وعن يزيد بن خصيفة قال تنخم أنس بن مالك يف املسجد ونسي ان يدفنها مث خرج حىت جاء إىل أهله 
  .فذكرها فجاء بشعلة من نار فطلبها حىت وجدها مث حفر هلا فاعمق فدفنها

 قال أهل السري مات أنس بالبصرة سنة اثنتني وتسعني وقيل ثالث وتسعني وقيل إحدى وتسعني وهو ابن

  .تسع وتسعني

  .عن محيد ان أنساً عمر مائة سنة إال سنة ومات سنة إحدى وتسعني

قلت وقد قيل أنه مات ابن مائة وثالث سنني وقيل تسع سنني وغسله حممد بن سريين وهو آخر من مات 
  .من الصحابة بالبصرة رضي اهللا عنهم أمجعني

  أبو سعيد الخدري 

صلى . ان اسصغر يوم أحد فرد فخرج فيمن يتلقى رسول اهللارضي اهللا عنه وامسه سعد بن مالك بن سن
صلى اهللا عليه وسلم وقال سعد بن مالك قال . اهللا عليه وسلم حني رجع من أحد فنظر إليه رسول اهللا

قلت نعم بأيب وامي أنت قال فدنوت منه فقبلت ركبتيه فقال اجرك اهللا يف أبيك وكان قد قتل يومئذ 
w  .خلندق وما بعدهاشهيدا مث شهد أبو سعيد ا
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صلى اهللا عليه . عن أيب نضرة عن أيب سعيد ان رجال من األنصار كانت له حاجة فقال له أهله ائت النيب
وسلم فاسأله فأتاه وهو خيطب ويقول من استعف اعفه اهللا ومن استغنىاغناه اهللا ومن سألنا فوجدنا له 

  .فذهب ومل يسال". اعطيناه 

ه فهو األنصاري الذي جرت له هذه القصة وقد بني ذلك يف حديث آخر وقد قلت إمنا أشار ذا إىل نفس
. ائت النيب: اصبحت وليس عندنا طعام وقد ربطت حجرا من اجلوع فقالت يل امرأيت: قال فيه أبو سعيد

 صلى اهللا عليه وسلم فاسأله فقد أتاه فالن فسأله فاعطاه وأتاه فالن فساله فاعطاه وأتاه فالن فسأله فاعطاه

فقلت ال حىت ال أجد شيئا فطلبت فلم جند شيئا فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو خيطب فأدركت 
من قوله من يستغن يغنه اهللا ومن يستعفف يعفه اهللا قال فما سألت أحداً بعده وما زال اهللا يرزقنا حىت ما 

  .اعلم أهل بيت من األنصار أكثر امواال منا رضي اهللا عنه

  ن عبادة قيس بن سعد ب

  .صلى اهللا عليه وسلم مبرتلة الشرط من االمري. رضي اهللا عنه وكامنن رسول اهللا

عن داود بن قيس ومالك بن أنس وإبراهيم بن حممد األنصاري وخارجة بن احلارث وبعضهم قد زاد 
يها صلى اهللا عليه وسلم اباعبيدة بن اجلراح يف سرية ف. على صاحبه يف احلديث قالوا بعث رسول اهللا

املهاجرون واألنصار وهم ثالث مائة رجل وكان فيهم قيس بن سعد بن عبادة فاصام جوع شديد فقال 
قيس بن سعد من يشتري مين مترا جبزر يوفيين اجلزر هاهنا وأوفيه التمر باملدينة فجعل عمر يقول واعجبا 

سأل وقال واهللا ما اعرفك ومن هلذا الغالم ال مال له يدين يف مال غريه فوجد رجال من جهينة يعطيه ما 
  .أنت قال أنا قيس بن سعد بن عبادة فقال اجلهين ما اعرفين بنسبك

    

فابتاع منه مخس جزائر كل جزور بوسقني من متر فقال اجلهين أشهد يل فقال قيس أشهد من حتب فكان 
بيه فقال اجلهين واهللا فيمن استشهد عمر بن اخلطاب فقال ال أشهد على هذا بدين وال مال له إمنا املال أل

  .ما كان سعد ليخين بابنه يف سفة يف متر وارى وجها حسنا وفعاال شريفا

وأخذ قيس اجلزر فنحرها يف مواطن ثالثة كل يوم بعري فلما كان الرابع اه امريه وقال تريد ان خترب 
مل الكل ويطعم يف ذمتك وال مال لك قال قيس يا أبا عبيدة اترى أبا ثابت وهو يقضي ديون الناس وحي

  .ااعة ال يقضي عني سفة من متر لقوم جماهدين يف سبيل اهللا عز وجل؟

  .فبلغ سعدا ما أصاب القوم من ااعة فقال ان يكن قيس كما اعرف فسوف ينحر هلم

wفلما قدم قيس لقيه سعد فقال ما صنعت يف جماعة القوم حيث اصابتهم؟ قال حنرت هلم قال اصبت مث ماذا 
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مث حنرت قال اصبت مث ماذا قال حنرت قال اصبت مث ماذا قال يت قال ومن اك قال أبو عبيدة قال 
امريي قال ومل قال زعم أنه ال مال يل إمنا املال لك فقلت أيب يقضي عن االباعد وحيمل الكل ويطعم يف 

  .ااعة افال يصنع هذا يل قال فلك اربع حوائط

اب إىل أيب عبيدة فشهد فيه أدىن حائط منها جيد مخسني وسقا وقدم فكتب له بذلك كتابا وايت بالكت
البدوي مع قيس أوسقته ومحله وكساه فقال االعرايب لسعد يا أبا ثابت واهللا ما مثل ابنك ضيعت وال 

تركت بغري مال فابنك سيد من سادات قومه اين االمري أن أبيعه وقال ال مال له فلما انتسب اليك عرفته 
  .إليه ملا اعرف انك تسمو إىل معايل االخالق وجسيمهافتقدمت 

  .صلى اهللا عليه وسلم فعل قيس فقال أنه يف بيت جود. وبلغ النيب

  .وتويف قيس باملدينة يف آخر خالفة معأوية رضي اهللا عنه

  عبد اهللا بن سالم 

هللا عليه وسلم عبد صلى ا. رضي اهللا عنه يكىن ايا يوسف وكان امسع احلصني فلما أسلم مساه رسول اهللا
  .اهللا وهو من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السالم وهو حليف القواقلة من بين عوف بن اخلزرج

صلى اهللا عليه وسلم املدينة اجنفل الناس إليه . عن زرارة بن أيب أوىف عن عبد اهللا بن سالم قال ملا قدم النيب
 فسمعته يقول ايها الناس افشوا السالم فكنت فيمن ايت فلما رأيت وجهه عرفت أنه غري وجه كذاب

  .وصلوا االرحام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا اجلنة بسالم

صلى اهللا عليه وسلم مقدمة املدينة فقال يا رسول اهللا اين . عن أنس ان عبد اهللا بن سالم ايت رسول اهللا
ما أول أشرط الساعة وما أول ما يأكل منه أهل سائلك عن ثالث خصال ال يعلمها إال نيب قال سل قال 

اجلنة ومن اين يشبه الولد أباه وامه؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخربين ن جربيل انفا قال قال 
جربيل ذاك عدو اليهود من املالئكة قال أما أول أشراط الساعة فنار خترج من املشرق حتشر الناس إىل 

كل منه أهل اجلنة فزيادة كبد حوت واما شبه الولد أباه وأمه فاذاسبق ماء الرجل املغرب واما أول ما يأ
  .ماء املرأة نزع إليه الولد وإذا سبق ماء املرأة ماء الرجل نزع إليها

قال أشهد ان ال اله إال اهللا وانك رسول اهللا وقال يا رسول اهللا ان اليهود قوم ت وام ان يعلموا 
ك فارسل إليه فسلهم عين أي رجل عبد اهللا بن سالم فيكم؟ قال فارسل إليهم فقال باسالمي يبهتوين عند

أي رجل عبد اهللا بن سالم فيكم قالوا خرينا وابن خرينا وعاملنا وابن عاملنا وافقهنا وابن افقهنا قال ارأيتم 
ال اهللا وان حممدا ان أسلم تسلمون؟ قالوا اعاذة اهللا من ذلك قال فخرج ابن سالم فقال أشهد ان ال اله إ

wرسول اهللا قالوا شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا فقال ابن سالم هذا الذي كنت اختوف منهم انفرد 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   276 

  .باخراجه البخاري

أخرجاه يف الصحيحني من حديث قيس بن عبادة قال كنت جالسا يف مسجد املدينة يف ناس فيهم بعض 
 يف وجهه اثر خشوع فقال بعض القوم هذا رجل من أهل صلى اهللا عليه وسلم فجاء رجل. أصحاب النيب

  .اجلنة فصلى ركعتني جتوز فيهما

    

مث خرج فاتبعته فدخل مرتله فدخلت فأخربته فقال ال ينبغي ألحد ان يقول ما ال يعلم وسأحدثك مل ذاك 
روضة صلى اهللا عليه وسلم فقصصتها عليه رأيتين يف روضة وسط ال. رأيت رؤيا على عهد رسول اهللا

عمود من حديد اسفله يف األرض واعاله يف السماء يف اعاله عروة فقيل يل ارقه فقلت ال استطيع فجاءين 
صلى اهللا عليه . منصف يعين خادما فقال بثيايب من خلفي فاخدت بالعروة فقصصتها على رسول اهللا

وة الوثقى وأنت على وسلم فقال تلك الروضة اإلسالم وذاك العمود عمود اإلسالم وتلك العروة العر
  .اإلسالم حىت متوت والرجل عبد اهللا بن سالم

وعن أيب بردة بن أيب موسى قال قدمت املدينة فاتيت عبد اهللا بن سالم فإذا رجل متخشع فجلست إليه 
  .فقال يا بن أخي انك جلست الينا وقد حان قيامنا فتاذن؟

  .ث واربعني رمحه اهللاقال ابن سعد وتويف عبد اهللا بن سالم باملدينة سنة ثال

  جليبيب الصحابي 

صلى اهللا عليه . رضي اهللا عنه عن أيب برزة األسلمي ان جليبيبا كان امرأ من األنصار وكان أصحاب النيب
  .صلى اهللا عليه وسلم هل له فيها حاجة أم ال؟. وسلم إذا كان ألحدهم امي مل يزوجها حىت يعلم النيب

وسلم ذات يوم لرجل من األنصار يا فالن زوجين ابنتك قال نعم ونعمة صلى اهللا عليه . فقال رسول اهللا
  .عني قال اين لست لنفسي اريدها قال ملن قال جلليبيب قال يارسول اهللا حىت استأمر أمها

. صلى اهللا عليه وسلم خيطب ابنتك قالت نعم ونعمة عني زوج رسول اهللا. قأتاها فقال ان رسول اهللا

  .ل أنه ليس لنفسه يريدها قالت فلمن قال جلليبيبصلى اهللا عليه وسلم قا

  .قالت حلقي أجلليبيب؟ ال لعمر اهللا ال ازوج جليبيبا

: صلى اهللا عليه وسلم قالت الفتاة من خدرها البويها من خطبين اليكما؟ قاال. فلما قام ابوها ليأيت النيب

 اهللا عليه وسلم امره؟ ادفعوين إىل صلى. صلى اهللا عليه وسلم قالت افتردون على رسول اهللا. رسول اهللا
  .رسول اهللا فانه لن يضيعين

w  .صلى اهللا عليه وسلم فقال شأنك ا فزوجها جليبيبا. فذهب ابوها إىل النيب
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قال إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة لثابت اتدري ما دعا هلا به النيب صلى اهللا عليه وسلم قال وما دعا 
  . اللهم صب عليها اخلري صبا صبا وال جتعل عيشها كدا كداهلا به النيب عليه السالم قال

صلى اهللا عليه وسلم يف مغزى له قال هل تفقدون من أحد قالوا . قال ثابت فزوجها اياه فبينما رسول اهللا
نفقد فالنا و نفقد فالنا ونفقد فالنا مث قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فالنا ونفقد فالنا مث قال هل 

 من أحد؟ قالوا ال قال لكين افقد جليبيبا فاطلبوه يف القتلى فنظروا فوجدوه إىل جنب سبعة قد تفقدون
قتلهم مث قتلوه فقال رسول اهللا هذا مين وانا منه اقتل سبعة مث قتلوه؟ هذا مين وانا منه اقتل سبعة مث قتلوه 

 حفروا له ما له سرير إال صلى اهللا عليه وسلم على ساعديه مث. هذا مين وانا منه فوضعه رسول اهللا
  .صلى اهللا عليه وسلم حىت وضعه يف قربه. ساعدي رسول اهللا

  .قال ثابت فما يف األنصار امي انفق منها

قال ابن سعد ومسعت من يذكر ان جليبيبا كان رجال يف بين ثعلبة حليفا يف األنصار واملرأة اليت زوجها 
  .ارث بن اخلزرج رضي اهللا عنهصلى اهللا عليه وسلم إي؟؟اه من بين احل. النيب

  من الطبقة الرابعة ممن أسلم عند الفتح

  وفيما بعد ذلك 

  حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد 

ابن عبد العزى يكىن أبا خالد مصعب بن عثمان قال دخلت أم حكيم بن حزام الكعبة مع نسوة من 
ت بنطع حيث اعجلها الوالدة قريش وهي حامل متم حبكيم بن حزام فضرا املخاض يف الكعبة فاتي

فولدت حكيم بن حزام يف الكعبة على النطع وكان حكيم من سادات قريش ووجوهها يف اجلاهلية ويف 
  .اإلسالم

قال الزبري وحدثين عمي مصعب بن عبد اهللا قال جاء اإلسالم ودار الندوة بيد حكيم بن حزام فباعها بعد 
قال له عبد اهللا بن الزبري بعت مكرمة قريش فقال حكيم من معاوية بن أيب سفيان مبائة الف درهم ف

  .ذهبت املكارم إال التقوى

  .يا ابن أخي اين اشتريت ا دارا يف اجلنة اشهدك اين قد جعلتها يف سبيل اهللا

وعن أيب بكر بن سليمان قال حج حكيم بن حزام معه مائة بدنة قد اهداها وجللها احلربة وكفها عن 
 وصيف يوم عرفة يف اعناقهم اطوقة الفضة قد نقش يف رؤوسها عتقاء اهللا عز وجل أعجازها ووقف مائة

w  .عن حكيم بن حزام واعتقهم واهدى الف شاة
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وعن حممد بن سعد يرفعه ان حكيم بن حزام بكى يوما فقال له ابنه ما ما يبكيك قال خصال كلها 
ة وجنوت يوم بدر واحد فقلت ال أخرج ابكاين أما أوهلا فبطء اسالمي حىت سبقت يف مواطن كلها صاحل

  .أبداً من مكة وال أوضع مع قريش ما بقيت

فاقمت مبكة ويأىب اهللا عز وجل ان يشرح صدري لالسالم وذلك اين انظر إىل بقايا من قريش هلم اسنان 
تداء بآبائنا متمسكني مبا هم عليه من أمر اجلاهلية فاقتدي م ويا ليت اين مل اقتد م فما أهلكنا إال االق

  .وكربائنا

صلى اهللا عليه وسلم مكة جعلت افكر فخرجت أنا و أبو سفيان نستروح اخلرب فلقي . فما غزا النيب
صلى اهللا عليه وسلم ورجعت فدخلت بييت فاغلقته علي ودخل . العباس أبا سفيان فذهب به إىل النيب

  .رجت معه إىل حننيصلى اهللا عليه وسلم مكة فآمن الناس فجئته فأسلمت وخ. النيب

  .وعن عروة ان حكيم بن حزام اعتق يف اجلاهلية مائة رقبة ويف اإلسالم مائة رقبة ومحل على مائة بعري

قال ابن سعد قال حممد بن عمر قدم حكيم بن حزام املدينة ونزهلا وبىن ا دارا ومات ا سنة اربع 
  .ومخسني وهو ابن مائة وعشرين سنة رمحه اهللا

  مان بن طلحة شيبة بن عث

رضي اهللا عنه قال الواقدي عن اشياخ له ان شيبة بن عثمان كان حيدث عن اسالمه فيقول ما رأيت 
صلى . اعجب مما كنا فيه من لزوم ما مضى عليه آباؤنا من الضالالت فلما كان عام الفتح ودخل النيب

طوا اناصيب من حممد غرة فأثأر اهللا عليه وسلم عنوة قلت اسري مع قريش إىل هوازن حبنني فعسى ان اختل
منه فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلها واقول ولو مل يبق من العرب والعجم أحد إال اتبع حممدا ما 

  .اتبعته أبداً

صلى اهللا عليه وسلم عن بغلته واصلت السيف فدنوت اريد ما اريد . فلما اختلط الناس اقتحم رسول اهللا
 من نار كالربق حىت كاد ميحشين فوضعت يدي على بصري خوفا عليه منه ورفعت سيفي فرفع يل شواظ

صلى اهللا عليه وسلم وناداين يا شيب ادن مين فدنوت منه فمسح صدري وقال . فالتفت إيل رسول اهللا
اللهم اعذه من الشيطان فواهللا هلو كان ساعتئذ أحب إيل من مسعي وبصري ونفسي واذهب اهللا عز وجل 

  .ما كان يب

ادن فقاتل فتقدمت امامه اضرب بسيفي اهللا يعلم اين أحب ان اقيه بنفسي كل شيء ولو لقيت مث قال 
w  .تلك الساعة أيب لو كان حيا ألوقعت به السيف
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فلما تراجع املسلمون وكروا كرة رجل واحد قربت بغلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاستوى عليها 
إىل معسكره فدخل خباءه فدخلت عليه فقال يا شيب فخرج يف اثرهم حىت تفرقوا يف كل وجه ورجع 

  .الذي أراد اهللا بك خري مما اردت بنفسك

مث حدثين بكل ما اضمرت يف نفسي مما أم اكن اذكره ألحد قط فقلت فاين أشهد ان ال اله إال اهللا وانك 
  .رسول اهللا مث قلت استغفر يل يا رسول اهللا فقال غفر اهللا لك

 بن أيب طلحة يلي فتح البيت إىل ان تويف فدفع ذلك إىل شيبة بن عثمان بن أيب قال الواقدي كان عثمان
  .طلحة وهو ابن عمه فبقيت احلجابة يف ولد شيبة وبقي شيبة حىت ادرك يزيد بن معأوية

  عكرمة بن أبي جهل 

ربا وامسه عمرو بن هشام عن ابن أيب مليكة قال ملا كان يوم الفتح ركب عكرمة بن أيب جهل البحر ها
فخب م البحر فجعلت الصراري يدعون اهللا ويوحدونه فقال ما هذا قالوا هذا مكان ال ينفع فيه إال اهللا 

  .قال هذا اله حممد الذي يدعونا إليه فارجعوا بنا فرجع فأسلم

مرحبا : صلى اهللا عليه وسلم يوم جئته. وعن مصعب بن سعد عن عكرمة بن أيب جهل قال قال النيب
اجر مرحبا بالراكب املهاجر قلت واهللا يا رسول اهللا ال ادع نفقة انفقتها عليك إال انفقت بالراكب امله

  .مثلها يف سبيل اهللا

وعن عبد اهللا بن أيب مليكة ان عكرمة بن أيب جهل كان إذا اجتهد يف اليمني قال ال والذي جناين يوم بدر 
  .وكان يضع املصحف على وجهه ويقول كتاب ريب كتاب ريب

  .د عكرمة يوم الريموك يف خالفة أيب بكر فوجدوا فيه بضعا وسبعني من بني ضربة وطعنة ورميةاستشه

  سهيل بن عمرو بن عبد شمس 

ابن عبدود بن نصر يكىن أبا يزيد اسر يوم بدر وفدي وهو الذي توىل املصاحلة على القضية اليت كتبت 
هللا من املهاجرين األولني وممن شهد بدراً فبعث إليه باحلديبية واقام على دينه إىل يوم الفتح وكان ابنه عبد ا

صلى اهللا . صلى اهللا عليه وسلم فآمنه يوم الفتح مث خرج مع رسول اهللا. يسأله ان يستأمن له رسول اهللا
  .عليه وسلم إىل حنني وهو على شركه حىت أسلم باجلعرانة

    

المهم فأسلموايوم فتح مكة أكثر صالة عن ابن قمادين قال مل يكن أحد من كرباء قريش الذين تأخر اس
wوال صوما وال صدقة وال أقبل على ما يعنيه من أمر اآلخرة من سهيل بن عمرو حىت ان كان لقد شحب 
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لونه وكان كثري البكاء رقيقا عند قراءة القرآن لقد رئي خيتلف إىل معاذ بن جبل حىت يقرئه القرآن وهو 
 له ضرار بن اخلطاب يا أبا يزيد ختتلف إىل هذا اخلزرجي مبكة حىت خرج معاذ من مكة من مكة فقال

يقرئك القرآن إال يكون اختالفك إىل رجل من قومك من قريش فقال يا ضرار هذا الذي صنع بنا ما 
صنع حىت سبقنا كل السبق أي لعمري اختلف إليه لقد وضع اإلسالم أمر اجلاهلية ورفع اهللا باإلسالم 

  .جلاهلية فليتنا كنا مع أولئك فتقدمناقوما كانوا ال يذكرون يف ا

وعن احلسن قال حضر باب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه سهيل بن عمرو واحلارث وبالل وتلك املوايل 
الذين شهدوا بدراً فخرج آذن عمر فأذن هلم وترك هؤالء فقال أبو سفيان مل أر كاليوم قط يأذن هلؤالء 

فقال سهيل بن عمرو وكان رجال عاقالً ايها القوم إين واهللا لقد أرى العبيد وحنن على بابه ال يلتفت الينا 
الذي يف وجوهكم ان كنتم غضابا فاغضبوا على انفسكم دعي القوم ودعيتم فاسرعوا وأبطأمت فكيف 
بكم إذاً دعوا يوم القيامة وتركتم أما واهللا ملا سبقوكم إليه من الفضل مما ال ترون اشد عليكم فوتا من 

  .ا الذي كنتم تنافسوم عليه قال ونفض ثوبه وانطلقبابكم هذ

  .قال احلسن وصدق واهللا سهيل ال جيعل اهللا عبدا اسرع إليه كعبد أبطأ عنه

  .خرج سهيل بن عمرو إىل الشام مرابطا فمات يف طاعون عمواس سنة مثان عشرة رضي اهللا عنه

  أبو امامة الباهلي 

 أيب امامة قال انشأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزوا وامسه صدي بن عجالن عن رجاء بن حيوة عن
  .فاتيته فقلت يا رسول اهللا ادع إيل بالشهادة فقال اللهم سلمهم وغنمهم قال فغزونا وسلمنا وغنمنا

مث ايتيه بعد ذلك فقلت يا رسول مرين بعمل أخذه عنك ينفعين اهللا عز وجل به قال عليك بالصوم فانه ال 
  .مثل له

ن أبو امامة وامرأته وخادمه ال يلقون إال صياما فإذا رأوا نارا أو دخانا بالنهار يف مرتهلم عرفوا أنه قال فكا
  .قد اعتراهم ضيف

قال مث اتيته بعد ذلك فقلت يا رسول اهللا انك قد امرتين بأمر وأرجو ان يكون اهللا عز وجل قد نفعين به 
انك ال تسجد هللا عز وجل سجدة إال رفع اهللا عز وجل فمرين بامر آخر ينفعين اهللا عز وجل به قال اعلم 

  .لك ا درجة أو حط ا عنك خطيئة

وعن موالة أليب أمامة الباهلي قالت كان أبو امامة رجال حيب الصدقة وجيمع هلا من بني الدينار والدرهم 
ع يف يد أحدهم والفلوس وما يأكل حىت البصلة وحنوها وال يقف به سائل إال اعطاه ما يأ له حىت يض

w  .البصلة
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قالت فاصبحنا ذات يوم وليس يف بيته شيء من الطعام لذلك وال لنا وليس عنده إال ثالثة دنانري فوقف به 
  .سائل فاعطاه دينارا مث وقف به سائل فاعطاه دينارا مث وقف سائل فاعطاه دينارا

 البيت حىت اذن املؤذن للظهر قالت فغضبت وقلت مل يبق لنا شيء فاستلقىعلى فراشه واغلقت عليه باب
فجئته فايقظته فراح إىل املسجد صائما فرققت عليه فاستقرضت ما اشتريت به عشاء فهيأت سراجا 

وعشاء ووضعت مائدة ودنوت من فراشه المهده فرفعت املرفقة فإذا بذهب فقلت يف نفسي ما صنع إال 
  .ا على حاهلا حىت انصرف على العشاءثقة مبا جاء به قالت فعددا فإذا ثالمثائة دينار فتركته

قالت فلما دخل ورأى ما هيأت له محد اهللا تعاىل وتبسم يف وجهي وقال هذا خري من غريه فجلس 
فتعشى فقلت يغفر اهللا لك جئت مبا جئت به مث وضعته مبوضع مضيعة فقال وما ذاك فقلت ما جئت به 

 وقال وحيك ما هذا فقلت ال علم يل به إال اين وجدته من الدنانري ورفعت املرفقة عنها ففزع ملا رأى حتتها
  .على ما ترى

  .فكثر فزعه رمحه اهللا ورضي اهللا عنه: قالت

  لبيد بي ربيعة بن مالك الشاعر 

رضي اهللا عنه عن الشعيب قال كتب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إىل املغرية بن شعبة وهو عامله على 
ء فاستنشدهم ما قالوا من الشعر يف اجلاهلية واإلسالم مث اكتب بذلك الكوفة ان ادع من قبلك من الشعرا

  .إيل

فدعاهم املغرية فقال للبيد بن ربيعة انشدين ما قتل من الشعر يف اجلاهلية واإلسالم فقلت لقد ابدلين اهللا 
  .بذلك سورة البقرة وال عمران

  : وقال لالغلب العجلي انشدي فقال

  ألت هينا موجودالقد س  أرجزاً نريد أم قصيدا

    

  .قال فكتب املغرية بذلك إىل عمر فكتب عمر ان انقص االغلب مخسمائة من عطائه وزدها يف عطاء لبيد

فرحل إليه االغلب وقال اتنقصين ان اطعتك فكتب عمر إىل املغرية ان رد على االغلب اخلمس مائة اليت 
  .نقصته واقرها زيادة يف عطاء لبيد

بد امللك بن عمري مات لبيد ليلة نزل معاوية النخيلة ملصاحلة احلسن بن علي عليهما قال ابن سعد وقال ع
  .السالم
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  تميم بن أوس بن خارجة بن سويد الداري 

صلى اهللا عليه وسلم يف مجاعة من الداريني منصرفه من تبوك فأسلم . رضي اهللا عنه وفد على رسول اهللا
  .قصواستأذن عمر رضي اهللا عنه يف القصص فكان ي

عن محاد بن زيد قال ثنا أيوب عن حممد ان متيما الداري اشترى حلة بالف فكان يقوم فيها بالليل إال 
  .صالته قالوا حلماد بن زيد الف درهم قال نعم

وعن ثابت ان متيما الداري كانت له حلة قد ابتاعها بالف درهم وكان يلبسها يف الليلة اليت ترجى فيها 
  .ليلة القدر

  .بن سريين قال كان متيم الداري يقرأ القرآن يف ركعةوعن حممد 

  .وعن أيب قالبة قال كان متيم الداري خيتم القرآن يف سبع ليال

وعن مسروق قال قال يل رجل من أهل مكة هذا مقام اخيك متيم الداري صلى ليلة حىت اصبح أو كرب 
ان جنعلهم كالذين امنوا وعملوا ان يصبح يقرأ آية ويرددها ويبكي أم حسب الذين اجترحوا السيئات 

  . االية21الصاحلات سورة اجلاثية آية 

وعن حممد بن أيب بكر عن أبيه قال زارتنا عمرة فباتت عندنا فقمت من الليل فلم ارفع صويت بالقراءة 
فقالت يا بن أخي ما منعك ان ترفع صوتك بالقراءة فما كان يوقظنا إال صوت معاذ القارىء ومتيم 

  .الداري

عن يزيد بن عبد اهللا قال قال رجل لتميم الداري ما صالتك بالليل فغضب غضبا شديدا مث قال واهللا و
  .لركعة اصليها يف جوف الليل يف سر أحب إيل من ان اصلي الليل كله مث اقصه على الناس

نا وان صلى اهللا عليه وسلم ان سألناكم عنفتمو. فغضب الرجل فقال اهللا اعلم بكم يا أصحاب رسول اهللا
نسألكم حفيتمونا فاقبل عليه متيم فقال أرأيتك لو كنت مؤمنا قويا وانا مؤمن ضعيف ساعطيك أنا على 

  .ما اعطاك اهللا ولكن خذ من دينك لنفسك ومن نفسك لدينك حىت تستقيم على عبادة تطيقها

ية وهم كاحلون وعن صفوان بن سليم قال قام متيم الداري يف املسجد بعد ان صلى العشاء فمر ذه اال
  . فما خرج منها حىت مسع اذان الصبح104سورة املؤمنون آية 

وعن حممد بن املنكدر ان متيما الداري نام ليلة مل يقم يتهجد فيها حىت اصبح فقام سنة مل ينم فيها عقوبة 
  .للذي صنع

  جرير بن عبد اهللا بن جابر 
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دنوت من املدينة اخنت راحليت مث حللت عيبيت رضي اهللا عنه قدم املدينة يف رمضان سنة عشر وقال ملا 
خيطب فسلمت عليه فرماين الناس باحلدق فقلت جلليسي هل ذكر ."..ولبست حليت فدخلت ورسول اهللا

نعم ذكرك فاحسن الذكر بينا هو خيطب إذ قال : صلى اهللا عليه وسلم من امري شيئا؟ قال. رسول اهللا
الباب االن خري ذي مين إال وان على وجهه مسحة ملك أنه سيدخل عليكم من هذا الفج أو من هذا 

  .فحمدت اهللا عز وجل على ما ابالين

  .وكان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول ان جريرا يوسف هذه االمة يعني بذلك حسنه

صلى اهللا عليه وسلم إىل هدم ذي اخللصة وهو بيت خلثعم كان يسمي الكعبة اليمانية . وبعثه رسول اهللا
  .ه بالنارفاضرم

وعن الشعيب ان عمر رضي اهللا عنه كان يف بيت ومعه جرير بن عبد اهللا فوجد عمر رحيا فقال عزمت 
على صاحب هذه الريح ملا قام فتوضأ فقال جرير يا امري املؤمنني أو يتوضأ القوم مجيعا فقال عمر رضي 

  .إلسالماهللا عنه رمحك اهللا نعم السيد كنت يف اجلاهلية ونعم السيد أنت يف ا

وعن قيس قال شهدت االشعث وجريرا حضرا جنازة فقدم االشعث جريرا مث التفت إىل الناس فقال اين 
  .ارتددت وانه مل يرتد

قال ابن سعد وقال يزيد بن جرير عن أبيه ان عمر قال له والناس يتحامون العراق وقتال االعاجم سر 
  .بقومك فما غلبت عليه فلك ربعه

غنائم جلوالء ادعى جرير ان له ربع ذلك كله فكتب سعد إىل عمر بن اخلطاب رضي فلما مجعت الغنائم 
اهللا عنه بذلك فكتب عمر صدق جرير قد قلت لك له قال فان شاء ان يكون نل هو وقومه على جعل 

  .فاعطوه جعله وان يكن إمنا قاتل هللا ولدينه وجنته فهو رجل من املسلمني له ما هلم وعليه ما عليهم

دم الكتاب على سعد أخرب جريرا بذلك فقال جرير صدق امري املؤمنني ال حاجة يل بذلك أنا رجل فلما ق
  .من املسلمني

  حممة 

    رضي اهللا عنه 

قال محيد بن عبد الرمحن كان رجل يقال له محمة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج إىل 
 محمة يزعم أنه حيب لقاءك فان كان صادقا فأعزم له اصبهان غازيا وفتحت يف خالفة عمر فقال اللهم ان

  .عليه بصدقه وان كان كاذبا فأعزم له عليه وان كره اللهم ال ترد محمة يف سفره هذا فمات باصبهان

w  .فقام أبو موسى فقال إال أنا واهللا ما مسعنا فيما مسعنا من بينكم وما بلغ علمنا إال ان محمة شهيد
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هللا قال اصابت محمة شرارة فكان ال يضحك فقيل له ما لك ال تضحك قال وعن عبد االعلى بن عبد ا
  .حىت اعلم يف اجلنة أنا أم يف النار؟

قلت وقد روينا ان محمة هذا هبط واديا فاقام يصلي فيه اربعني يوما وسيأيت ذكر هذا يف اخبار عامر بن 
  .عبد قيس

  .سيأيت يف اخبار هرم ان شاء اهللا تعاىلورويناانه بات عند هرم بن حيان فبات يبكي إىل الصباح و

  حدير 

صلى اهللا عليه وسلم بعث جيشا فيهم رجل يقال له . رضي اهللا عنه عن نافع عن ابن عمر ان رسول اهللا
  .حدير

صلى اهللا عليه وسلم ونسي ان . وكانت تلك السنة قد اصابتهم سنة من قلة الطعام فزودهم رسول اهللا
  .يزود حديرا

را حمتسبا وهو يف آخر الركب يقول ال اله إال اهللا واهللا اكرب واحلمد هللا وسبحان اهللا وال فخرج حدير صاب
  .حول وال قوة إال باهللا ويقول نعم الزاد هو يا رب

  .فهو يرددها وهو يف آخر الركب

 صلى اهللا عليه وسلم فقال له ان ريب ارسلين اليك خيربك انك زودت اصحابك. قال فجاء جربيل إىل النيب

ونسيت ان تزود حديرا وهو يف آخر الركب يقول ال اله إال اهللا واهللا اكرب وسبحان اهللا واحلمد هللا وال 
حول وال قوة إال باهللا ويقول نعم الزاد هو يا رب قال فكالمه ذلك له نور يوم القيامة ما بني السماء 

  .واألرض فابعث إليه بزاد

 إليه زاد حدير وامره إذا انتهى إليه حفظ عليه ما يقول وإذا صلى اهللا عليه وسلم رجال فدفع. فدعا النيب
صلى اهللا عليه وسلم يقرئك السالم ورمحة اهللا . دفع إليه الزاد حفظ عليه ما يقول ويقول له ان رسول اهللا

وخيربك أنه كان نسي ان يزودك وان ريب تبارك وتعاىل ارسل إيل جربيل يذكرين بك فذكره جربيل 
  .واعلمه مكانك

فانتهى إليه وهو يقول ال اله إال اهللا واهللا اكرب وسبحان اهللا واحلمد هللا وال حول وال قوة إال باهللا ويقول 
صلى اهللا عليه وسلم يقرئك السالم ورمحة اهللا . نعم الزاد هذا يا رب قال فدنا منه مث قال له ان رسول اهللا
يل جربيل من السماء يذكرين بك قال فحمد وقد ارسلين اليك بزاد معي ويقول اين إمنا نسيتك فارسل إ

صلى اهللا عليه وسلم مث قال احلمد هللا رب العاملني ذكرين ريب من فوق . اهللا واثىن عليه وصلى على النيب
w  .سبع مسوات ومن فوق عرشه ورحم جوعي وضعفي يا رب كما مل تنس حديرا فاجعل حديرا ال ينساك
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هللا عليه وسلم فأخربه مبا مسع منه حني أتاه ومبا قال حني أخربه صلى ا. قال فحفظ ما قال ورجع إىل النيب
صلى اهللا عليه وسلم أما انك لو رفعت رأسك إىل السماء ل رأيت لكالمه ذلك نورا . فقال رسول اهللا

  .ساطعا ما بني السماء واألرض

  من الطبقة الخامسة الذين توفي الرسول وهم أحداث

  : هللا عليه وسلم وهم أحداًث االسنانصلى ا. وهم الذين توفي رسول اهللا

  عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب 

ولد يف الشعب وبنو هاشم حمصورون قبل خروجهم منه بيسِري، وذلك قبل اهلجرة . يكىن أبا العباس
  .بثالث سنني

ارة علمه، صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن ثالث عشرة سنة وكان حبر االمة ويسمى البحر لغز. وتويف النيب
وكان عمر وعثمان رضي اهللا عنهمايدعوانه فيشري عليهما مع أهل بدر، وكان يفىت يف عهدمها إىل ان 

  .العباس، وعلي السجاد، والفضل، وحممد، وعبيد اهللا، ولُبابة، وأمساء: وكان له من الولد. مات

يف بيت ميمونة فوضعت له صلى اهللا عليه وسلم كان . عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس أن رسول اهللا
صلى اهللا .فقال. وضع هذه لك يا رسول اهللا عبد اهللا بن عباس:فقالت له ميمونة: قال. وضوءاً من الليل

  ".اللهم فقّهه يف الدين وعلّمه التأويل " عليه وسلم 

  ".مة اللهم علّمه احلكْ: " صلى اهللا عليه وسلم وقال. ضمين رسول اهللا: وعن عكرمة عن ابن عباس قال

صلى اهللا عليه وسلم . رأيت جربيل عليه السالم مرتين، ودعا يل رسول اهللا: وعنه، عن ابن عباس قال
  .باحلكمة مرتني

    

صلى اهللا عليه وسلم لعبد اهللا بن عباس . دعا رسول اهللا: وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال
  ".اللهم بارك فيه وانشر منه : " فقال

فقال . كان عمر رضي اهللا عنه ياذن ألهل بدر وياذن يل معهم: بن جبري عن ابن عباس قالوعن سعيد 
  .فانه ممن قد علمتم: أتاذن هلذا الفىت ومن أبنائنا من هو مثله؟ فقال: بعضهم

إذا جاء نصر اهللا والفتح و رأيت الناس يدخلون : " فاذن هلم يوماً وأذن يل معهم فساهلم عن هذه السورة
: فقال يل. أمر اهللا عز وجل نبيه إذا فتح اهللا عليه ان يسستغفر وان يتوب إليه: فقالوا"  اهللا افواجاً يف دين

إذا : " صلى اهللا عليه وسلم حبضور اجله فقال. ليس كذلك، ولكنه أخرب نبيه: ما تقول يا عباس؟ فقلت w
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أي فعند ذلك عالمة " هللا افواجاً و رأيت الناس يدخلون يف دين ا" فَتح مكة " جاء نصر اهللا والفَتح 
 اباً " موِتكوك واستغِفره أنه كان تح حبمد رب3-1سورة النصر االية " فسب.  

: قال عمر بن اخلطاب لعبد اهللا بن عباس: فقال هلم كيف تلوموين عليه بعد ما ترونه؟ وعن األوزاعي قال

م يف كتاب اهللا عز وجلواهللا انك الصبح فتياننا وجهاً، واحسنهم عقالً، وأفقهه.  

التتكلم حىت : كان عمر يسألين مع أصحاب حممد، وكان يقول يل: وعن ابن عباس رضي اهللا عنه قال
  .غلبتموين أن تأتوا مبثل ما جاء به هذا الغالم الذي مل جيتمع شؤون رأسه: يتكلموا، فإذا تكلمت قال

  .الشيب الذي يكون يف الرأس: وشؤون رأسه: قال ابن ادريس

  .كان ابن عباس يقوم على منربنا هذا فيقرأ البقرة وآل عمران فيفسرمها آية آية: وعن احلسن قال

  .ذاكم فىت الكهول، له لسانٌ وقلب عقول: وكان عمر إذا ذكره قال

  .لسان سؤول، وقلب عقول: أنى اصبت هذا العلم؟ قال: قيل البن عباس: وعن املغرية

نعم : وكان يقول: قال. لو أن عباس أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد: قال عبد اهللا: وعن مسروق قال
  .ترمجان القرآن ابن عباس

صلى اهللا عليه وسلم قلت لرجل من األنصار هلم . وعن عكرمة عن ابن عباس قال ملا قبض رسول اهللا
يا بن عباس اترى صلى اهللا عليه وسلم فامهم اليوم كثري فقال واعجبا لك . فلنسأل أصحاب رسول اهللا

صلى اهللا عليه وسلم من فيهم قال فتركت ذلك . الناس يفتقرون اليك ويف الناس من أصحاب رسول اهللا
صلى اهللا عليه وسلم عن احلديث فان كان ليبلغين احلديث عن الرجل . واقبلت اسأل أصحاب رسول اهللا

 رسول اهللا ما جاء بك إال ارسلت إيل فآيت بابه وهو قائل فاتوسد التراب فيخرج فرياين فيقول يا بن عم
  .فآتيك فاقول ال أنا أحق أن آتيك فأسالك عن احلديث

  .هذا الفىت كان اعقل مين: فعاش ذلك الفىت األنصاري حىت رآين وقد اجتمع الناس حويل يسألوين فيقول

فخراً، رأيت لقد رأيت من ابن عباس جملساً لو أن مجيع قريش فخرت به لكان هلا : وعن أيب صاحل قال
قال فدخلت عليه . الناس اجتمعوا حىت ضاق م الطريق فما كان أحد يقدر على أن جييء وال أن يذهب

من أراد أن : اخرج فقل هلم: فتوضأ وجلس، وقال: قال. ضع يل وضوءاً: فأخربته مبكام على بابه فقال
  .يسأل عن القرآن وحروفه وما أراد منه فليدخل

فما سألوه عن شيء إال أخربهم عنه وزادهم .  فدخلوا حىت ملؤوا البيت واحلجرةفخرجت فآذنتهم: قال
  .مثل ما سألوا عنه أو أكثر

من أراد أن يسأل عن تفسري القرآن وتأويله : اخرج فقل: مث قال. فخرجوا: إخوانكم قال: مث قال
wن شيء إال أخربهم به فخرجت فآذنتهم، فدخلوا حىت ملؤوا البيت واحلجرة، فما سألوه ع: قال. فليدخل
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  .وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر

من أراد أن يسأل عن احلالل واحلرام والفقه : مث قال اخرج فقل. فخرجوا: قال. إخوانكم: مث قال
فدخلوا حىت ملؤوا البيت واحلجرة فما سألوه عن شيء إال أخربهم به . قال فخرجت فقلت هلم. فليدخل

  .وزادهم مثله

أخرج فقل من أراد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها : مث قال. فخرجوا: قال. نكمإخوا: مث قال
فما سألوه عن شيء إال أخربهم به . فخرجت فآذنتهم فدخلوا حىت ملؤوا البيت واحلجرة: قال. فليدخل

  .وزادهم مثله

عر والغريب من من أراد أن يسأل عن العربية والش: أخرج فقل: فخرجوا مث قال: قال. إخوانكم: مث قال
  .الكالم فليدخل

  .فما سألوه عن شيء إال أخربهم به وزادهم مثله. فدخلوا حىت ملؤوا البيت واحلجرة: قال

  .فلو أن قريشاً كلّها فخرت بذلك لكان هلا فخراً، فما رأيت مثل هذا ألحٍد من الناس: قال ابو صاحل

    

". كانتا رتقاً ففتقنامها"أله عن السموات واألرض وعن عبد اهللا بن دينار، عن ابن عمر أن رجالً أتاه يس

  .اذهب إىل ذلك الشيخ فسله، مث تعال فأخربين ما قال: قال

كانت السموات رتقاً ال تمطر وكانت رتقاً ال تنبت، ففتق : فذهب إىل ابن عباس فسأله فقال ابن عباس
إن ابن عباس قَد أُويت علماً، : قالفرجع الرجل إىل ابن عمر فأخربه ف. هذه باملطر، وفتق هذه بالنبات

  .صدق، هكذا كانت

ما يعجبين جرأةُ ابِن عباس على تفسري القرآن، فاآلن علمت أنه قد : لقد كنت أقول: مث قال ابن عمر
  .أويت علماً

  .كان ابن عباس يسمى البحر، من كثرة علمه: وعن جماهد قال

تح سورة البقرة فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت خطب ابن عباس وهو على املوسم فاف: وعن شقيق قال
  .ما رأيت وال مسعت كالم رجٍل مثله، ولو مسعته فارس والروم ألسلمت: أقول

كان ابن عباس قد بسق على الناس يف العلم كما بسق النخلةُ السحوق على الوِدي : وكان طاوس يقول
  .الصغار

إين آليت على : إنك لتشتمين ويفَّ ثالثُ ِخصال: باسشتم رجلٌ ابن عباس فقال ابن ع: وعن ابن بريدة قال
اآلية من كتاب اهللا عز وجل، فلوددت أن مجيع الناس يعلمون منها ما أعلم، وإين ألمسع باحلاكم من 

wحكام املسلمني يعِدل يف حكمه فأفرح به ولعلّي ال أقاضي إليه أبداً، وإين ألمسع أن الغيث قد أصاب بلداً 
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  . من سائمة"به" فأفرح به ومايل من بلدان املسلمني

ما بلغين عن أٍخ مكروه قطّ إال أنزلته ِإحدى ثالث : مسعت ابن عباس يقول: وعن ميمون بن مهران قال
هذه . إن كان فَوقي عرفت له قدره، وإن كان نظريي تفضلت عليه، وإن كان دوين مل أحفل به: منازل

  .اسعةسرييت يف نفسي، فمن رغب عنها فأرض اهللا و

ألن أقرأ البقرة يف ليلة وأتفكر فيها أحب إيل من أن أقرأ القرآن : وعن أيب محزة، عن ابن عباس قال
  .هذرمةً

يا صاحب الذنب ال تأمنن سوء عاقبته، وملا يتبع الذنب أعظم : وعن الضحاك، عن ابن عباس أنه قال
شمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب قلَّة حيائك ممن على اليمني وعلى ال. الذنب إذا عملته! من

وفرحك بالذنب إذا عملته . الذي صنعته، وضحكك، وأنت ال تدري ما اهللا صانع بك، أعظم من الذنب
أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب، إذا فانك، أعظم من الذنب، إذا ظفرت به، وخوفك من الريح 

 من نظر اهللا إليك أعظم من الذنب إذا إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب وال يضطرب فؤادك
  .عملته

صحبت ابن عباس من مكة إىل املدينة، فكان إذا نزل قام شطر الليل : وعن عبد اهللا بن أيب مليكة قال
  .يرتل ويكثر يف ذلك التسبيح

  .كان هذا املوضع من ابن عباس جمرى الدموع كأنه الشراك البايل: وعن أيب رجاء قال

ما رأيت أحداً أشد تعظيماً حلرمات اهللا عز وجل من ابن عباس، واهللا لو أشاء : ولوعن طاوس، كان يق
  . أن أبكي لبكيت- إذا ذكرته -

وعن مساك أن ابن عباس سقط يف عينيه املاء فذهب بصره، فأتاه هؤالء الذين ينقبون العيون ويسيلون 
ال : قال. "يعين قائماً"مخسة أيام ال تصلّي خل بيننا وبني عينيك نسيل ماءمها، ولكنك متكث : املاء، فقالوا

 وهو عليه "عز وجل"واهللا وال ركعة واحدة، إين حدثت أنه من ترك صالة واحدة متعمداً لقي اهللا 
  .غضبان

ألن أعول أهل بيٍت من املسلمني شهراً أو مجعة أو ما شاء اهللا، أحب : وعن عكرمة، عن ابن عباس قال
ق بدانٍق أهديه إىل أٍخ يل يف اهللا أحب إيل من ديناٍر أنفقه يف سبيل اهللا عز إيل من حجة بعد حجة، ولطب

  .وجل

أنت : ملا ضرب الدينار والدرهم أخذه إبليس فوضعه على عينيه وقال: وعن الضحاك، عن ابن عباس قال
م حبب الدنيا أن مثرة قليب وقُرة عيين، بك أُطغي، وبك أُكفر، وبك أدخلُ الناس النار، رضيت من ابن آد

w  .يعبدين
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  .املوت: آخر شدٍة يلقاها املؤمن: وعن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال

خذ احلكمة ممن مسعت؛ فإن الرجل ليتكلم باحلكمة وليس حبكيم، : وعن عكرمة، عن ابن عباس قال
  .فتكون كالرمية خرجت من غري راٍم

  : ذكر وفاة ابن عباس رضي اهللا عنه

  .س بالطائف سنة مثاٍن وستني، وهو ابن احدى وسبعني سنةتويف ابن عبا

شهدت جنازة عبد اهللا بن عباس بالطائف، فلما وضع ليصلّي عليه جاء طائر : وعن ميمون بن مهران قال
أبيض حىت دخل يف أكفانه فالتمس فلم يوجد، فلما سوي عليه مسعنا صوتاً نسمع صوته وال نرى 

  ."طمئنةُ ارجعي إىل ربك راضيةً مرضية فادخلي يف عبادي وادخلي جنيتيا أيتها النفس امل": سخصه

    

مات أعلم الناس وأحلم : وملا بلغ جابر بن عبد اهللا وفاةُ ابن عباس صفق بإحدى يديه على األخرى وقال
  .الناس، ولقد أصيبت به هذه األمة مصيبة ال ترتق

  .اليوم مات رباينّ هذه األمة: ن احلنفيةملا مات ابن عباس قال اب: وعن منذر قال

  الحسن بن علي بن أبي طالب 

ولد يف النصف من رمضان سنة ثالٍث من اهلجرة، وأذّن رسول اهللا صلى . عليهما السالم يكىن أبا حممد
  .وكان له من الولد مخسة عشر ذكراً ومثان بنات. اهللا عليه وسلم يف أذنه

:  صلى اهللا عليه وسلم واضعاً احلسن بن علي على عاتقه وهو يقولرأيت رسول اهللا: عن الرباء قال

  ."أخرجاه يف الصحيحني"" اللهم إين أُحبه فأِحبه"

خرجت مع أيب بكر من صالة العصر بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه : وعن عقبة بن احلارث قال
غلمان، فاحتمله على رقبته وهو فمر باحلسن بن علي يلعب مع . وسلم بلياٍل، وعلي ميشي إىل جنبه

  ."انفرد باخراجه البخاري". وعلي يضحك: قال. وابأيب شبيه بالنيب ليس شبيهاً بعلي: يقول

رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم على املنرب واحلسن بن علي إىل : ويف أفراده من حديث أيب بكرة قال
إن ابين هذا سيد ولعل اهللا عز وجل أن يصلح به : "جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى، ويقول

  .بني فئتني عظيمتني من املسلمني

  .رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان احلسن يشبهه: وأخرجا من حديث أيب جحيفة قال

w  .كان احلسن بن علي أشبههم وجهاً برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أنس بن مالك قال
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. أن احلسن بن علي مسع رجالً يسأل ربه عز وجل أن يرزقه عشرة آالف: قال: لعزيزوعن سعيد بن عبد ا

  .فانصرف احلسن فبعث ا إليه

فمشى . إين ألستحيي من ريب عز وجل أن ألقاه ومل أمش إىل بيته: قال احلسن: وعن حممد بن علي قال
  .عشرين مرة من املدينة على رجليه

وخرج من . ن مخس عشرةَ حجةً ماشياً وإن النجائب لَتقاد بني يديهحج احلس: وعن علي بن زيد قال
  ماله اهللا مرتني، وقاسم اهللا عز وجلّ مالَه ثالث مرار حىت إن كان ليعطي نعالً ويمسك نعالًز 

  ذكر وفاة الحسن عليه السالم 

ال : فقال. سلين: نيا فال. دخلت أنا ورجل على احلسن بن علي نعوده، فقال: عن عمري بن إسحق قال
  .مث دخل، مث خرج إلينا فقال سلين قبل أال تسألين: قال. واهللا ال نسألك حىت يعافيك اهللا

لقد ألقيت طائفةً من كبدي وإين قد سقيت السم مراراً، فلم أُسق : قال. بل يعافيك اهللا عز وجل: قال
  .مثل هذه املرة

ِلم؟ لتقتله؟ : يا أخي من تتهم؟ قال: ني عند رأسه، قالمث دخلت عليه من الغد وهو جيود بنفسه واحلس
. إن يكن الذي أظن فاهللا أشد بأساً وأشد تنكيالً، وإال يكن فما أُِحب أن يقتل يب بريء: قال. نعم: قال

  .مث قضى رضي اهللا عنه

فأخرج، . ارأخرجوا فراشي إىل صحن الد: ملا نزل باحلسن بن علي املوت قال: وعن رقبة بن مصقلة قال
  .اللهم إين أحتِسب نفسي عندك، فأين مل أصب مبثلها؛ غري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال

وقد ذكر يعقوب بن سفيان يف تارخيه أن بنت األشعث بن قيس كانت حتت احلسن بن علي فزعموا أا 
  .هي اليت مسته

س لياٍل خلون من ربيع األول سنة مخسني، مرض احلسن بن علي عليه السالم أربعني يوماً، وتويف خلم
  .رضي اهللا عنه. سنة تسع وأربعني ودفن بالبقيع: وقيل

  الحسين بن علي بن أبي طالب 

علي األكرب، وعلي األصغر، وله : وله من الولد. عليهما السالم ولد يف شعبان سنه أربٍع من اهلجرة
  .العقب، وجعفر، وفاطمة، وسكينة

يعين احلسن واحلسني " مها رحيانتاي من الدنيا: "ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقا: عن ابن عمر قال
w  ."انفرد باخراجه البخاري"عليهما السالم 
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 قال -"احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أيب سعيد قال
  .هذا حديث حسن صحيح: الترمذي

، "هذان ابناي فمن أحبهما فقد أحبين: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  قالوعن ِزر، عن عبد اهللا
  .يعين احلسن واحلسني عليهما السالم

احلسن أشبه الناس برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما بني الصدر إىل الرأس، : وعن علي عليه السالم قال
  .ما كان أسفل من ذلكواحلسني أشبه الناس بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، 

حج احلسني بن علي رضي اهللا عنه مخساً وعشرين حجةً ماشياً : وعن عبد اهللا بن عبيد بن عمري قال
  .وجنائبه تقاد معه

    

قتل احلسني صلوات اهللا عليه يوم اجلمعة يوم عاشوراء يف حمرم سنة إحدى وستني، وهو ابن سٍت 
  ."رضي اهللا عنه" مثان ومخسني كان ابن: ومخسني سنة ومخسة أشهر وقيل

  عبد اهللا بن الزبير بن العوام 

أمه أمساء بنت أيب بكر الصديق، رضي اهللا عنه وهو أول مولوٍد ولو . رضي اهللا عنه يكىن أبا بكر
وأذن أبو بكر الصديق يف أذنه، وحنكه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . للمهاجرين باملدينة بعد اهلجرة

  .بتمرة

فخرجت وأنا مِتم فأتيت املدينة : قالت. هشام، عن أبيه عن أمساء أا محلت بعبد اهللا بن الزبري مبكةعن 
فرتلنا بقباء فولدته بقباء مث أتيت به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوضعته يف حجره، مث دعا بتمرة 

  .لى اهللا عليه وسلمفمضغها مث تفل يف فيه فكان أولَ ما دخل يف جوفه ريق رسول اهللا ص

  .مث حنكه بتمرة مث دعا له وبرك عليه وكان أول مولوٍد ولد يف اإلسالم: قال

  .إمنا تعين أول مولود ولد باملدينة بعد اهلجرة: قال الشيخ

خرجت أمساء بنت أيب بكر مهاجرةً إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهي حبلى بعبد اهللا : ويف رواية أخرى
  .، فوضعته ومل ترضعه، حىت أتت به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمبن الزبري

ما كان باب من العبادة يعجز عنه الناس إال تكلفه عبد اهللا بن الزبري، ولقد جاء : وعن جماهد بن جبري قال
  .سيلٌ طَبق البيت فجعل ابن الزبري يطوف سباحةً

احلجر خافضاً بصره فجاء حجر قُدامه فذهب ببعض رأيت ابن الزبري يصلي يف : وعن عمرو بن دينار قال
w  .ثوبه فما انفتل
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  .كان ابن الزبري، إذا قام يف الصالة، كأنه عود؛ من اخلشوع: وعن جماهد قال

  .وعن حيىي بن وثّاب أن ابن الزبري كان يسجد حىت ترتل العصافري على ظهره وال حتسبه إال ِجذم حائط

  .ت مصِلياً قطُّ أحسن صالة من عبد اهللا بن الزبريما رأي: وعن عمرو بن دينار قال

لو رأيت ابن الزبري يصلي كأنه غصن شجرة تصفقها الريح واملنجنيق، يقع ها هنا : وعل ابن املنكدر قال
  .وها هنا

  .كأنه ال يبايل: قال سفيان

: قالت. صليدخلت على عبد اهللا ابن الزبري بيته فاذا هو ي: وعن عمر بن قيس، عن أمه أا قالت

ومل . احلية: فسقطت حية من السقف على ابنه هاشم فتطوقت على بطنه وهو نائم فصاح أهل البيت
ما : مث فرغ بعد ما قُتلت، فقال. يزالوا ا حىت قتلوها، وعبد اهللا بن الزبري يصلّي، ما التفت وال عجل

فقال وحيك، ما :  أيهون عليك ابنك؟ قالأي رمحك اهللا أرأيت إن كُنا هنا عليك: بالكم؟ قالت أم هاشم
  .كانت التفاتة، لو التفتها، مبقيةً من صاليت

كان عبد اهللا بن الزبري حييي الدهر أمجع، ليلةً قائماً حىت يصبح، وليلةً حيييها : وعن حممد بن محيد قال
  .راكعاً حىت الصباح، وليلةً حيييها ساجداً حىت الصباح

ركع ابن الزبري يوماً ركعةً، فقرأت البقرة وآل عمران والنساء واملائدة، : ي قالوعن مسلم بن يناق املك
  .وما رفع رأسه

وحدثين حممد بن الضحاك ابن زامي، وعبد امللك ابن عبد العزيز، ومن ال أحصي كثرةً من : قال الزبري
ر إال ليلة اجلمعة األخرى، يصوم اجلمعة وال يفط: أصحابنا أن عبد اهللا بن الزبري كان يواصل الصيام سبعاً

  .ويصوم باملدينة فال يفطر إال مبكة، ويصوم مبكة وال يفطر إال باملدينة

  .وصرب:  وزادين غريه- وكان إذا أفطر كان أول ما يفطر عليه لنب لقحة بسمن بقر : قال عبد امللك

 الليل صوام النهار، وكان كان ابن الزبري، قوام: وعن أم جعفر بنت النعمان، عن أمساء بنت أيب بكر قالت
  .يسمى محام املسجد

  .كان ابن الزبري يواصل سبعة أيام، ويصبح اليوم السابع وهو اليثا:  أيب مليكة قال"ابن"وعن 

شهدت خطبة ابن الزبري باملوسم، خرج علينا قبل يوم التروية بيوم : وعن حممد بن عبيد اهللا الثقفي قال
أما بعد فإنكم جئتم من آفاٍق : مسعتها قطّ، مث محد اهللا وأثىن عليه مث قالوهو محِرم، فلبى بأحسن تلبية 

شتى وفوداً إىل اهللا عز وجل فحق على اهللا أن يكرم وفده، فمن كان جاء يطلب ما عند اهللا فإن طالب 
قلوب القلوب، اهللا اهللا اهللا ال خييب، فصدقوا قولكم بفعٍل فإنَّ ِمالك القول الفعلُ، والنيةَ النيةَ، القلوب ال

w  .يف أيامكم هذه فإا أيام تغفر فيها الذنوب
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    : كتب إيلَّ عبد اهللا بن الزبري مبوعظة: وعن وهب بن كيسان قال

 ا من أنفسهم، من صٍرب على البالء، ورضىا ويعرفو أما بعد فإنّ ألهل التقوى عالماٍت يعرفون
ما نفَق فيها حِمل إليها، إن نفق احلَق :  القرآن وإمنا اإلمام كالسوقبالقضاء، وشكٍر النعماء، وذُلٍّ حلكم

  .عنده حمل إليه وجاءه أهل احلَق، وإن نفق عنده الباطل جاَءه أَهل الباطل

  .رأيت على رأس ابن الزبري من املسك ما لو كان يل كان رأس مال: وعن أيب الضحى قال

  : ذكر مقتل ابن الزبير رضي اهللا عنه

ملا كانت الغداة اليت قُتل فيها ابن الزبري دخل على أمه أمساء بنت أيب بكر وهي يومئذ ابنة : عن عروة قال
بلغوا مكان كذا وكذا، : يا عبد اهللا ما بلغت يف حربك؟ قال: فقالت. مائة سنة مل يسقط هلا سن

 يل، ما أحب أن أموت حىت أيت يا بين لعلك تتمناه: فقالت أمساء. إن يف املوت لراحةً: وضحك وقال
  .على أحد طرفَيك إما أن متلك فتقر بذلك عيين، وإما أن تقتل فأحتسبك

  : وخرج عنها وأنشأ يقول. يا بين إياك أن تعطي خصلةً من دينك خمافة القتل: "له"مث ودعها، فقالت 

ٍة ولستبلَّ  مببتاِع احلياة بسٍق من خشيِة املَوِت سرتماوال م  

  .واهللا ما لقيت زحفاً قط إال يف الرعيل األول وما أملت جرحاً قطّ إال أن آمل الدواء: وقال

  : مث محل عليهم فأصابته آجرة يف مفرقه حىت فلقت رأسه، فوقف قائماً وهو يقول

 على أقدمنا تقطر الِدما ولكن  ولسنا على األعقاب تدمى كلومنا

قد حلق فالن باحلجاج وحلق فالن :  بن الزبري حني دنا احلجاج منه فقلتأتيت عبد اهللا: وعن عروة قال
  : باحلجاج، فقال

 نالقي معهم فال نِفر وقد  فرت سالمانُ وفرِت النِمر

   "فقال. لقد أُخذت دار فالن ودار فالن: فقلت له"

  قدسك أصحابك ضرب اَألعناق  عصام إنه شر باق اصرب

 سلم نفسه: "قال"بنا على ساق وقامت احلربم واهللا إن : فغاظَين، فقلت: قال. فعرفت أنه ال يإ
  : فقال. يأخذوك يقطِّعوك إرباً ِإرباً

  على أي جنٍب كان هللا مصرعي  أبايل حني أُقتل مسلماً ولست

 على أَوصاِل ِشلٍو ممزِع يباِرك  يف ذات اإلله وِإن يشأ وذلك
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  . ميكِّن من نفسهفعرفت أنه ال: قال

يرمحك اهللا فإنك كنت، ما : كنت مع ابن عمر، فمر على ابن الزبري فوقف عليه فقال: وعن جماهد قال
  .علمت، صواماً قواماً وصوالً للرحم، وِإين ألرجو أَلّا يعذِّبك اهللا عز وجل

 سنة ثنتني وسبعني وستة أشهر حصر ابن الزبري ليلة هالل ذي القعدة: وقال الواقدي، عن أشياخ له، قالوا
وسبع عشرة ليلة، ونصب احلجاج املنجنيق يرمي به أحثَّ الرمي، وأحلّ عليهم بالقتال من كل وجٍه 

اللهم ال ختيب : فقامت أمساء يوماً فصلّت ودعت فقالت. وحبس عنهم املرية، وحصرهم أشد احلصار
حيب والظمأ يف تلك اهلواجرعبد اهللا ابن الزبري، اللهم ارحم ذلك السجود والن.  

  .وقُتل يوم الثالثاء لسبع عشرة خلت من جمادى األوىل سنة ثالث وسبعني، وهو ابن اثنتني وسبعني سنة

  المسور بن مخرمة بن نوفل 

قُبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن مثان سنني وقد حفظ عنه أحاديث . يكىن أبا عبد الرمحن
  .ورواها

احتكر اِملسور طعاماً فرأى سحاباً من سحاب اخلريف فكرهه، فلما أصبح أتى :  سعد قالعن حممد بن
ال واهللا يا أمري : أجِننت يا ِمسور؟ قال: من جاَءين وليته فبلغ ذلك عمر فأتاه بالسوق فقال: السوق فقال

جزاك : فقال عمر. املؤمنني، ولكين رأيت سحاباً فكرهته، فكرهت ما ينفع الناس، فكرهت أن أربح فيه
  .اهللا خرياً

  .وكان يصوم الدهر. وكان اِملسور ال يشرب من املاء الذي يوضع يف املسجد ويكرهه، ويرى أنه صدقة

  .وتويف سنة أربع وستني وهو ابن اثنتني وستني

  رجل من األنصار 

    مل يذكر امسه 

 صلى اهللا عليه وسلم يف العبادة، عن جابر بن عبد اهللا األنصاري، فيما يذكر من اجتهاد أصحاب النيب
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة فغشينا داراً من دور املشركني، فأصبنا امرأة : قال

مث انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم راجعاً وجاء صاحبها وكان غائباً، فذُكر له . رجل منهم
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دماً، فلما كان رسول مصابها فحلف ال يرجع حىت يهريق يف أصحاب 

من رجالن يكآلننا يف ليلتنا : اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض الطريق، نزل يف ِشعب من الشعاب، وقال
: قال. حنن نكلؤك يا رسول اهللا: فقال رجل من املهاجرين ورجل من األنصار: هذه من عدونا؟ قال w
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  . العسكرفخرجا إىل فم الشعب دون

: أتكفيين أول الليل وأكفيك آخره أو تكفيين آخره وأكفيك أوله؟ قال: مث قال األنصاري للمهاجري

  .بل أكفين أوله وأكفيك آخره: فقال له املهاجري

فافتتح سورة من القرآن، فبينا هو فيها يقرؤها جاء زوج املرأة : قال. فنام املهاجري وقام األنصاري يصلي
فينتزعه فيضعه وهو قائم : قال.  الرجل قائماً عرف أنه ربيئةُ القوم، فيرتع له بسهم فيضعه فيهفلما رأى

مث عاد له زوج املرأة بسهم آخر : "قال"يقرأ يف السورة اليت هو فيها ومل يتحرك كراهية أن يقطعها 
. رك كراهية أن يقطعهافانتزعه فوضعه وهو قائم يصلّي يف السورة اليت هو فيها ومل يتح: قال. فوضعه فيه

اقعد : مث قال لصاحبه. فانتزعه فوضعه مث ركع وسجد: قال. مث عاد له زوج املرأة الثالثة بسهم فوضعه فيه
وإذا : قال. فجلس املهاجري فلما رآمها صاحب املرأة هرب وعرف أنه قد نِذر به: قال. فقد أُتيت

يغفر اهللا لك أال كنت : فقال له أخوه املهاجري: قال. األنصاري يفوح دماً من رميات صاحب املرأة
كنت يف سورة من القرآن قد افتتحتها ا فكرهت أن أقطعها، وامي اهللا لوال : آذنتين أولَ ما رماك؟ قال

  .أين أضيع ثغراً أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها

  .لصحابة ومتعبديهمهذا آخر املختار ذكرهم من علماء ا

  ذكر المصطفيات من طبقات الصحابيات

  رضى اهللا عنهن 

  خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي رضي اهللا عنها 

وقد كانت . خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هلا يف جتارة فرأت عند قدومه غمامةً تظلّه فتزوجته
بعني سنة وجاءت النبوة فاسلمت فهي أول امرأة امنت عرفت قبله زوجني، وكانت يوم تزوجها بنت ار

  .ومجيع أوالده منها سوى أبراهيم. به ومل ينكح امرأة غريها حىت ماتت

خري نسائها مرمي بنت : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عن علي رضي اهللا عنه قال
  .نيأخرجاه يف الصحيح". عمران، وخري نسائها خدجية عليها السلم 

يا رسول اهللا هذه خدجية قد أتتك بإناء : أتى جربئيل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: عن أيب هريرة قال
فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا أتتك فاقرا عليها السالم من را ومني وبشرها ببيت يف اجلنة من قصٍب 

  .أخرجاه يف الصحيحني. الصخب فيه وال نصب

w غرت على أحد من نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم ما غرت على خدجية، وما ما: وعن عائشة قالت
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رأيتها، ولكن كان رسول اهللا صلى اللهعليه وسلم يكثر ذكرها ورمبا ذبح الشاة يقطعها أعضاء مث يبعثها 
 يل إا كانت وكان: " فيقول. كأنه مل يكن يف الدنيا امرأة اال خدجية: يف صدائق خدجية، فرمبا قلت له

  . أخرجاه يف الصحيحني- " منها ولد 

وعنها قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يكاد خيرج من البيت حىت يذكر خدجية فيحسن 
عليها الثناء فذكرها يوماً من األيام فأدركتين الغرية فقلت هل كانت اال عجوزاً قد اخلف اهللا لك خريا 

ال واهللا ما أخلف اهللا يل خريا منها لقد : مث قال. ه من الغضبفغضب حىت اهتز مقدم شعر: منها؟ قالت
آمنت اذ كفر الناس، وصدقتين اذ كذبين الناس، وواستين مباهلا اذ حرمين الناس، ورزقين اهللا عز وجل 

توفيت خدخية - ال أذكرها بسوٍء أبداً: فقلت، بيين وبني نفسي: قالت. أوالدها اذ حرمين أوالد الناس
: قال حكيم بن حزام. ها بعد أن مضى من النبوة عشر سنني، وهي بنت مخس وستني سنةرضي اهللا عن

دفناها باحلجون ونزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حفرا ومل يكن يومئذ سنة اجلنازة الصالة 
  .عليها،رضي اهللا عنها

    عليه وسلم فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا 

ا وقريش تبين البيت قبل النبوة خبمس سنني وهي اصغر بناته تزوجها علي أمها خدجية بنت خويلد ولد
وقيل تزوجها يف رجب وقيل يف . عليه السالم يف السنة الثانية من اهلجرة يف رمضان وبىن ا يف ذي احلجة
فتزوج زينب عبد اهللا بن جعفر . صفر على بدن من حديد، فولدت له احلسن واحلسني وزنيب وأم كلثوم

مث خلف . وتزوج أم كلثوم عمر بن اخلطاب فولدت له زيداً. دت له عبد اهللا وعوناً وماتت عندهفول
مث مات وخلف عليها حممد بن جعفر فولدت . عليها بعد عمر عون بن عبد اهللا بن جعفر فلم تلد له شيئاً

  . له جارية مث خلف عليها بعده عبد اهللا بن جعفر فلم تلد له وماتت عنده

:  قال-رقية: ومات صغرياً وزاد الليث بن سعد: قال. حمسناً: اسحق يف أوالد فاطمة من عليوزاد ابن 

  .وماتت ومل تبلغ

قال علي عليه السالم لقد تزوجت فاطمة ومايل وهلا فراش غري جلد كبش ننام : عن عامر الشعيب قال
  .عليه بالليل ونعلف عليه الناضح بالنهار ومايل وهلا خادم غريها

ي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا زوجه فاطمة بعث معها خبميلة ووسادة وعن عل
واهللا سنوت حىت : فقال علي عليه السالم لفاطمة ذات يوم. أدٍم حشوها ليف ورحيني وسقاء وجرتني

w  .اشتكيت صدري وقد جاء اهللا أباك بسٍيب فاذهيب فاستخدميه
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ما جاء بك وما : فأتت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقاتل.  جملت يدايوأنا واهللا لقد طحنت حىت: فقالت
: ما فعلت؟ قالت: فقال.جئت ألسلم عليك، واستحييت أن تسأله فرجعت: حاجتك أي بنية؟ قالت

وقالت . يا رسول اهللا واهللا لقد سنوت حىت اشتكيت صدري: فأتياه مجيعا فقال علي. استحييت ان أسأله
واهللا ال : فقال.  جملت يداي وقد جاءك اهللا عز وجل بسيب وسعة فاخدمنالقد طحنت حىت: فاطمة

. أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطوم ال أجد ما انفق عليهم ولكين ابيعهم وانفق عليهم أمثام

فرجعا وأتامها النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد دخال يف قطيفتهما إذا غطيا رؤوسهما تكشف أقدامهما وإذا 
. بلى: مكانكما مث قال اال أخربكما خبٍري مما سألتماين؟ قاال: ا أقدامهما تكشفت رؤوسهما فثارا فقالغطي

كلمات علّمنيهن جربيل، تسبحان يف دبر كلّ صالة عشراً وحتمدان عشراً وتكربان عشراً، وإذا : قال
 اهللا ما تركتهن منذ علمنيهن فو: قال. اويتما اىل فراشكما فسبحا ثالثاً وثالثني، وكربا أربعاً وثالثني

قاتلكم اهللا يا أهل العراق نعم وال ليلة : وال ليلة صفّني؟ قال: فقال له ابن الكواء: قال. "رسول اهللا 
  .صفني

حدثين علي عليه السالم ان فاطمة عليها السالم اتت النيب صلى اهللا عليه وسلم تشكو : وعن أيب ليلى قال
وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخربته . ىإليه ما تلقى من يدها يف الرح

فجاء فقعد بيين وبينها حىت . على مكانكما: فجاءنا وقد اخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال: قال. عائشة
اال ادلكما على خري مما سألتماين؟ إذا اخذمتا مضاجعكما أو اويتما : وجدت برد قدميه على بطين فقال

ىل فراشكما فسبحا ثالثا وثالثني وامحدا ثالثاً وثالثني، وكربا أربعاً وثالثني، فهو خري لكما من خادم ا
  .أخرجاه يف الصحيحني

: أقبلت فاطمة عليها السالم كأن مشيتها مشية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: وعن عائشة قالت

فقلت هلا اختصك اهللا .  مث إنه أسر إليها حديثاً فبكت.مث أجلسها عن ميينه أو عن مشاله. مرحباً بابنيت
ما رأيت : فقلت. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبديثه مث تبكني؟ مث إنه اسر اليها حديثاً فضحكت

ما كنت الفشي سر رسول اهللا صلى اهللا عليه : كاليوم فرحاً أقرب من حزن فسألتها عما قال، فقالت
ان جربيل كان يعارضين ب : " إنه أسر يل فقال:  عليه وسلم سألتها فقالتوسلم فلما قبض صلى اهللا

القرآن يف كل عام مرة وانه عارضين به العام مرتني وال أراه اال قد حضر اجلي وانك أول أهل بييت حلوقاً 
مث قال اال ترضني ان تكوين سيدة نساء هذه االمة أو سيدة . فبكيت لذلك". يب ونعم السلف أنا لك 

فضحكت لذلك أخرجاه يف الصحيحني وليس لفاطمة عليها السالم يف الصحيحني : نساء املؤمنني؟ قالت
  .غري هذا احلديث
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فاطمة بضعة مين فمن اغضبها اغضبين : " وعن املسور بن خمرمة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
: " هللا عليه وسلم يقول وهو على املنربمسعت النيب صلى ا: وعنه قال. ، أخرجه مسلم أيضاً يف صحيحيه"

ان بين هشام بن املغرية استاذنوين يف ان ينكحوا ابنتهم بعلي بن أيب طالب فال آذن مث ال آذن اال ان يريد 
أخرجاه يف " ابن أيب طالب ان يطلق ابنيت وينكح ابنتهم فاا بضعة مين يريبين ما اراا ويؤذيين ما آذها 

  .الصحيحني

أة املذكورة يف هذا احلديث جويرية بنت أيب جهل بن هشام بن املغرية كان علي عليه السالم قد وهذه املر
. خطبها فجاء بنو هشام يستامرون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك فلم يأذن هلم ان يزوجوه

  .مث نزوجها ابان بن سعيد بن العاصي. واسلمت جويرية وبايعت وتزوجها عتاب بن اسيد

يا ابن اعبد اال اخربك عين عن فاطمة؟ كانت ابنة الرسول : قال علي عليه السالم:  ابن عبد اهللا قالوعن
اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأكرم أهله عليه، وكانت زوجيت فجرت بالرحى حىت اثرت الرحى بيدها 

القدر حىت واستقت بالقربة حىت اثرت القربة بنحرها وقمت البيت حىت اغربت ثياا واوقدت حتت 
ا من ذلك ضرا واصادنست ثيا.  

ان كانت فاطمة ابنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لتعجن وان قصتها : وعن عطاء بن أيب رباح قال
  .لتضرب األرض واجلفنة

توفيت فاطمة الزهراء عليها السالم بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بستة اشهر يف ليلة الثالثاء لثالث 
 من رمضان سنة أحدى عشرة وهي بنت مثان وعشرين سنة ونصف وغسلها علي عليه السالم خلون

  .صلى عليها العباس بن عبد املطلب ودفنت ليالً: وقالت عمرة. وصلى عليها

  .عاشت فاطمة بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ستة اشهر: وعن عائشة قالت

عمرو عن أيب : قيل لسفيان. اهللا عليه وسلم بستة اشهرماتت بعد رسول اهللا صلى : عن أيب جعفر قال
  .نعم: جعفر؟ قال

  .توفيت فاطمة عليها السالم بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بثالثة اشهر: عن عمرو بن دينار قال

  .ماتت بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم بثالثة اشهر، يعين فاطمة عليها السالم: عن الزهري

  . كان بني النيب صلى اهللا عليه وسلم وبني فاطمة شهران:عن عائشة قالت

  .واألول اصح. مل متكث بعده اال شهرين: عن أيب الزبري قال

  عائشة بنت أبي بكر الصديق 
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رضي اهللا عنها كانت مسماة جلبري بن مطعم فخطبها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أبو بكر رضي 
فتزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة يف شوال .  سال رفيقاًدعين حىت اسلها من جبري: اهللا عنه

وبقيت عنده . قبل اهلجرة بسنتني وقيل بثالث وهي بنت ست سنني وبىن ا باملدينة وهي بنت تسع سنني
يا رسول اهللا اال تكنيين؟ : وعن عباد بن محزة عن عائشة اا قالت. تسع سنني ومل يتزوج ِبكراً غريها

  .فكانت تكىن أم عبد اهللا. تكين بابنك، يعين عبد اهللا بن الزبري: قال

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أُريتِك يف املنام مرتني ورجل : وعن هشام عن ابيه عن عائشة قالت
ان كان هذا من عند اهللا عز وجل يمِضِه أخرجاه : فأقول. هذه امرأتك: حيملك يف سرقة من حرير فيقول

  .حيحنييف الص

فقدمنا املدينة فرتلنا يف بين احلارث . وعنها قالت تزوجين النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنا بنت ست سنني
بن اخلزرج فوعكت فتمزق شعري فويف مجيمه فأتتين امي أم رومان واين لفي ارجوحة ومعي صوأحب 

 باب الدار واين ألج حىت يل فصرخت يب فأتيتها ما أدري ما تريد مين؟ فاخذت بيدي حىت اوقفتين على
سكن بعض نفسي مث اخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي وراسي، مث ادخلتين الدار فإذا نسوة من 

فأسلمتين اليهن، فاصلحن من شاين فلم . على اخلري والربكة وعلى خري طائر: األنصار يف البيت فقلن
يه وأنا يومئذ بنت تسع سنني أخرجاه يف يرعين اال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضحى فاسلمنين إل

  .الصحيحني

: أي الناس أحب اليك يا رسول اهللا؟ قال: وعن عمرو بن العاص انه ايت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .مث عمر أخرجاه يف الصحيحني: مث من؟ قال: قال. ابوها: قال من الرجال؟ قال. عائشة

كَملَ من الرجال كثري ومل يكمل "  صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا: وعن أيب موسى األشعري قال
وان فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على : من النساء اال مرمي بنت عمران وآسية امرأة فرعون

  .أخرجاه يف الصحيحني" سائر الطعام 

    

: قلت" ليك السالم ان جربيل عليه السالم يقرأ ع: " عن عائشة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .وعليه السالم ورمحة اهللا أخرجاه يف الصحيحني

قلت يا رسول اهللا ا رأيت لو نزلت وادياً وفيه شجرة قد اكل منها : وعن أيب سلمة عن عائشة قالت
تعين ان رسول اهللا . يف اليت مل يرتع منها: يف ايهما كنت ترتع بعريك؟ قال: ووجدت شجرةً مل يؤكل منها

  .عليه وسلم مل يتزوج بكراً غريها انفرد باخراجه البخاريصلى اهللا 

wاخربين حممد بن عبد الرمحن بن هشام ان عائشة زوجة النيب صلى اهللا عليه وسلم : وعن الزهري قال
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ارسل ازواج النيب صلى اهللا عليه وسلم فاطمة بنت النيب صلى اهللا عليه وسلم فاستاذنت النيب صلى : قالت
يا رسول : لنيب صلى اهللا عليه وسلم مع عائشة يف مرضها فَأَِذنَ هلا فدخلت عليه فقالتاهللا عليه وسلم وا

ك أي بنية الست حتبني ما "فقال النيب . اهللا ان ازواجك ارسلنين اليك يسألنك العدل يف ابنة أيب قحافة
 أزواج فأحيب هذه لعائشة قالت فقامت فاطمة عليها السالم فخرجت فجاءت: قال. أحب؟ فقالت بلى

النيب صلى اهللا عليه وسلم فحدثنهن مبا قالت ومبا قال هلا فقلن ما أغنيت عنا من شيء فارجعي اىل النيب 
فأرسل ازواج النيب زينب بنت . واهللا ال أكلمه فيها أبدا: صلى اهللا عليه وسلم فقالت فاطمة عليها السالم

ين اليك أزواجك يسألنك العدل يف ابنة أيب يا رسول اهللا أرسل: جحش فاستاذنت فاذن هلا فدخلت فقالت
قالت عائشة فطفقت انظر اىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مىت يأذن . قالت عائشة ووقعت يف زينب. قحافة

فوقعت بزينب فلم : فقالت. فلم ازل حىت عرفت النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يكره ان انتصر. يل فيها
  .اا ابنة أيب بكر: صلى اهللا عليه وسلم مث قالفتبسم النيب . أنشبها أن أفحمتها

اين انا : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يسأل يف مرضه الذي مات فيه: وعن عروة عن عائشة ان
فاذن له ازواجه ان يكون حيث شاء فكان يف بيت عائشة حىت مات . غداً؟ اين انا غدا يريد يوم عائشة

  .عندها

يوم الذي كان يدور فيه نوبيت فقبضه اهللا عز وجل وان رأسه بني حنري فمات يف ال: قالت عائشة
  .وسحري وخالط ريقه ريقي أخرجاه يف الصحيحني

يا : فاجتمع صواحيب اىل أم سلمة فقلن: قالت عائشة. كان الناس يتحرون داياهم يوم عائشة: وعنه قال
ريد اخلري كما تريده عائشة فمري رسول اهللا واهللا ان الناس يتحرون داياهم يوم عائشة وأنا ن: أم سلمة

فذكرت ذلك أم سلمة : قالت. صلى اهللا عليه وسلم ان يامر الناس ان يهدوا إليه حيثما كان أو حيثما دار
: فأعرض عين فلما عاد إيلَّ ذكرت له ذاك فاعرض عين فلما كان يف الثالثة ذكرت له فقال: قالت. "للنيب 

  .عائشة فانه ما نزل علَي الوحي وأنا يف حلاف امرأة منكن غريهايا أم سلمة ال تؤذيين يف 

وعنه عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا فرغ من األحزاب دخل املغتسل 
. أو قد وضعتم السالح؟ ما وضعنا أسلحتنا بعد اد اىل بين قريظة: فجاءه جربيل عليه السالم فقال

  .كأين انظر اىل جربيل عليه السالم من خلل الباب قد عصب رأسه الغبار: ةفقالت عائش

رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم واضعاً يديه على معرفة فرس دحية : قالت عائشة: وعن أيب سلمة قال
. يارسول اهللا رأيتك واضعاً يدك على معرفة دحية الكليب وأنت تكلمه: فقلت: الكليب وهو يكلمه قالت

وعليه السالم جزاه اهللا من : قالت. ذاك جربيل وهو يقرئك السالم: قال.  أو رأيته؟ قلت نعم:قال
w  .صاحب أو دخيٍل خرياً فنعم الصاحب ونعم الدخيل
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  .الضيف: الدخيل: قال سفيان

وثب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وثبةً شديدة فنظرت فإذا رجل معه : وعن القاسم عن عائشة قالت
رذَون وعليه ِعمامة بيضاء طرفها بني كتفيه، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واضع يده على واقف على ب
ومن : قال. أرأيتِه؟ قلت نعم: يا رسول اهللا لقد راعتين وثبتك، من هذا؟ قال: فقلت. معرفة برذونه
  .ذلك جربيل عليه السالم: دحية بن خليفة الكليب قال: رأيِت؟ قلت

  حديث اِإلفك 

    

أخربيت سعيد املسيب وعروة بن الزبري وعلقمة بن وقاص وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة : عن الزهري قال
هلا أهل اإلفك ما قالوا فربأها : بن مسعود، عن حديث عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم حني قال

. ثها من بعض وأثبت اقتصاصاًوكلُّهم حدثين طائفة من حديثها وبعضهم كان اوعى حلدي. اهللا مبا قالوا

  .وقد وعيت عن كل منهم احلديث الذي حدثين وبعض حديثهم يصدق بعضاً

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد ان : ذكروا أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت
  .صلى اهللا عليه وسلم معهخيرج سفراً أقرع بني نسائه فَأَيتهن خرج سهمها خرج ا رسول اهللا 

فاقرع بيننا يف غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : قالت عائشة
حىت إذا فرغ رسول اهللا من . وسلم وذلك بعدما أنزل احلجاب، فأنا أمحل يف هودجي وانزل فيه مسرينا

 آذنوا بالرحيل فمشيت حىت جاوزت اجليش غزوه وقفل ودنونا من املدينة اذن ليلةً بالرحيل فقمت حىت
فلما قضيت من شاين أقبلت اىل الرحل فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ظَفار قد انقطع فرجعت 

فالتمست ِعقدي فحبسين ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون يل هودجي فرحلوه على بعريي الذي 
  .كنت أركب وهم حيسبون اين فيه

لنساء اذ ذاك خفافا مل يهبلْن ومل يغشهن اللحم، امنا يأكلن العلْقةَ من الطعام فلم يستنكر وكانت ا: قالت
وكنت جارية حديثة السن فبعثوا اجلمل وساروا ووجدت . القوم ِثقَلَ اهلودج حيت رحلوه ورفعوه

يل الذي كنت فيه فتيممت مرت. فجئت منازهلم وليس ا داٍع وال جميب. ِعقدي بعد ما استمر اجليش
فبينا انا جالسة يف مرتيل غلبتين عيين فنمت وكان صفوان بن . وظننت ان القوم سيفقدوين فريجعون إلَي

املعطَّل السلَِمي مث الذَّكواِني قد عرس من وراء اجليش فادجل فاصبح عند مرتيل فرأى سواد انسان نائم 
بل ان يضرب احلجاب علًي فاستيقظت باسترجاعه حني عرفين فأتاين فعرفين حني رآين وقد كان يراين ق

wفجمرت وجهي جبلبايب، وواهللا ما يكلمين كلمة وال مسعت منه كلمة غري استرجاعه، حىت اناخ راحلته 
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فوطيء على يدها فركبتها فانطلق يقود يب الراحلة حىت اتينا اجليش بعدما نزلوا موغرين يف حنر الظهرية 
  .شأينفهلك من هلك يف 

فقدمنا املدينة فاشتكيت حيت قدمنا املدينة شهراً . وكان الذي توىل كربه عبد اهللا بن أيب ابن سلول
والناس يفيضون يف قول أهل اإلفِك وال اشعر بشيٍء من ذلك، وهو يريبين يف وجعي اين ال اعرف من 

يدخل رسول اهللا صلى اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اللطف الذي كنت ارى منه حني اشتكي، امنا 
كيف تيكم؟ فذاك يريبين وال اشعر بالشر حىت خرجت بعد ما نقهت : عليه وسلم فيسلم مث يقول

وخرجت معي أم مسطح قبل املناصع وهو متربزنا وال خنرج اال ليالً اىل ليل، وذلك قبل ان تتخذ الكنف 
كنا ننأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا فانطلقت انا و. قريباً من بيوتنا وامرنا أَمر العرب األول يف الترتُِّه

وام مسطٍح وهي بنت أيب رهِم بن املطلب بن عبد مناف، وامها ابنة صخر بن عامر خالة أيب بكر 
الصديق وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن املطلب فاقبلت انا وبنت أيب رهم قبل بييت حني فرغنا من 

بئس ما قلت، أتسبني رجالً قد شهد : فقلت هلا. تعس مسطح: ها فقالتشأننا فعثرت أم مسطح يف مرط
فازددت . فأخربتين بقول أهل اإلفك: ومإذا قال؟ قالت: بدراً؟ قالت أي هنتاه أو مل تسمعي ما قال؟ قلت

كيف : مرضاً اىل مرضي فلما رجعت اىل بييت دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسلم مث قال
وأنا حينئٍذ أريد أن أتيقن اخلرب من قبلهما فأذن يل رسول اهللا : اتاذن يل أن آيت أبوي قالتتيكم؟ قلت 

فأذن يل رسول اهللا صلى . ما يتحدث من ِقبلهما: يا أمتاه: صلى اهللا عليه وسلم فجئت أبواي فقلت المي
 بنية هوين عليك، فو اهللا يا: ما يتحدث الناس؟ فقالت: يا امتاه: اهللا عليه وسلم فجئت ابوي فقلت المي

سبحان اهللا، وقَد حتدث الناس : لقلَّما امرأة قط وضيئة عند رجل حيبها وهلا ضرائر إال كثرن عليها قلت
  .مث أصبحت أبكي. فبكيت تلك الليلة حىت اصبحت ال يرقأ يل دمع وال أكتحل بنوم: ذا؟ قالت

    

 طالب وأسامة بن زيد بن حني استلبث الوحي ودعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب
فاما اسامة بن زيد فاشار على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالذي يعلم : يستشريمها يف فراق أهله قالت

واما . يا رسول اهللا هم أهلك وال نعلم اال خرياً: فقال. من براءة أهله وبالذي يعلم يف نفسه هلم من الود
  .لن يضيق اهللا عليك والنساء ِسواها كثري، وان تسأل اجلارية تصدقك: لعلي بن أيب طالب فقا

اى بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من : فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بريرة فقال: قالت
عائشة؟ قالت له بريرة والذي بعثك باحلق ان رأيت عليها أمراً قط أغمصه عليها أكثر من أا جارية 

  .نام عن عجني أهلها فتايت الداجن فتأكلهحديثة السن ت

فقال : قالت فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املنرب فاستعذر من عبد اهللا بن أيب ابن سلول قالت w
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يا معشر املسلمني من يعذرين من رجل قد بلغين إذاه يف : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو على املنرب
ولقد ذكروا رجالً ما عملت عليه إال خرياً وما كان . ت على أهلي اال خرياًأهل بييت؟ فو اهللا ما علم

  .يدخل على أهلي إال معي

أنا اعذرك منه يا رسول اهللا، ان كان من االوس ضربنا عنقه وان : فقام سعد بن معاذ األنصاري فقال
د اخلزرج وكان رجالً فقام سعد بن عبادة وهو سي: قالت. كان من اخواننا اخلزرج أمرتنا ففعلنا أمرك

كذبت واهللا ال تقتله وال تقدر على قتله، فقام أسيد بن : صاحلاً ولكن أجهلته احلمية فقال لسعد بن معاذ
فإنك منافق جتادل عن . حضري وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت، لعمر اهللا لنقتلنه

أن يقتتلوا، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائم على فثار احليان االوس واخلزرج حىت مهوا . املنافقني
املنرب فلم يزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيفضهم حىت سكتوا وسكت.  

مث بكيت ليليت املقبلة ال يرقأ يل دمع وال . قالت وبكيت يومي ذلك ال يرقأُ يل دمع وال أكتحل بنوم
فبينما مها جالسان عندي وانا ابكي استأذنت علي .بديأكتحل يل نوم، وأبواي يظنان أن البكاء فالق ك

فَبينا حنن على ذلك دخل علينا رسول اهللا صلى اهللا . امرأة من األنصار، فأذنت هلا فجلست تبكي معي
ومل جيلس عندي منذ قيل يل ما قيل، وقد لبث شهراً ال يوحى إليه يف : عليه وسلم فسلم مث جلس قالت

اما بعد يا عائشة فإنه قد :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني جلس مث قالقالت فتشهد. شأين شيء
بلغين عنك كذا وكذا فإن كنِت بريئة فسيربئك اهللا عز وجل، وإن كنت أملمت بذنب فاستغفري اهللا عز 

  .وجل وتويب إليه فإن العبد إذا اعترف بذنب مث تاب تاب اهللا عليه

: فقلت اليب.  عليه وسلم مقالته قلص دمعي حىت ما احس منه قطرةقالت فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا

واهللا ما ادري ما اقول لرسول اهللا صلى اهللا : اجب عين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما قال فقال
عليه وسلم فقلت المي اجييب عين رسول اهللا فقالت واهللا ما ادري ما اقول لرسول اهللا صلى اهللا عليه 

 وانا جارية حديثة السن ال أقرا كثرياً من القرآن اين واهللا لقد عرفت انكم قد مسعتم ذا حىت وسلم فقلت
استقر يف نفوسكم وصدقتم فان قلت لكم اين بريئة واهللا يعلم اين بريئة ال تصدقوين بذلك والن اعترفت 

فصرب "  اال كما قال أبو يوسف لكم بأمر واهللا يعلم اين بريئة لتصدقوين واين واهللا ما اجد يل ولكم مثال
     18سورة يوسف آية " مجيل واهللا املستعان على ما تصفون 

وانا واهللا حينئذ اعلم اين واهللا بريئة وان اهللا مربئي : قالت. قالت مث حتولت فاضطجعت على فراشي
ي من ان يتكلم برباءيت، ولكن واهللا ما كنت أظن ان يرتل يف شأين وحي يتلى ولشأين كان احقر يف نفس

اهللا عز وجل يفَّ بأمر يتلى ولكين كنت أرجو أن يرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف النوم رؤيا يربئين 
wفو اهللا ما رام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جملسه وال خرج من اهل البيت أحد حىت : اهللا ا قالت
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ه ما كان يأخذه من الربحاء عند الوحي حىت انه أنزل اهللا عز وجل على نبيه صلى اهللا عليه وسلم فأخذ
فلما سرى : قالت. كان ليتحدر منه مثل اجلمان من العرق يف اليوم الشات من ثقل القول الذي انزل عليه

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يضحك فكان اول كلمة تكلم ا ان قال ابشري يا عائشة اما 
واهللا ال اقوم إليه وال أحد اال اهللا هو الذي انزل براءيت :  قومي إليه فقلت:فقالت يل امي. اهللا فقد برأك

عشر آيات فأنزل اهللا عز وجل هؤالء " ان الذين جاؤوا باالفك عصبة منكم " قالت فانزل اهللا عز وجل 
ابدا بعد واهللا ال أنفق عليه شيئاً : فقال أبو بكر وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره. اآليات براءيت

وال يأْتِل أُولُو الفَضِل منكم والسعِة أن يؤتوا أوِلي القُرىب : " فأنزل اهللا عز وجل. الذي قال لعائشة ما قال
فرجع . فقال أبو بكر الصديق واهللا اين ألحب ان يغفر اهللا يل" أال حتبون أن يغفر اهللا لكم " اىل قوله " 

  .وقال ال انزعها منه ابداًاىل مسطح لنفقته اليت كان ينفق عليه 

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النيب صلى اهللا عليه : قالت عائشة
يا رسول اهللا امحي مسعي وبصري، واهللا ما علمت إال : وسلم عن أمري ما عِلمِت أو ما رايت؟ قالت

  .خرياً

نيب صلى اهللا عليه وسلم فعصمها اهللا بالورع وطفقت وهي اليت كانت تساميين من أزواج ال: قالت عائشة
  .أختها حمنةُ بنت جحش حتارب هلا فهلكت فيمن هلك

  .أخرجاه يف الصحيحني. فهذا ما انتهى الينا من أمر هؤالء الرهط: قال ابن شهاب

  ذكر نبذة من كرمها وزهدها رضي اهللا عنها 

 فيه جوهر قوم مائة ألف فقسمته بني أزواج بعث معاوية اىل عائشة بطوق من ذهب: عن عطاء قال
النبيصلى اهللا عليه وسلم وعن أم ذرة وكانت تغشى عائشة قالت بعث اليها ابن الزبري مبال يف ِغرارتني 

أراه مثانني ومائة ألف، فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة فجلست تقسمه بني الناس فأمست وما : قالت
فجاءا خببز وزيت، فقالت هلا أم ذرة .  يا جارية هلمي ِفطْري:فلما أمست قالت. عندها من ذلك درهم

ال تعنفيين لو كنت : اما استطعت مما قسمت اليوم ان تشتري لنا بدرهم حلماً نفطر عليه؟ فقالت هلا
  .لقد رأيت عائشة تقسم سبعني الفاً وهي ترقع درعها: وعن عروة قال. ذكرتين لفعلت

  الى ذكر نبذة من خوفها من اهللا تع

: عن عوف بن مالك بن الطفيل ان عائشة حدثت ان عبد اهللا بن الزبري قال يف بيع أو عطاء اعطته عائشة

wهو هللا علي نذر ان ال : نعم، قالت: أهو قال هذا؟ قالوا: فقالت. واهللا لتنتهني عائشة أو الحجرن عليها
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ال واهللا ال أشفع فيه أبداً وال : جرة فقالتفاستشفع ابن الزبري إليها حني طالت اهل. أكلم ابن الزبري أبداً
أحتنث اىل نذري فلما طال ذلك على ابن الزبري كلم املسور بن خمرمة عبد الرمحن بن األسود بن عبد 

. أنشدكما باهللا ملا أدخلتماين على عائشة فاا ال حيل ان تنذر قطيعيت: يغوث ومها من بين زهرة وقال هلما

السالم عليك ورمحة اهللا : لرمحن مشتملني بارديتهما حىت استاذنا على عائشة فقاالفاقبل به املسور وعبد ا
نعم ادخلوا كلّكم، وال تعلم ان معهما ابن : كلنا؟ قالت: قالوا. ادخلوا: وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة

وعبد وطفق املسور . الزبري فلما دخلوا دخل ابن الزبري احلجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي
ان النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عما قد علمت : الرمحن يناشداا اال ما كلمته وقبلت منه، ويقوالن هلا

فلما أكثروا على عائشة من التذكرة . من اهلجرة فانه ال حيل ملسلم ان يهجر أخاه فوق ثالث ليال
 ا حىت كلمت ابن الزبري اين نذرت والنذر شديد فلم يزاال: والتحريج طفقت تذكرمها وتبكي وتقول

. واعتقت يف نذرها ذلك أربعني دقبة وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حىت تبل بدموعها مخارها

  .انفرد بإخراجه البخاري

  ذكر تعبدها واجتهادها رضي اهللا عنها 

    

  .عن عروة عن ابيه ان عائشة رضي اهللا عنها كانت تسرد الصوم

  .تصوم الدهر وال تفطر اال يوم أضحى أو يوم فْطروعن القاسم ان عائشة كانت 

: " فغدوت يوماً فاذا هي قائمة تسبح وتقرأ. كنت اذا غدوت أبدأ ببيت عائشة أسلم عليها: وعنه قال

فقمت حىت مللت . وتدعو وتبكي وترددها.27سورة الطور آية " فمن اهللا علينا ووقانا عذاب السموم 
  . مث رجعت فاذا هي قائمة كما هي، تصلي وتبكيالقيام فذهبت اىل السوق حلاجيت

  ذكر طرف من مواعظها وكالمها 

اما بعد فان العبد اذا عمل مبعصية اهللا عز وجل عاد حامده من : كتبت عائشة اىل معاوية: عن عامر قال
  .الناس ذاماً

لة الذنوب فمن انكم لن تلقوا اهللا بشيء خري لكم من ق: وعن ابراهيم عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
  .سره ان يسبق الدائب اتهد فليكف نفسه عن كثرة الذنوب

  ذكر غزارة علمها رضي اهللا عنها 
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ما اشكل علينا اصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديث قط فسالنا : عن أيب موسى األشعري قال
  .عائشة عنه اال وجدنا عندها منه علماً

رأينا االكابر من اصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسألون حنلف باهللا لقد : وعن مسروق قال
  .عائشة عن الفرائض

ما رأيت أحداً من الناس اعلم ب القرآن وال بفريضة وال حبالل وال حبرام وال : وعن عروة عن ابيه قال
  .بشعر وال حبديث العرب وال بنسب من عائشة رضي اهللا عنها

يا أمتا ال أعجب من فقهك، اقول زوجة رسول اهللا : يقول لعائشةكان عروة : وعن هشام بن عروة قال
أقول ابنة أيب بكر وكان .صلى اهللا عليه وسلم وابنة أيب بكر، وال أعجب من علمك بالشعر وأيام العرب

أي : فضربت على منكبه وقالت: قال. اعلم النلس أو من اعلم الناس لكن اعجب من علمك بالطب
 اهللا عليه وسلم كان بسقم عند آخر عمره أو يف آخر عمره، فكانت تقدم عليه عروة إن رسول اهللا صلى

  .وفود العرب من كل وجه فتنعت له األنعات فكنت أعاجلها فمن مثَّ

لو مجع علم عائشة اىل علم مجيع أزواج النيب صلى اهللا عليه : قال الزهري: وعن سفيان بن عيينة قال
  .ضي اهللا عنها أكثروسلم ومجيع النساء كان علم عائشة ر

  ذكر فصاحتها رضي اهللا عنها 

بلغ عائشة رضي اهللا : قال" الشك من ابن يعقوب " عن هشام بن عروة، ال أدري ذكره عن أبيه أم ال 
فلما حضروا سدلت استارها . عنها ان أقواماً يتناولون من أيب بكر رضي اهللا عنه فارسلت اىل ازفلة منهم

    : مث قالت. وصلّت على نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم وعذلت وقرعتمث دنت فحمدت اهللا تعاىل 

كذبت الظنون اجنح اذ اكديتم : أيب وما ابيه؟ أيب واهللا ال تعطوه األيدي ذاك طود وفرع مديد، هيهات
فىت قريش ناشئا وكهفها كهالً يفك عانيها ويريش . سبق اجلواد اذا استولىعلى األمد. وسبق اذ ونيتم

ويرأب شعبها حىت حليته قلوا، مث استشرى يف اهللا تعاىل فما برحت شكيمته يف ذات اهللا تعاىل مملقها 
حىت اختذ بفنائه مسجداً حيىي فيه ما أمات من املبطلون، وكان رمحه اهللا غزير الدمعة وقيذ اجلوارح شجى 

يستهزئ ِبِهم ويمدهم يف اُهللا " النشيج فانقصفت إليه نسوان مكة وولداا يسخرون منه ويستهزئون به 
 فأكربت ذلك رجاالت قريش فحنت هلا قسيها وفوقت له 15سورة البقرة آية " طُغياِنهِم يعمهونَ

سهامها وانتثلوه غرضاً فما فلُّوا له صفاة وال قصفوا له قناة ومر على سيسائه حىت إذا ضرب الدين جبرانه 
اخنار اهللا عز وجل . ناس فيه أفواجاً، ومن كل فرقة أرساالً وأشتاتاًألقى بركه ورست أوتاده، ودخل ال

wلنبيه صلى اهللا عليه وسلم ما عنده، فلما قبض صلى اهللا عليه وسلم نصب الشيطان رواقه ومد طُنيه 
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ونصب حبائله وظن رجال أن قد حتققت أطماعهم، والت حني مناص، وايب الصديق بني اظهرهم، فقام 
اً، فجمع حاشيته ورفع قطريه فرد نشر االسالم على غربه، وملَّ شعثه بطيه واقام اوده بثقافه، حاسراً مشمر

فاندفر النفاق بوطأته وانتاش الدين فنعشه، فلما اراح احلق اىل اهله وقرر الرؤوس على كواهلها وحقن 
ذاك عمر بن اخلطاب، . املعدلةالدماء يف أهبها، اتته ميتته فسد ثلمته بنظريه يف املرمحة وشقيقه يف السرية و

هللا أم محلت به ودرت عليه لقد أوحدت به فنفخ الكفرة ودخيها، وشرد الشرك شذَر مذَر وبعج األرض 
وخبعها فقاءت أكلها ولفظت خبيئها ترأَمه ويصدف عنها، وتصدى له وياباها ورع فيها وودعها كما 

؟ أيوم اقامته اذ عدل فيكم أم يوم ظعنه فقد نظر لكم؟ أستغفر صحبها فاروين ما تريبون واي يوم تنقمون
 وقد روى هذا احلديث جعفر بن عون عن هاشم بن عروة عن ابيه عن عائشة -اهللا العظيم يل ولكم 

  .رضي اهللا عنها

  تفسير كلمات غريبة فيه 

 - خبتم ويئس من خريكم : املشرف، واكديتم:اجلبل، واملنيف: تناوله، والطود: اجلماعة، وتعطوه: األزفلة

احتد، : املتفرق، واستشرى: جيمع، والشعب:  ويرأب-الفقري : الغاية، واململق: وونيتم فترمت، واألمد
وهي الضلوع القصار . اجلوانح: معروفة ويف رواية: العليل، واجلوارح: األنفة واحلمية، والوقيذ: والشكيمة

ماخوذ من النثلة وهي اجلعبة : صوت البكاء، وانتثلوه: اليت تقرب من الفؤاد،والشجى احلزين، والنشيج
الصدر وهو : أي على شده، واجلران: على سيسائه: الصخرة امللساء، وقوهلا: كسروا، والصفاة: وفلّوا

الناحية، فرد نشر اإلسالم على غربه : والقطر. الربك، ومعىن فرفع حاشيته ومجع قطريه حتزم لألمر وتأهب
واية والصواب على غره أي على طيه واألوِد العوج، والثقاف تقومي الرماح وغريها، كذا وقع يف الر

أي : أي أذهلا، ودخيها: واندفر تفرق، وانتاش الدين أي أزال عنه ما خياف عليه، ونعشه رفعه، فنخ الكفرة
 أي شقها، وكذلك ذخنها، بالنون، أي صغرها، شذَر مذر أي تفريقاً، وبعج األرض:  ويف رواية- دوخها 

  .تعرض: جنعها، وترأَمه، أي تعطف عليه، وتصدى له

مسعت خطبة أيب بكر الصديق وعمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وعلي بن : وعن األحنف بن قيس قال
  .أيب طالب، فما مسعت الكالم ِمن يف خملوق أحسن وال أفخم من يف عائشة رمحة اهللا عليهم أمجعني

: قال. أعزم عليك: قال. انت يا امري الؤمنني: أي الناس ابلغ؟ قال: سأل معاوية زياداً: وعن سفيان قال

ما فتحت باباً قط ترتد ان تغلقه اال أغلقته وال اغلقت باباً قط تريد : فقال معاوية. اذا عزمت علي فعائشة
  .ان تفتحه اال فتحته
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  ذكر وفاة عائشة رضي اهللا عنها 

    

ة انه جاء عبد اهللا بن عباس يستأذن على عائشة فجئت وعند رأسها ابن أخيها عن ذكوان حاجب عائش
هذا ابن : فأكب عليها ابن أخيها عبد اهللا فقال. هذا ابن عباس يستأذن: عبد اهللا بن عبد الرمحن فقلت

يا أماه ان ابن عباس من صاحلي بنيك يسلم عليك : فقال هلا. دعين من ابن عباس: فقالت. عباس
أبشري فما بينك وبني أن تلقي حممداً صلى : فادخله فلما دخل قال. ائذن له ان شئت:  فقالت.ويودعك

كنت أحب نساء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . اهللا عليه وسلم واألحبة اال ان خترج الروح من اجلسد
طيباً وسقطت اىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيب اال 

قالدتك ليلة االبواء فاصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت تصبح يف املرتل وأصبح الناس ليس معهم 
 فكان هذا من 6 وسورة املائدة اآلية 43سورة النساء اآلية " فتيمموا صعيداً : " ماء فانزل اهللا عز وجل

نزل اهللا عز وجل برءتك من فوق سبع مسوات سببك وما أنزل اهللا عز وجل هلذه األمة من الرخصة، وأ
جاء به الروح األمني فأصبح ليس مسجد من مساجد اهللا عز وجل يذكر فيه اهللا إال تتلى فيه آناء الليل 

  .وآناء النهار

  .فقالت دعين منك يا ابن عباس، فو الذي نفسي بيده لوددت اين كنت نسياً منسياً

 عنها ليلة الثالثاء لسبع عشرة من رمضان سنة مثاٍن ومخسني وهي توفيت عائشة رضي اهللا: قال الواقدي
  .ابنة سٍت وستني سنة

توفيت سنة سبع ومخسني واوصت ان تدفن بالبقيع مع صواحباا، وصلّى عليها أبو هريرة، : وقال غريه
  .وكان خليفة مروان باملدينة

  .مات وعائشة سنة سبٍع ومخسني: وعن هشام بن عروة قال

  ت عمر بن الخطاب حفصة بن

رضي اهللا عنهما كانت عند خنيس بن حذافة السهمي،وهاجرت معه اىل املدينة فمات عنها بعد اهلجرة 
  .فخلف عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. مقْدم النيب صلى اهللا عليه وسلم من بدر

فة وكان من تأميت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذا: وعن ابن عمر عن عمر بن اخلطاب قال
  .اصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ممن شهد بدراً فتويف باملدينة

فقال سانظر يف .إن شئت أنكحتك حفصة: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت: قال عمر
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فلقيت أبا بكر فقلت ان شئت : قال عمر. ما أريد ان اتزوج يومي هذا: ذلك فلبثت ليايل فلقيين فقال
فلبثت ليايل فخطبها إيل رسول . فلم يرجع ايل شيئاً فكنت أوجد عليه مين على عثمان. ك حفصةانكحت

لعلك وجدت علي حني عرضت علي : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فانكحتها اياه فلقيين أبو بكر فقال
ها علي اال اين فإنه مل مينعين ان ارجع اليك شيئا حني عرضت. قلت نعم: حفصة فلم أرجع اليك شيئاً؟ قال

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذكرها ومل أكن الفشي سر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولو 
  .تركها لنكحتها انفرد بإخراجه البخاري

وعن قيس بن زيد ان النيب صلى اهللا عليه وسلم طلّق حفصة بنت عمر فدخل عليها خاالها قدامة وعثمان 
: قال. واهللا ما طلّقين عن ِشبع، وجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فتجلببت: لتابنا مظعون، فبكت وقا

  .راجع حفصة فاا صوامة قوامة واا زوجتك يف اجلنة: فقال يل جربيل عليه السالم

أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ان يطلّق حفصة فجاء جربيل عليه السالم : عن عمار بن ياسر قال
  .لقها فإا صوامة قوامة واا زوجتك يف اجلنةال تط: فقال

: وقيل. توفيت حفصة يف شعبان سنة مخس وأربعني يف خالفة معاوية وهي ابن ستني سنة: قال الواقدي

  .ماتت يف خالفة عثمان باملدينة

  أم سلمة واسمها هند بنت 

رو بن خمزوم وكانت عند أيب أيب امية، وامسه سهيل ويقال له زاد الركب بن املغرية بن عبد اهللا بن عم
ومات أبو سلمة سنة اربع من اهلجرة . سلمة بن عبد األسد فهاجر ا اىل أرض احلبشة اهلجرتني مجيعاً

  ."فتزوجها رسول اهللا 

لقد مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن ابن ام سلمة ان ابا سلمة جاء اىل ام سلمة فقال
ال : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول.  ال أدري ما عدل بهحديثاً احب ايل من كذا وكذا

يصيب احداً مصيبة فيسترجع عند ذلك ويقول اللهم عندك احتسب مصيبيت هذه، اللهم اخلفين فيها خرياً 
اللهم عندك احتسب : فلما أُِصبت بايب سلمة قلت: قالت ام سلمة. " منها، اال أعطاه اهللا عز وجل

من خري من ايب سلمة اليس : مث قالت. اللهم اخلفين فيها خبري منها:  ومل تطب نفسي ان اقولمصيبيت هذه
  .اليس؟ مث قالت ذلك

    

مث أرسل اليها . مث أرسل اليها عمر خيطبها فابت. فلما انقضت ِعدا ارسل اليها ابو بكر خيطبها فأبت
: ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ان يفّ خالالً ثالثاًمرحباً برس: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطبها فقالت w
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  .امرأة شديدة الغرية، وانا امرأة مصبية، وانا امرأة ليس يل ها هنا احد اوليائي فيزوجين

انت : فأتاها عمر فقال. فغضب عمر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اشد مما غضب لنفسه حني ردته
  .يا بن اخلطاب يل كذا وكذا: يه وسلم مبا تردينه؟ فقالتاليت تردين رسول اهللا صلى اهللا عل

اما ما ذكرت من غريتك فاين ادعو اهللا عز وجل ان : " فاتاها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
واما ما ذكرِت من انه ليس من . واما ما ذكرت من ِصبيتك فان اهللا عز وجل سيكفيكهم: يذهبها عنك

زوج رسول اهللا : وقال البنها". س من أوليائك احد شاهد وال غائب يكرهين أوليائك احد شاهد فلي
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اما اين مل انقصِك مما أعطيت فالنة . صلى اهللا عليه وسلم فزوجه

 اعطاها جرتني تضع فيهما حاجتها، ورحى ووسادة: ما اعطى فالنة؟ قال: قلت البن ام سلمة: قال ثابت

  .من أدم حشوها ليف

فلما راته . مث انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بابنها
وضعت زينب اصغر ولدها يف حجرها فلما رآها انصرف واقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بابنتها، 

صلى اهللا عليه وسلم فانتزعها من حجرها فوضعتها يف حجرها واقبل عمار مسرعاً بني يدي رسول اهللا 
فجاء رسول اهللا صلى . هايت هذه املشقوحة اليت قد منعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حاجته: وقال

فدخل رسول اهللا صلى اهللا . أخذها عمار: اين زناب قالت: اهللا عليه وسلم فلما يرها يف حجرها قال
  .عليه وسلم على أهله

  .نساء كأا ليست فيهن ال جتد ما جيدن من الغريةوكانت يف ال: قال

وقُربت بالبقيع وهي ابنة أربع ومثانني سنة . توفيت ام سلمة يف سنة تسع ومخسني، وقيل سنة اثنتني وستني
  .رضي اهللا عنها

  ام حبيبة واسمها رملة 

جرة الثانية مث ارتد كانت عند عبيد اهللا بن جحش وهاجر ا اىل احلبشة يف اهل. بنت ايب سفيان بن حرب
وثبتت ام حبيبة على دينها فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . عن اإلسالم وتنصر ومات هنالك

عمرو بن أمية الصخري إىل النجاشي ملك احلبشة ليخطبها على دينها فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ليه فزوجها إياه واصدق عنه النجاشي وسلم عمرو بن أمية الضمري اىل النجاشي ملك احلبشة ليخطبها ع

وقيل وكلت خالد بن سعيد بن العاص فزوجها وذلك . اربعمائة دينار وبعث ا مع شرحبيل بن حسنة
  .يف سنة سبع من اهلجرة

wرأيت يف النوم كأن عبيد اهللا بن جحش زوجي باسوأ صورٍة : قالت ام حبيبة: قال سعيد بن العاص
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يا أم حبيبة اين نظرت يف الدين : فاذا هو يقول حني اصبح.  واللله حالهتغيرت: ففزعت فقلت. واشوهه
  .فلم أردينا خرياً من النصرانية، وكنت قد دنت ا مث دخلت يف دين حممد، مث رجعت يف النصرانية

فارى يف : واخربته بالرؤيا اليت رأيتها فلم حيفل ا واكب على اخلمر حىت مات. واهللا ما خري لك: فقلت
  .يا ام املؤمنني ففزعت فاولتها ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتزوجين: لنوم كأن آتياً يقولا

فإذا جارية له . فما هو اال ان قد انقضت ِعديت فما شعرت اال برسول النجاشي على بايب يستأذن: قالت
لك يقول لك إن رسول ان امل: فقالت: يقال هلا ابرهة كانت تقوم على ثيابه ودهنه فدخلت علي فقالت

يقول لك امللك وكلي من : قالت. بشرك اهللا خبري: اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتب ايل ان ازوجه فقالت
  .يزوجك

فارسلت خالد بن سعيد بن العاص فوكلته واعطت ابرهة سوارين من فضة وخدمتني كانتا يف رجليها 
اوخواتيم فضة كانت يف اصابع رجليها سروراً مبا بشر.  

احلمد : فلما كان العشى امر النجاشي جعفر بن ايب طالب ومن هناك من املسلمني فخطب النجاشي فقال
هللا امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار، اشهد ان ال اله اال اهللا وان حممدا عبده ورسوله وانه 

  ."الذي بشر به عيسى ابن مرمي 

لى اهللا عليه وسلم كتب ايل ان ازوجه ام حبيبة بنت ايب سفيان فاجبت اىل ما فإن رسول اهللا ص: اما بعد
  .دعا إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد أصدقْتها اربعمائة دينار

    : مث سكب الدنانري بني يدي القوم فتكلم خالد بن سعيد فقال

وحده ال شريك له واشهد ان حممدا عبده احلمد هللا، أمحده واستعينه واستنصره وأشهد أن ال إله إال اهللا 
 اما بعد أجبت اىل ما دعا -ورسوله ارسله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون 

إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وزوجته ام حبيبة بنت ايب سفيان فبارك اهللا لرسول صلى اهللا عليه 
  .وسلم

اجلسوا فان سنة األنبياء اذا : مث أرادوا ان يقوموا فقال. ن سعيد العاص فقبضهاودفع الدنانري اىل خالد ب
  .فدعا بطعام واكلوا مث تفرقوا. تزوجوا ان يؤكل طعام على التزويج

إين كنت أعطيتك ما : فلما وصل ايل املال ارسلت اىل ابرهة اليت بشرتين فقلت هلا: قالت ام حبيبة
فابت واخرجت حقا فيه كل ما . ذه مخسون مثقاالً فخذيها فاستعيين ااعطيتك يومئذ وال مال بيدي فه
عزم علي امللك ان ال ارزأك شيئاً وانا اليت اقوم على ثيابه ودهنه وقد : كنت اعطيتها فردته علي وقالت

اتبعت دين حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واسلمت هللا عز وجل وقد امر امللك نساءه ان يبعثن 
w  .اليك بكل ما عندهن من العطر
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فلما كان الغد جاءتين بعود وورس وعنرب وزباٍد كثري فقدمت بذلك كله على رسول اهللا صلى اهللا : قالت
فحاجيت اليك ان تقرئي علي رسول اهللا : مث قالت ابرهة. عليه وسلم فكان يراه علي وعندي فال ينكره
مث لطفت يب وكانت اليت جهزتين، : قالت.  قد اتبعت دينهصلى اهللا عليه وسلم مين السالم وتعلميه اين

  .وكانت كلما دخلت علي تقول ال تنسي حاجيت اليك

فلما قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخربته كيف كانت اخلطبة وما فعلت يب ابرهة : قالت
  .تهوعليها السالم ورمحة اهللا وبركا: فتبسم واقرأته منها السالم فقال

ملا قدم ابو سفيان بن حرب املدينة جاء اىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يريد غزو : قال الزهري
مكة، فكللَّمه ان يزيد يف هدنة احلديببة فلم يقبل عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقام ودخل على 

يا بنية ارغبت : سلم طوته دونه فقالابنته ام حبيبة فلما ذهب ليجلس على فراش النيب صلى اهللا عليه و
بل هو فراش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وانت امرؤ جنس : ذا الفراش عين ام يب عنه؟ فقالت

  .يا بنية لقد أصابك بعدي شر: فقال. مشرك

رائر قد كان يكون بيننا ما يكون بني الض: دعتين ام حبيبة عند موا فقالت: قالت عائشة رضي اهللا عنها
: فقالت. غفر اهللا لك ذلك كلَّه وجتاوز وحلَّك من ذلك كله: فقلت. فغفر اهللا ولك ما كان من ذلك

  .وارسلت ايل أم سلمة فقالت هلا مثل ذلك. سررتين سرك اهللا

  .وتوفيت سنة اربع واربعني يف خالفة معاوية

  زينب بنت جحش بن رئاب 

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم زوجها رسول اهللا صلى اهللا امها اميمة بنت عبد املطلب بن هاشم عمة رسو
عليه وسلم زيد بن حارثة فمكا طلقها زيد بن حارثة تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سنة 

  .مخس من اهلجرة وكانت من املهاجرات

: ارثةملا انقضت عدة زينب بنت جحش قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لزيد بن ح: عن انس قال

يا : فلما قال ذلك عظمت يف نفسي فذهبت اليها فجعلت ظهري اىل الباب فقلت. اذهب فاذكرين هلا
ما كنت الاحدث شيئاً حىت اوامر ريب : فقالت. زينب بعثين اليك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذكرك

".  منها وطراً زوجناكها فلما قضى زيد: " فقامت اىل مسجٍد هلا فانزل اهللا عز وجل هذه اآلية. عز وجل

  . فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدخل بغري إذن أخرجه مسلم37سورة األحزاب آية 

وقد اخرج البخاري من حديث انس ان زينب كانت تفخر على ازواج النيب صلى اهللا عليه وسلم 
w  .زوجكن اهاليكن وزوجين اهللا تعاىل من فوق سبع مسوات: وتقول
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 كانت زينب بنت جحش تفخر على نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم تقول ان اهللا عز وجل :وعنه قال
 قال، وكان القوم -  وأطعم النيب صلى اهللا عليه وسلم يومئذ عليها خبزا وحلماً - أنكحين من السماء 

عليه جلوسا يف البيت فخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم فلبث هنيةً، فرجع والقوم جلوس فشق ذلك 
  .وعرفت ذلك وجهه فرتلت آية احلجاب

وفيهما من . نزول آية احلجاب يف قصة زينب يف الصحيحني من حديث انس بن مالك األنصاري: قلت
ما أومل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على امرأة من نسائه اكثر وافضل مما او مل على : حديثه أيضاً قال

  .اطعمهم خبزا وحلما حىت تركوه: قالمبا أو مل؟ : زينب فقال ثابت البناين

    

كانت زينب بنت جحش هي اليت كانت تساميين من ازواج النيب صلى اهللا عليه : وعن عائشة قالت
وسلم فعصمها اهللا عز وجل بالورع ومل أر امرأة اكثر خرياً وأكثر صدقة واوصل للرحم وابذل لنفسها 

  .ما عدا سورة من ِحدٍة كانت فيها، يوشك منها الفيئةيف كل شيء يتقرب به اىل اهللا عز وجل من زينب 

ملا جاء العطاء بعث عمر اىل زينب بنت جحش بالذي هلا، فلما دخل عليها : وعن برزة بنت رافع قالت
: قالت. قالوا هذا كله لك. غفر اهللا لعمر، لغريي من اخوايت كان اقوى على قسم هذا مين: قالت

فقالت . فصبوه وطرحوا عليه ثوباً. صبوه واطرحوا عليه ثوباً: وقالتواسترت دونه بثوب . سبحان اهللا
أدخلي يدك فاقبضي منه قبضة فاذهيب اىل آل فالن وآل فالن من ايتامها وذوي رمحها فقسمته حىت : يل

. فلكم ما حتت الثوب: قالت. غفر اهللا لك، واهللا لقد كان لنا يف هذا حظ: بقيت منه فقالت هلا برزة

اللهم ال يدركين : مث رفعت يديها اىل األعلى فقالت. عنا الثوب فوجدنا مخسةً ومثانني درمهاًفرف: قالت
  .فماتت: قال. عطاء لعمر بعد عامي هذا

قالت . اولكن يتبعين اطولكن يداً: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألزواجه: وعن عائشة قالت
لى اهللا عليه وسلم مند أيدينا يف احلائط نتطاول فلم نزل فكنا اذا اجتمعنا بعد وفاة رسول اهللا ص: عائشة

فعرفت ان النيب . نفعل ذلك حىت توفيت زينب بنت جحش، وكانت امرأة قصرية ومل تكن اطولنا يداً
وكانت امرأة صناعاً، وكانت تعمل بيدها وتتصدق به يف . صلى اهللا عليه وسلم اراد بطول اليد الصدقة

  .سبيل اهللا عز وجل

  .- رمحها اهللا -  زينب بنت جحش يف سنة عشرن وهي بنت ثالث ومخسني سنة نوفيت

  جويرية بنت الحارث بن ابي ضرار 
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رضي اهللا عنها قالت عائشة اصاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نساء بين املصطلق فوقعت جويرية يف 
 احد اال اخذت بنفسه فبينا سهم ثابت بن قيس فكاتبها على تسع اواق وكانت امرأة حلوة ال يكاد يراها

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عندي اذ دخلت عليه جويرية تسأله يف كتابتها فواهللا ما هو اال ان رايتها 
فكرهت دخوهلا على النيب صلى اهللا عليه وسلم انه سريى منها مثل الذي رأيت فقالتت يا رسول اهللا انا 

من االمر ما قد علمت فوقعت يف سهم ثابت بن قيس جويرية بنت احلارث سيد قومه وقد اصابين 
فكاتبين على تسع اواق فأعين يف كتابيت فقال او خري من ذلك فقالت ما هو فقال اؤدي عنك كتابتك 

واتزوجك قالت نعم يا رسول اهللا فقالت قد فعلت فخرج اخلرب اىل الناس فقالوا اصهار رسول اهللا صلى 
 ما كان يف ايديهم من نساء بين املصطلق فبلغ عتقهم مائة بنت بتزوجيه اهللا عليه وسلم يسترقون فاعتقوا

  .اياها فال اعلم امرأة اعظم بركة على قومها منها

قال ابن عباس كان امسها برة فحوله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسماها جويرية كره ان يقال خرج 
  .من عند برة

هللا صلى اهللا عليه وسلم غدوة وانا اسبح مث انطلق حلاجته وعن ابن عباس عن جويرية انطلق على رسول ا
مث رجع قريبا من نصف النهار فقال اما زلت قاعدة قلت نعم قال اال اعلمك كلمات لو عدلن ن 

لعدلنهن ولو ووزن ن وزن يعين مجيع ما سبحت سبحان اهللا عدد خلقه ثالث مرات سبحان اهللا زنة 
رضا نفسه ثالث مرات سبحان اهللا مداد كلماته ثالث مرات انفرد عرشه ثالث مرات سبحان اهللا 

  .باخراجه مسلم

تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جويرية وهي بنت عشرين سنة وتوفيت سنة مخسني ويف رواية 
  .ست ومخسني وهي بنت مخس وستني رمحها اهللا

  صفية بنت حيي بن اخطب 

سباها النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم خيرب فاصطفاها لنفسه رضي اهللا عنها من سبط هارون بن عمران 
فاسلمت واعتقها وجعل صداقها وقيل وقعت يف سهم دحية الكليب فاشتراها رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .وسلم بسبعة ارؤس

عن جابر ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اتى بصفية يوم خيرب وانه قتل اخاها وزوجها وقال لبالل خذ 
  .بيد صفية فاخذ بيدها فمر ا بني القتلى فكره ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت رؤي يف وجهه

    

wمث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدخل عليها فرتعت شيئا كانت عليه جالسة فالقته لرسول اهللا 
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 او تسلم فيتخذها لنفسه اختار صلى اهللا عليه وسلم مث خريها بني ان يعتقها فترجع اىل من بقي من اهلها
اهللا ورسوله فلما كان عند رواحه احتقب بعريه مث خرجت معه متشي حىت ثىن هلا ركبته على فخذه 

فاجلت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ان تضع قدمها على فخذه فوضعت ركبتها على فخذه فركبت مث 
ا فقال املسلمون حجبها رسول اهللا صلى اهللا ركب النيب صلى اهللا عليه وسلم فالقى عليها كساء مث سار

عليه وسلم حىت اذا كان على ستة اميال من خيرب مال يريد ان يعرس ا فابت صفية فوجد النيب صلى اهللا 
  .عليه وسلم عليها يف نفسه

فلما كان بالصهباء مال اىل دومة هناك فطاوعته فقال هلا ما محلك على ابائك حني اردت املرتل االول 
لت يا رسول اهللا حشيت عليك قرب يهود فاعرس ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالصهباء وباب قا

ابو ايوب ليلته حيرس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدور حول خباء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قال ما لك قال ما فلما مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الوطء قال من هذا قال انا خالد بن زيد ف
  .منت هذه الليلة خمافة هذه اجلارية عليك فامره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرجع

  .توفيت صفية سنة مخسني وقيل اثنتني ومخسني وقيل ست وثالثني ودفنت بالبقيع

  ام شريك رضي اهللا عنها 

ها للنيب صلى اهللا عليه وسلم وامسها غزية بنت جابر بن حكيم الدوسية قال االكثرون هي اليت وهبت نفس
  .فلم يقبلها فلم تتزوج حىت ماتت

عن ابن عباس قال وقع يف قلب ام شريك االسالم فاسلمت وهي مبكة وكانت حتت أيب العسكر الدوسي 
مث جعلت تدخل على نساء قريش سرا فتدعوهن وترغبهن يف االسالم حىت ظهر امرها الهل مكة 

  .نا بك وفعلنا لكنا سنردك اليهمفاخذوها وقالوا لوال قومك لفعل

قالت فحملوين على بعري ليس حتيت شيء مث تركوين ثالثا ال يطعموين وال يسقوين وكانوا اذا نزلوا مرتال 
او ثقوين يف الشمس واستظلوهم منها وحبسوين عن الطعام والشراب فبيناهم قد نزلوا مرتال واوثقوين يف 

اولته فاذا هو دلو من ماء فشربت منه قليال مث نرع مين فرفع مث الشمس اذا انا بربد شيء على صدري فتن
عاد فتناولته فشربت منه مث رفع مث عاد فتناولته مث رفع مرارا مث تركت فشربت حىت رويت مث افضت 

سائره على جسدي وثيايب فلما استيقظوا اذا هم بأثر املاء ورأوين حسنة اهليئة فقالوا يل احنللت فاخذت 
بت منه قلت ال واهللا لكنه كان من االمر كذا وكذا قالوا لئن كنتت صادقة لدينك خري من سقاءنا فشر

  .ديننا
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فلما نظروا اىل اسقيتهم وجدوها كما تركوها فاسلموا عند ذلك واقبلت اىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .فوهبت نفسها له بغري مهر فقبلها ودخل عليها

  فاطمة بنت اسد بن هاشم 

ملناف ام علي بن أيب طالب عليه السالم اسلمت وكانت صاحلة وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه ابن عبد ا
  .وسلم يزورها ويقيل يف بيتها وملا ماتت نزع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قميصه فالبسها اياه

 وسلم وقال علي بن أيب طالب قلت المي فاطمة بنت اسد اكفي فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه
  .سقاية املاء والذهاب يف احلاجة وتكفيك خدمة الداخل والطحن والعجني

  أم ايمن واسمها بركة 

موالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحاضنته ورثنا من أبيه فاعتقها حني تزوج خدجية فتزوجها عبيد 
لدت له اسامة رضي اهللا بن زيد من بين احلارث فولدت له امين مث تزوجها زيد بن حارثة بعد النبوة فو

  .عنه

عن عثمان بن القاسم قال خرجت ام امين مهاجرة اىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مكة اىل املدينة 
وهي ماشية ليس معها زاد وهي صائمة يف يوم شديد احلر فاصاا عطش شديد حىت كادت متوت من 

 الشمس اذا انا حبفيف شيء فوق رأسي شدة العطش قال وهي بالروحاء او قريبا منها قالت غابت
فرفعت رأسي فاذا انا بدلو من السماء مدىل برشاء ابيض قالت فدنا مين حىت اذا كان حبيث أستمكن منه 

فلقد كنت بعد ذلك اليوم احلار اطوف يف الشمس كي اعطش فما : تناوله فشربت منه حىت رويت قالت
  .عطشت بعدها

    

لى اهللا عليه وسلم اىل ام امين نزورها فقربت له طعاما او شرابا فاما كان وعن انس قال ذهبت مع النيب ص
صائما واما مل يرده فجعلت ختاصمه أي كل فلما تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ابو بكر لعمر رضي 

 بكت اهللا عنهما مر بنا اىل ام امين نزورها كما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يزورها فلما رأما
فقاال هلا ما يبكيك فقالت ما ابكي اين العلم ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد صار اىل خري مما كان 

  .فيه ولكن ابكي خلرب السماء انقطع عنا فهيجتهما على البكاء فجعال يبكيان معها

 يف آخر قال الواقدي حضرت ام امين احدا وكانت تسقي املاء وتداوي اجلرحى وشهدت خيرب وتوفيت
w  .خالفة عثمان رضي اهللا عنه
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  ام كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط 

اسلمت مبكة وبايعت قبل اهلجرة وهي اول من هاجر من النساء بعد ان هاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .وسلم اىل املدينة وهاجرت يف هدنة احلديبية

ويها مسلمة مهاجرة اال ام كلثوم قالت عن ربيعة بن عثمان وقدامة قاال ال نعلم قرشية خرجت من بني اب
كنت اخرج اىل بادية لنا فيها اهلي فاقيم ا الثالث واالربع وهي ناحية التنعيم مث ارجع اىل اهلي فال 

ينكرون ذهايب البادية حىت امجعت املسري فخرجت يوما من مكة كاين اريد البادية فلمارجع من تبعين اذا 
قلت ما مسألتك ومن انت قال رجل من خزاعة فلما ذكر خزاعة رجل من خزاعة قال اين تريدين 

اطماننت إليه لدخول خزاعة يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعقده فقلت اين امرأة من قريش 
واين اريد اللحوق برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال علم يل بالطريق فقال انا صاحبك حىت اوردك 

حىت إذا أناخ البعري تنحى .  فركبته فكان يقود يب البعري وال واهللا ما يكلمين بكلمةاملدينة مث جاءين ببعري
عين فإذا نزلت جاء إىل البعري فقيده بالشجرة وتنحى اىل يفء شجرة حىت اذا كان الرواح حدج البعري فقر 

ا املدينة فجزاه به ووىل عين فاذا اركبت اخذ براسه فلم يلتفت وراءه حىت انزل فلم يزل كذلك حىت قدمن
اهللا من صاحب خريا فدخلت على ام سلمة وانا متنقبة فما عرفتين حىت انتسبت وكشفت النقاب 

فالتزمتين وقالت هاجرت اىل اهللا عز وجل واىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قلت نعم وانا اخاف ان 
وم مصبحى قد طالت غيبيت يردين كما رد ابا جندل وابا بصري وحال الرجال ليس كحال النساء والق

  .اليوم عنهم مخسة أيام منذ فارقتهم وهم يتحينون قدر ما كنت اغيب مث يطلبوين فان مل جيدوين رحلوا

فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ام سلمة فاخربته خرب ام كلثوم فرحب ا وسهل فقلت اين 
ذبوين وال صرب يل على العذاب امنا انا امرأة وضعف فررت اليك بديين فامعين وال تردين اليهم يفتنوين ويع

النساء اىل ما تعرف وقد رأيتك رددت رجلني حىت امتنع احدمها فقال ان اهللا عز وجل قد نقض العهد 
يف النساء وحكم يف ذلك حبكم رضوه كلهم وكان يرد النساء فقدم اخواها الوليد وعمارة من الغد فقاال 

  .ا عليه فقال قد نقض اهللا العهد فانصرفااوف لنا بشرطنا وما عاهدتن

قلت واعلم ان نقض العهد يف النساء معناه نزول االمتحان يف حقوقهن فامتحنها رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم وامتحن النساء بعدها وذلك انه كان يقول هلن واهللا ما اخرجكن اال حب اهللا ورسوله واالسالم 

ن ذلك تركهن ومل يرددن اىل اهليهن وكانت ام كلثوم عاتقا حينئذ وما خرجنت لزوج وال مال فاذا قل
  .فتزوجها زيد بن حارثة
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فلما قتل عنها تزوجها الزبري فولدت له زينب مث تزوجها عبد الرمحن بن عوف فولدت له ابراهيم ومحيدا 
  .تزوجها عمر بن العاص فماتت عنده رمحها اهللا

  الحوالء بنت تويت بن حبيب 

  .عبد العزى اسلمت وبايعت رضي اهللا عنهاابن اسد بن 

هذه احلوالء : عن عائشة رضي اهللا عنها ان احلوالء مرت ا وعندها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .وزعموا اا ال تنام الليل فقال ال تنام الليل خذوا من العمل ما تطيقون فواهللا ال يسأم حىت تسأموا

  اسماء بنت أبي بكر الصديق 

رضي اهللا عنها اسلمت مبكة قدميا وبايعت وشقت نطاقها ليلة خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اىل 
  .الغار فجعلت واحدا لسفرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واالخر عصاما لقربته فسميت ذات النطاقني

  .تزوجها الزبري وكانت صاحلة كانت مترض املرضة فتعتق كل مملوك هلا

    

د اهللا بن الزبري قال ما رأيت امراتني قط اجود من عائشة وامساء وجودمها خمتلف اما عائشة فكانت عن عب
  .جتمع الشيء حىت اذا اجتمع عندها قسمت

  .واما امساء فكانت ال متسك شيئا لغد رواه البخاري

هللا بعشر ليال وروي أيضاً من حديث عروة قال دخلت انا وعبد اهللا بن الزبري على امساء قبل قتل عبد ا
وامساء وجعة فقال هلا عبد اهللا كيف جتدينك قالت وجعة قال ان املوت لراحة قالت لعلك تشتهي مويت 

فلذلك متناه فال تفعل فواهللا ما اشتهي ان اموت حىت ايت على احد طرفيك اما ان تقتل فاحتسبك واما ان 
  . كراهية املوتتظفر فتقر عيين فاياك ان تعرض عليك خصلة ال توافقك فتقبلها

  .وامنا عىن ابن الزبري ان يقتل فيحزا ذلك

  .توفيت امساء بعد قتل ابنها عبد اهللا رضي اهللا عنه بلياٍل

  سمية بنت خباط 

رضي اهللا عنها موالة أيب حذيفة بن املغرية وهي ام عمار بن ياسر أسلمت مبكة قدميا وكانت ممن يعذب 
فعل فمر ا يوما ابو جهل فطعنها يف قبلها فماتت عجوزا كبريا يف اهللا عز وجل لترجع عن دينها فلم ت
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  .فهي اول شهيدة يف االسالم رمحها اهللا

  .عن جماهد قال اول شهيد كان يف االسالم استشهد ام عمار ابو جهل حبربة يف قبلها والسالم

  فاطمة بنت الخطاب رضي اهللا عنها 

 بن نفيل فلما علم عمر باسالمها دخل عليها اخت عمر اسلمت قبل عمر هي وزوجها سعيد بن عمرو
  .فشجها فبكت وقال يا ابن اخلطاب ما كنت صانعا فاصنعه فقد اسلمت

  .وقد ذكرنا هذا يف قصة اسالم عمر رمحها اهللا

  ام رومان بنت عامر 

اسلمت مبكة قدميا وبايعت وتزوجها ابو بكر الصديق رضي اهللا عنه فولدت له عبد الرمحن وعائشة 
  .ت اىل املدينةوهاجر

وقد ذكر حممد بن سعد وابراهيم احلريب اا توفيت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال 
  .اخرون بل عشات بعده دهرا طويال رمحها اهللا

  أم الفضل 

وهي لبابة الكربى ابنة احلارث بن حرن وهي اول امرأة اسلمت بعد خدجية تزوجها العباس فولدلت له 
  :  اهللا وعبيد اهللا ومعبدا وقثم وعبد الرمحن وام حبيب وفيها يقول عبد اهللا بن يزيد اهلاليلالفضل وعبد

  كستة من بطن ام الفضل  ما ولدت جنيبة من فحل

اكرم ا من كهلة وكهل وهاجرت اىل املدينة بعد اسالم العباس وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .م االثنني واخلميسيزورها ويقيل يف بيتها وكانت تصو

  اسماء بنت عميس 

اسلمت مبكة قدميا وبايعت وهاجرت اىل احلبشة مع زوجها جعفر بن أيب طالب مث قتل عنها فتزوجها ابو 
  .بكر رضي اهللا عنه ومات عنها واوصى ان تغسله مث تزوجها علي بن أيب طالب

 باليمن فخرجنا مهاجرين إليه انا عن أيب موسى قال بلغنا خمرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن
واخوان يل أنا اصغرهم احدمها ابو بردة واالخر ابو رهم اما قال بضع واما قال ثالثة ومخسون واما اثنان 
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ومخسون رجال من قومي قال فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا اىل النجاشي فوافقنا جعفر بن أيب طالب 
لى اهللا عليه وسلم بعثنا ها هنا وامرنا باالقامة فاقيموا معنا واصحابه عنده فقال جعفر ان رسول اهللا ص

  .قال فاقمنا معه حىت قدمنا مجيعا

قال فاوافقنا النيب صلى اهللا عليه وسلم حني افتتح خيرب فاسهم لنا او قال اعطانا منها وما قسم الحد 
ر واصحابه قسم هلم غاب عن فتح خيرب منها شيئا إال من من شهد معه اال الصحاب سفينتنا مع جعف

  .معهم قال فكان ناس من الناس يقولون لنا يعين الهل السفينة حنن سبقناكم باهلجرة

قال فدخلت امساء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم زائرة وقد 
ال عمر حني راى كانت هاجرت اىل النجاشي فيمن هاجر إليه فدخل عمر على حفصة وامساء عندها فق

امساء من هذه قالت امساء ينت عميس قال عمر احلبشية هذه البحرية هذه فقالت امساء نعم فقال عمر 
سبقناكم باهلجرة فنحن احق برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منكم فغضبت وقالت كلمة كذبت يا عمر 

ظ جاهلكم وكنا يف دار او يف كال واهللا كنتم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يطعم جائعكم ويع
ارض البعداء البغضاء بعد باحلبشة وذلك يف اهللا عز وجل ويف رسوله وامي اهللا ال اطعم طعاما وال اشرب 
شرابا حىت اذكر ما قلت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن كنا نؤذي وخناف وساذكر ذلك لرسول 

  .وال ازيد على ذلكاهللا صلى اهللا عليه وسلم واساله واهللا ال اكذب 

    

فلما جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت يا نيب اهللا ان عمر قال كذا وكذا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم فما قلت له قالت قلت له كذا وكذا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليس باحق يب منكم وله 

جرتان قالت فلقد رأيت ابا موسى واصحاب السفينة والصحابه هجرة واحدة ولكم انتم اهل السفينة ه
ياتوين ارساال ليسالوين عن هذا احلديث ما من الدنيا شيء هم افرح به وال اعظم يف انفسهم مما قالوا 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هلم اخرجاه يف الصحيحني

  ام عمارة واسمها نسيبة بفتح النون وكسر السين 

عوف االنصارية اسلمت وبايعت وشهدت احدا واحلديبية وخيرب وحنينا وعمرة بنت كعب بن عمرو بن 
  .القضية ويوم اليمامة

وروى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم انه قال ما التفت يوم احد ميينا وال 
  .مشاال اال واراها تقاتل دوين

wراحة وداوت جرحا يف عنقها سنة مث نادى منادي قال الواقدي قاتلت يوم احد وجرحت اثنيت عشرة ج
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  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اىل محراء االسد فشدت عليها ثياا فما استطاعت من نزف الدم

وعن حممد بن اسحاق قال وحضرت البيعة بالعقبة امراتان قد بايعتا احدامها نسيبة بنت كعب وكانت 
ه وسلم شهدت معه احدا وخرجت مع املسلمني بعد وفاة تشهد احلرب مع رسول اهللا صلى اهللا علي

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف خالفة أيب بكر يف الردة فباشرت احلرب بنفسها حىت قتل اهللا مسيلمة 
  .ورجعت وا عشر جراحات من طعنة وضربة

 بن عبد الرمحن بن قال ابن اسحاق حدثين ذا احلديث عنها حممد بن حيىي بن حبان وحممد ابن عبد اهللا
  .أيب صعصة والسالم

  ام سليط االنصارية 

اسلمت وبايعت وشهدت احدا وخيربا وحنينا قال ثعلبة بن أيب مالك ان عمر ابن اخلطاب رضي اهللا عنه 
قسم مروطا بني نساء من نساء اهل املدينة فبقي منها مرط جيد فقال له بعض من عنده يا امري املؤمنني 

 اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليت عندك يريدون ام كلثوم بنت علي فقال عمر ام سليط اعط هذا بنت رسول
احق به منها وام سليط من نساء االنصار ممن بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال عمر فاا كانت 

  .تزفر لنا القرب يوم احد انفرد باخراجه البخاري

  ام سليم بنت ملحان بن خالد 

ام وهي الغميصاء وقيل الرميضاء واختلفوا يف امسها فقيل سهلة وقيل رميلة وقيل رميثة ابن زيد بن حر
  .وقيل انيفة تزوجها مالك بن النضر فولدت له انس بن مالك مث قتل فخطبها ابو طلحة

خطب ابو طلحة ام سليم قبل ان يسلم فقالت اما اين فيك لراغبة وما مثلك يرد ولكنك : عن انس قال
  .انا امرأة مسلمة فان تسلم فذلك مهري ال اسالك غريه فاسلم ابو طلحة وتزوجهارجل كافر و

وعنه ان ابا طلحة خطب ام سليم فقالت يا ابا طلحة الست تعلم ان اهلك الذي تعبده خشبة نبتت من 
االرض جنرها حبشي بين فالن قال بلى قالت افال تستحي ان تعبد خشبة من نبات االرض جنرها حبشي 

ن لئن انت اسلمت مل ارد منك من الصداق غريه قال حىت انظر يف امري فذهب مث جاء فقال بين فال
  .اشهد ان ال اله اال اهللا وان حممدا رسول اهللا قالت يا انس زوج ابا طلحة

عن انس بن مالك قال خطب ابو طلحة ام سليم فقالت ما مثلك يرد ولكن ال حيل ان اتزوجك انا 
  .سلم فذاك مهري ال اسالك غريهمسلمة وانت كافر فان ت

w  .فاسلم فتزوجها
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  .قال ثابت فما مسعنا مبهر قط كان اكرم من مهر ام سليم االسالم

وعنه ان النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يكن يدخل بيتا باملدينة غري بيت ام سليم اال على ازواجه فقيل له 
  .فقال اين ارمحها قتل أخوها معي

اهللا عليه وسلم يدخل على ام سليم فتبسط له النطع فيقيل عندها فتأخذ من وعنه قال كان النيب صلى 
  .عرقة فتجعله يف طيبها

وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخلت اجلنة فسمعت خشفة بني يدي فاذا 
  .هي الغميصاء بنت ملحان ام انس بن مالك

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ام سليم فقال يا رسول وعنه قال جاء ابو طلحة يوم حنني يضحك رس
اهللا صلى اهللا عليه وسلم امل تر اىل ام سليم معها خنجر فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما 

  .تصنعني به يا ام سليم قالت اردت ان دنا احد منهم مين طعنته

تان ارى خدم سوقهما تنقالن القرب على وعنه قال كان يوم احد رأيت عائشة وام سليم واما ملشمر
  .متوما مث تفرغانه يف افواه القوم مث ترجعان فتمالا مث جتيئان فتفرغاا يف افواه القوم

    

وعنه قال زار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ام سليم فصلى يف بيتها تطوعا وقال يا ام سليم اذا صليت 
حلمد هللا عشرا واهللا اكرب عشرا مث سلى اهللا عز وجل ما شئت فانه املكتوبة فقويل سبحان اهللا عشرا وا

  .يقال لك نعم نعم نعم

وعنه قال كان ابن اليب طلحة يشتكي فخرج ابو طلحة فقبض الصيب فلما رجع ابو طلحة قال ما فعل 
 الصيب ابين قالت ام سليم هواسكن ما كان فقربت إليه العشاء فتعشى مث اصاب منها فلمافرغ قالت واروا

فلمااصبح ابو طلحة اتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاخربه فقال اعرستم الليلة قال نعم قال اللهم 
بارك هلما فولدت له غالما فقال يل ابو طلحة امحله حىت يأيت به النيب صلى اهللا عليه وسلم وبعث معه 

ه وسلم فمضغها مث اخذها من فيه بتمرات فقال امعك شيء قلت نعم مترات فاخذها النيب صلى اهللا علي
  .فجعلها يف يف الصيب مث حنكه ومساه عبد اهللا اخرجاه يف الصحيحني

وعنه قال مات ابن اليب طلحة من ام سليم فقالت الهلها ال حتدثوا ابا طلحة بابنه حىت اكون انا أحدثه 
ه قبل ذلك فوقع ا قال فجاء فقربت له عشاء فاكل وشرب وقال مث تصنعت له احسن ما كانت تصنع ل

فلما رات انه قد شبع واصاب منها قالت يا ابا طلحة ا رأيت لو ان قوما اعاروا عاريتهم اهل بيت فطلبوا 
  .عاريتهم اهلم ان مينعوهم قال ال قالت فاحتسب ابنك

w فانطلق حىت اتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاخربه مبا كان فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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  .بارك اهللا لكما يف ليلتكما قال فحملت

قال وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر وهي معه وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اذا 
اتى املدينة من سفر ال يطرقها طروقا فدنوا من املدينة فضرا املخاص فاحتبس عليها ابو طلحة وانطلق 

ل ابو طلحة انك لتعلم يا رب انه ليعجبين ان اخرج مع رسول اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقا
صلى اهللا عليه وسلم اذا خرج وادخل معه اذا دخل وقد احتبست مبا ترى قال تقول له ام سليم يا ابا 

  .طلحة ما اجد الذي كنت اجد فانطلقنا

احد حىت تغدو به على قال فضرا املخاض حني قدمنا فولدت غالما فقالت يل امي يا انس ال يرضعنه 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال فلما اصبحت احتملته فانطلقت به اىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وسلم فصادفته ومعه ميسم فلما راين قال لعل ام سليم ولدت قلت نعم فوضع امليسم وجئت به فوضعته 
جوة املدينة فالكها يف فيه حىت ذابت مث يف حجره قال ودعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعجوة من ع

قذفها يف يف الصيب فجعل الصيب يتلمظ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انظروا اىل حب االنصار 
  .التمر قال فمسح وجهه ومساه عبد اهللا

  .وقد روى لنا من طريق آخر ان الولد مات كان امسه حفص وكان قد ترعرع

ليم قالت تويف ابن يل وزوجي غائب فقمت فسجيته يف ناحية من البيت وعن عباية بن رفاعة عن ام س
فقدم زوجي فقمت فتطيبت له فوقع علي مث ايتته بطعام فجعل يأكل فقلت اال اعجبك من جرياننا قال 

وما هلم قلت اعريوا عارية فلما طلبت منهم جزعوا فقال بئس ما صنعوا فقلت هذا ابنك فقال ال جرم ال 
الصرب الليلة فلما اصبح غدا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاخربه فقال اللهم بارك هلم تغلبيين على 

  .يف ليلتهم فلقد رأيت هلم بعد ذلك يف املسجد سبعة كلهم قد قرأ القرآن

  ام حرام بنت ملحان 

  .اخت ام سليم اسلمت وبايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان يقيل يف بيتها

 مالك عن ام حرام اا قالت بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائل يف بييت اذ استيقظ وهو عن انس بن
يضحك فقلت بايب انت وامي ما يضحكك قال عرض علي ناس من اميت يركبون ظهر هذا البحر 

 وهو كامللوك على االسرة فقلت ادع اهللا ان جيعلين منهم قال اللهم اجعلها منهم مث نام أيضاً فاستيقظ
  .يضحك

فقلت بايب انت وامي ما يضحكك قال عرض علي ناس من اميت يركبون ظهر هذا البحر كامللوك على 
wاالسرة فقلت ادع اهللا ان جيعلين منهم فقال انت من االولني فغزت مع عبادة بن الصامت وكان زوجها 
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  .فوقصتها بغلة هلا شهباء فوقعت فماتت اخرجاه يف الصحيحني

    

يزيد عن خالد بن معدان عن عمري بن االسود العنسي انه حدثه انه اتى عبادة بن الصامت وعن ثور بن 
وهو بساحل محص يف بناؤ له ومه امراته ام حرام قال عمري فحدثتنا ام حرام اا مسعت رسول اهللا صلى 

 انا منهم قال اهللا عليه وسلم يقول اول جيش من اميت يغزون البحر قد اوجبوا قالت ام حرام يا رسول اهللا
  .انت منهم

  .قال هشام رأيت قربها ووقفت عليه بالساح بقاقيس

  .وعن هشام بن الغاز قال قرب ام حرم بنت ملحان بقربس وهم يقولون هذا قرب املراة الصاحلة رمحها اهللا

  عفراء بنت عبيد بن ثعلبة 

هم شهدوا بدراً مسلمني وذلك اسلمت وبايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورزقها اهللا سبعة بنني كل
اا تزوجت احلارث بن رفاعة فولدت له معاذا ومعوذا مث طلقها فقدمت مكة فتزوجت بكري بن عبد يا 

  .ليل فولدت له خالدا واياسا وعاقال وعامرا

مث رجعت اىل املدينة فراجعها احلارث بن رفاعة فولدت له عوفا فشهدوا كلهم بدرا مسلمني فاستشهد 
  .وذ وعاقل ببدر وخالد يوم الرجيع وعامر يوم بئر معونة واياس يوم اليمامة والبقية منهم لعوفمعاذ ومع

  الربيع بنت معوذ بن عفراء 

  .اسلمت وبايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحدثت عنه وكانت خترج معه يف الغزوات

عليه وسلم فنخدم القوم ونسقيهم عن خالد بن ذكوان عن الربيع قالت كنا نغزو مع رسول اهللا صلى اهللا 
  .ونرد اجلرحى والقتلى اىل املدينة والسالم

  ام عطية االنصارية 

وامسها نسيبة بنت كعب اسلمت وبايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهذه بضم النون على خالف 
  .اسم ام عمارة املتقدمة

اهللا عليه وسلم سبع غزوات عن حفصة بنت سريين عن ام عطية قالت غزوت مع رسول اهللا صلى 
  .وكنت اخلفهم يف الرحال واصنع هلم الطعام واقوم على املرضى واداوي اجلرحى

w  ام ورقة بنت عبد اهللا بن الحارث 
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  ."اسلمت وبايعت رسول اهللا 

اخربنا ابن احلصني باالسناد عن ام ورقة بنت عبد اهللا بن احلارث االنصارية وكانت قد مجعت القرآن 
  . صلى اهللا عليه وسلم قد امرها ان تؤم اهل دارها وكان هلا مؤذن وكانت تؤم اهل دارهاوكان النيب

وعنه عن جدته عن امها ام ورقة بنت عبد اهللا بن احلارث االنصاري وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 غزا وسلم يزورها يسميها الشهيدة وكانت قد مجعت القرآن وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني
بدار قال له ائذن يل فاخرج معك فاداوي جرحاكم وامرض مرضاكم لعل اهللا عز وجل يهدي ايل 

الشهادة قال ان اهللا عز وجل مهد لك الشهادة وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امرها ان تؤم اهل 
 اهللا عنه فقيل ان ام دارها حىت غدا عليها جارية وغالم هلا كانت قد دبرما فقتالها يف امارة عمر رضي

ورقة قد قتلها غالمها وجاريتها فقال عمر صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول انطلقوا بنا 
  .نزور الشهيدة رمحها اهللا

  امرأة من المهاجرات لم يذكر اسمها 

 وام له عن انس قال دخلنا على رجل من االنصار وهو مريض ثقيل فلم نربح حىت قضى فبسطنا عليه ثوبه
عجوز كبرية عند راسه فالتفت اليها بعضنا فقال يا هذه احتسيب مصيبتك عند اهللا عز وجل قالت وما 

ذاك امات ابين قلنا نعم قالت احق ما تقولون قلنا نعم قالت احق ما تقولون قلنا نعم فمدت يدها اىل اهللا 
ه وسلم رجاء ان ن تعينين عند كل فقالت اللهم انك تعلم اين اسلمت وهاجرت اىل رسولك صلى اهللا علي

  .شدة ورخاء فال حتملين هذه املصيبة اليوم قال فكشف عن وجهه فما برحنا حىت طعمنا معه

  امرأة اخرى من المهاجرات 

عن ابن سريين ان ابا بكر ايت مبال فقسمه بني الناس فبعث منه اىل امرأة من املهاجرات فلما ايتيت به 
ر جاءه مال فقسمه يف الناس فقسم منه يف نظرائك قالت اختافوين ان ادع قالت ما هذا قالوا ابو بك

  .االسالم قالوا ال قالت افترشونين على ديين قالوا ال قالت فال حاجة يل فيه

  اليمنية 

عن أيب هريرة قال جاءت امرأة من اليمن اىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت يا رسول اهللا ادع اهللا 
شفيين قال ان شئت دعوت اهللا لك فشفاك وان شئت فاصربي وال حساب عليك قالت بل عز وجل ان ي

w  .اصرب وال حساب علي رمحها اهللا
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  امرأة من االنصار 

  .عن أنس قال ملا كان يوم أحد حاص اهل املدينة حيصة وقالوا قتل حممد

    

اخيها وابيها وزوجها حىت كثرت الصوارخ يف نواحي املدينة فخرجت امرأة من االنصار فاستقبلت ب
وابنها ال ادري بايهم استقبلت اوال فلما مرت على اخرهم قالت من هذا قالوا اخوك وابوك وزوجك 

وابنك قالت فما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوا أمامك فذهبت اىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال ابايل اذ سلمت فاخذت بناحية ثوبه مث جعتل تقول بايب انت وامي يا رسول 

  .من عطب

  امة لبعض العرب 

عن عائشة رضي اهللا عنها قالت اسلمت امة سوداء لبعض العرب فكان هلا حفش يف املسجد قالت 
  : فكانت تاتينا فتحدث عندنا، فاذا فرغت من حديثها قالت

 انه من بلدة الكفر جناين اال  ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا

فلما اكثرت قلت هلا وما يوم الوشاح؟ قالت خرجت جويرية لبعض اهلي وعليها وشاح من ادم فسقط 
منها فاحنطت عليه احلدأة وهي حتسبه حلما فاخذته فاموين به فعذبوين حىت بلغ من امري ام طلبوه يف 

هذا : فقلت هلم. اخذوهقبلي فبينا هم حويل وانا يف كريب اذ اقلبت احلدياحىت وازت رؤوسنامث القته ف
  .الذي امتموين به وانا منه برئية

  .انتهى ذكر املصطفيات من عاملات الصحابيات ومتعبدان

  ذكر المصطفين من التابعين ومن بعدهم

خري الناس قرىن، مث الذين "على طبقام يف بلدام عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اخرجاه يف " "مث يايت بعد ذلك قوم تسبق شهادام اميام، إميام شهادم.  يلوميلوم، مث الذين

  ".الصحيحني

" خريكم قرىن مث الذين يلوم، مث الذين يلوم"يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عمران بن حصني

  .اخرجاه يف الصحيحني" ال ادري مرتني او ثالثاً

w   المدينةذكر المصطفين من طبقات أهل
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  من التابعني ومن بعدهم 

  من الطبقة األولى

حممد بن علي بن أيب طالب وهو ابن احلنفية، ويكىن أبا القاسم أمه احلنفية خولة بنت جعفر ابن -158
  .قيس ويقال بل كانت أَمةً من سىب اليمامة فصارت إىل علي

  .ية سندية سوداء وكانت أمة لبين حنيفةرأيت أم حممد بن احلنف: قالت أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنها

يا رسول اهللا أرأيت إن ولد يل ولد بعدك أمسيه بامسك وأكنيه بكنيتك؟ : قال علي: عن ابن احلنفية قال
  .نعم فكانت رخصةً من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي: قال

 جيد من معاشرته بداً حىت جيعل اهللا ليس حبكيم من مل يعاشر باملعروف من مل: وعن حممد بن احلنفية قال
  .له فرجاً، أو قال خمرجاً

  .من كرمت عليه نفسه مل يكن للدنيا عنده قَدر: قال حممد بن احلنفية

  .إن اهللا عز وجل جعل اجلنة مثناً ألنفسكم فال تبيعوها بغريها: وعنه قال

. يا منذر: قال حممد بن احلنفية: نة يقولقال أبو بكر بن عبيد، وثنا حممد بن عبد ايد أنه مسع ابن عيي

  .كل ماال يبتغى به وجه اهللا يضمحل: قال. لبيك: قلت

كتب ملك الروم إىل عبد امللك بن مروان يتهدده ويتواعده وحيلف له ليحملن : وعن علي بن احلسني قال
عه فكتب إىل احلجاج أن فُسقط يف ذَر. إليه مائة ألف يف الرب ومائة ألف يف البحر، أو يؤدي إليه اجلزية

  .أكتب إىل ابن احلنفية فتهدده وتواعده مث أعلمين ما يرد وتواعده عليك منه

إن اهللا : قال فكتب إليه ابن احلنفية. فكتب احلجاج إىل ابن احلنفية بكتاب شديد يتهدده ويتواعده بالقتل
  .ل إىل نظرة مينعين ا منكعز وجل ثلثمائة وستني نظرة إىل خلقه وأنا أرجو أن ينظر اهللا عز وج

فقال ملك . فبعث احلجاج بكتابه إىل عبد امللك بن مروان فكتب عبد امللك إىل ملك الروم نسخته: قال
  .ما خرج هذا منك، وال أنت كتبت به، وال خرج إال من بيت نبوة: الروم

ه على بن أيب طالب عليهما وعامةُ حديثه عن أبي. أسند حممد بن احلنفية احلديثَ عن مجاعة من الصحابة
  .السالم

كثر على مارية أم إبراهيم عليه السالم يف قبطي ابن عم هلا : فمن حديثه عن أبيه علي بن أيب طالب قال
  .كان يزورها وخيتلف إليها

    

wخذ هذا السيف فانطلق إليه فآن وجدته عندها فاقتله فقلت يا : فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   328 

هللا أكون يف أمرك، إذا أرسلتين، كالسكة احملماة ال يثنيين شيء، حىت أمضي ملا أرسلتين به، أو رسول ا
بل الشاهد يرى ماال يرى الغائب فأقبلت متوشحاً السيف فوجدته : الشاهديري ماال يرى الغائب؟ قال

مى بنفسه على قفاه عندها فاخترطت السيف، فلما أقبلت حنوه عرف أَين أريده فأتى خنلة فرقى فيها مث ر
فأغمدت السيف، مث أتيت النيب . وشغر برجليه فإذا هو أجب أمسح ماله ما للرجل، ال قليل وال كثري

  .احلمد هللا الذي يصرف عنا أهل البيت: صلى اهللا عليه وسلم فأخربته فقال

أنا : فقال.  امللكوبعث إليه عبد. بعث ابن الزبري إىل حممد ابن احلنفية بايع يل: وعن حممد بن سعد قال
رجل من املسلمني فإذا اجتمعوا على أحد كما بايعت فلما قتل ابن الزبري بايع لعبد امللك، ومات يف سنة 

  .إحدى ومثانني وله مخس وستون سنة ودفن بالبقيع رمحه اهللا

  سعيد بن المسيب بن حزن 

  .ولد لسنتني خلتا من خالفة عمر رضي اهللا عنه. يكىن أبا حممد

ما بقي أحد أعلم بقضاٍء قضاه رسول اهللا صلى اهللا عليه :  بن إبراهيم عن سعيد بن املسيب قالعن سعد
ما كان إنسان جيترئ على سعيد ابن : وسلم وأبو بكر وعمر، منىز وعن عبد الرمحن بن حرملة قال

  .املسيب يسأله عن شيء حىت يستأذنه كما يستأذن األمري

 املسيب وهو مريض فسأله عن حديث وهو مضطجع، فجلس وعن مالك أن رجال جاء إىل سعيد بن
وددت أنك مل تتعن فقال إين كرهت أن أحدثك عن رسول اهللا صلى اهللا : فقال له ذلك الرجل. فحدثه

  .عليه وسلم وأنا مضطجع

 ما كان عامل باملدينة إال يأتيين بعلمه وأوتى مبا عند سعيد: كان عمر بن عبد العزيز يقول: وعن مالك قال

  .بن املسيب

ال متلؤوا أعينكم من أعوان الظلمة إال بإنكاٍر من : وعن أيب عيسى اخلرساين عن سعيد بن املسيب قال
  .قلوبكم لكي ال حتبط أعمالكم الصاحلة

  .كان سعيد بن املسيب يسرد الصوم: وعن يزيد بن حازم قال

  .إال وسعيد يف املسجدوعن برد موىل ابن املسيب قال ما نودي بالصالة منذ أربعني سنة 

  .صلى سعيد بن املسيب الغداة بوضوء العتمة مخسني سنة: وعن عبد املنعم بن إدريس عن أبيه قال

ما يئس الشيطان من شيء إال أتاه من ِقبل النساء وقال لنا : وعن علي بن زيد عن سعيد بن املسيب قال
ما من شيء أخوف :  يعشو باألخرىسعيد وهو ابن أربع ومثانني سنة وقد ذهبت إحدى عينيه وهو

w  .عندي من النساء
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   329 

ما أكرمت العباد أنفسها مبثل طاعة اهللا عز وجل وال : قال سعيد بن املسيب: وعن عبد اهللا بن حممد، قال
  .أهانت أنفسها مبثل معصية اهللا، وكفى باملؤمن نصرة من اهللا عز وجل أن يرى عدوه يعمل مبعصية اهللا

  .من استغىن باهللا افتقر إليه الناس: الوعن سعيد بن املسيب ق

إن الدنيا نذالة هي إىل كل نذٍل أميل، وأنذل منها من : قال سعيد بن املسيب: وعن سفيان بن عيينة قال
قال سعيد ابن : وعن مالك بن أنس قال. أخذها بغري حقها، وطلبها بغري وجهها ووضعها يف غري سبلها

 وال ذي فضل إال وفيه عيب ولكن من الناس من ال ينبغي أن تذكر إنه ليس من شريف وال عامل: املسيب
  .من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله: عيوبه

اقتصرنا على هذه النبذة اليسرية من أخبار سعيد بن املسيب ألنا قد أفردنا جلميع أخباره كتاباً مبسوطاً 
  .فمن أراد الزيادة يف أخباره فلينظر يف ذلك

 سعيد عن عمر بن اخلطاب، وعثمان، وعلي، وسعد بن أيب وقاص، وأيب بن كعب، وعمار بن وقد أسند
ياسر، ومعاذ بن جبل، وابن عمر، وأيب الدرداء، وعقبة بن عامر، وصهيب، وجابر بن عبد اهللا، وأيب 
سعيد اخلدري، وسلمان، وأنس بن مالك، وأيب هريرة، وابن عباس وعمرو ابن أيب سلمة، وعائشة، 

  .س سلمة يف آخرينوأم

  .رمحه اهللا. ومات رضي اهللا عنه باملدينة وهو ابن أربع ومثانني سنة على خالٍف بينهم يف ذلك

  سليمان بن يسار 

  .كان مكاتباً هلا يكىن أبا أيوب: موىل ميمونة بنت احلارث زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم ويقال

فدخلت عليه إمرأة فسألته . سن الناس وجهاًكان سليمان بن يسار من أح: عن مصعب بن عثمان قال
فرأيت بعد ذلك : قال سليمان. ادنُ فخرج هارباً عن مرتله وتركها فيه: فقالت له. نفسه فامتنع عليها

نعم أنا يوسف الذي مهمت : أنت يوسف؟ قال: يوسف عليه السالم فيما يرى النائم، وكأين أقول له
  .وأنت سليمان الذي مل م

    

  .يت لنا هذه القصة عن عطاء بن يسار أخي سليمان واهللا أعلموقد رو

خرج عطاء بن يسار وسليمان بن يسار حاجني من املدينة، : وعن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم قال
فانطلق سليمان وأصحابه لبعض حاجتهم وبقي . ومعهما أصحاب هلم، حىت إذا كانوا باألبواء نزلوا مرتالً

  . يف املرتل يصليعطاء بن يسار قائماً

: فدخلت عليه إمرأة من األعراب مجيلة فلما رآها عطاء ظن أن هلا حاجةً فأوجز يف صالته، مث قال: قال w
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إليك عين : قم فأِصب مين فإين قد وِدقت وال بعل يل فقال: ما هي؟ قالت: قال. نعم: ألك حاجة؟ قالت
  .ال حترقيين ونفسك بالنار

وحيك : فجعل عطاء يبكي ويقول: قال. ت تراوده عن نفسه ويأىب إال ما يريدونظر إىل إمرأة مجيلة، فجعل
: قال. اشتد بكاؤه فلما نظرت املرأة إليه وما داخله من البكاء واجلزع بكت املرأة لبكائه: قال. إليك عين

 فبينما هو كذلك إذا جاء سليمان من حاجته قلما نظر إىل عطاء. فجعل يبكي واملرأة بني يديه تبكي

يبكي واملرأة بني يديه تبكي يف ناحية البيت بكى لبكائهما ال يدري ما أبكامها وجعل أصحاما يأتون 
رجالً رجالً كلما أتى رجل فرآهم يبكون جلس يبكي لبكائهم ال يسأهلم عن أمرهم حىت كثر البكاء 

  .فلما رأت األعرابية ذلك قامت فخرجت. وعال الصوت

. بث سليمان بعد ذلك وهو ال يسأل أخاه عن قصة املرأة إجالالً له وهيبةفل. فقام القوم فدخلوا: قال

  .وكان أسن منه: قال

قال مث إما قدما مصر لبعض حاجتهما فلبثا ا ما شاء اهللا فبينا عطاء ذات ليلة نائم إذ استيقظ وهو 
رؤيا رأيتها : خي؟ قالما يبكيك يا أ: قال. فاشتد بكاؤه: مايبكيك يا أخي؟ قال: يبكيزز فقال سليمان

رأيت يوسف النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النوم : قال، وما هي؟ قال ال خترب ا أحداً ما دمت حياً. الليلة
ما يبكيك أيها الرجل؟ : فجئت أنظر إليه فيمن ينظر إليه فلما رأيت حسنه بكيت فنظر إيلّ يف الناس فقال

 وامرأة العزيز وما اُبتليت به من أمرها وما لقيت من السجن بأيب أنت وأمي يا نيب اهللا، ذكرتك: فقلت
فهال تعجبت من صاحب املرأة البدوية : قال. وفرقة يعقوب، فبكيت من ذلك وجعلت أتعجب منه
  .باألبواء؟ فعرفت الذي أراد فبكيت واستيقظت باكياً

صة فما أخرب ا سليمان أحداً أي أخي وما كان من حال تلك املرأة؟ فقص عليه عطاء الق: قال سليمان
وما شاع هذا احلديث باملدينة إال بعد موت سليمان : حىت مات عطاء فحدث ا بعده امرأة من أهله قال

  .ابن يسار رضي اهللا عنهما

كان سليمان بن يسار يصوم الدهر وكان عطاء بن يسار يصوم يوماً : وعن ابن أيب الزناد عن أبيه قال
  .ويفطر يوماً

  .سليمان عن أيب هريرة وابن عمرو، وابن عباس يف خلق كثري من الصحابةأسند 

وقيل سنة ثالث ومائة وهو ابن ثالث وسبعني سنة وأسند عطاء بن أيب بن كعب . وتويف سنة سبع ومائة
تويف سنة ثالث ومائة وقيل سنة أربع . وابن مسعود وأيب أيوب األنصاري يف خلق كثري من الصحابة

  .يكىن أبا حممد وهو موىل ميمونة أيضاً رضي اهللا عنهماوتسعني وكان 
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  من الطبقة الثانية

  من أهل المدينة 

  عروة بن الزبير بن العوام 

  .أمه أمساء بنت أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما

يا بين سلُوين فلقد تركت حىت كدت أنسى وأين ألسأل عن احلديث : عن هشام بن عروة عن أبيه قال
أنا أمتىن : فقال عروة. متنوا: اجتمع يف اِحلجر قوم فقالوا: قال.  وعن أيب الزناد-ديث يومي فيفتح يل ح

  .أن يؤخذ عين الِعلْم

  .كان عروة يتألف الناس على حديثه: وعن الزهري قال

  .رب كلمة ذُلٍّ احتملتها أورثَتين عزاً طويال: قال عروة بن الزبري: وعن هشام بن عروة عن أبيه قال

عنه عن أبيه قال إذا رأيت الرجل يعمل احلسنة فاعلم أن هلا عنده أخوات، وإذا رأيته يعمل السيئة فاعلم و
  .أن هلا عنده أخوات، فان احلسنة تدل على أختها، وإن السيئة تدل على أختها

اسوأتاه يا بني تعلموا فإنكم إن تكونوا صغار قوم عسى أن تكونوا كبارهم و: قال عروة لبنيه: وعنه قال
  .ماذا أقبح من شيخ جاهل

كان عروة بن الزبري إذا كان أيام الرطب ثلم حائطه فيدخل الناس فيأكلون : وعن ابن شوذب قال
ولوال إذا دخلت جنتك قلت ما شاء اهللا ال "وكان إذا دخله ردد هذه اآلية فيه حىت خيرج منه . وحيملون

  .، حىت خيرج"قوة إال باهللا

بع القرآن كل يوم نظراً يف املصحف، ويقوم به الليل، فما تركه إال ليلة قطعت رجله وكان عروة يقرأ ر
  .مث عاود من الليلة املقبلة

    

يا أبا : خرج أيب إىل الوليد بن عبد امللك فوقعت يف رجله األكلة فقال له الوليد: وعن هشام بن عروة قال
ودخل ابن له أكرب ولده : قال. ضور وجههفقطعت وإنه لصائم فما ت: قال. عبد اهللا أرى لك قطعها

كان يل بنون "اللهم إنه : اصطبله فرفسته دابة فقتلته فما مسع من أيب يف ذلك شيء، حىت قدم املدينة فقال
 وكان يل أطراف أربعة فأخذت واحداً وأبقيت يل "أربعة فأخذت واحداً وأبقيت يل ثالثة فلك احلمد

  .أخذت فلقد أبقيت ولئن ابتليت طاملا عافيتثالثة فلك احلمد، وامي اهللا لئن 

وعن مسلمة بن حمارب قال وقعت يف رجل عروة األكلة، وقطعت ومل يدع تلك الليلة ورده وقطعت ومل 
w  .ميسكه أحد
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قال أبو عمرو األوزاعي خرجت يف بطن قدمه يعين عروة بثرة : العباس بن مزيد قال أخربين أيب قال
اللهم إنك تعلم أين مل أمش ا إىل حراٍم قط أو إىل : اقه فقال ملا نشرتفترامى به ذلك إىل أن نشرت س

  .سوٍء قَط

وعن نافع بن ذؤيب قال ملا قدم عروة بن الزبري على الوليد بن عبد امللك فخرج برجله االكلة فبعث إليه 
يك شيئاً لئال حتس مبا يعين الوليد باألطباء فأمجع رأيهم على أن مل ينشروها قتلته فقال شأنكم ا قالوا نسق

نصنع بك قال ال، شأنكم ا قال فنشروها باملنشار فما حرك عضواً عن عضو وصرب فلما رأى القدم 
بأيديهم دعا ا فقلبها يف يده مث قال أما والذي محلين عليك أنه ليعلم أنه ما مشيت بك إىل حرام قط أو 

  .وموعن هشام بن عروة أن أباه كان يسرد الص. قال معصية

وعن مالك بن أنس قال رأى عروة رجالً يصلي فخفف فدعاه وقال أما كانت لك إىل ربك سبحانه 
  .وتعاىل حاجة أين ألسأل اهللا تبارك وتعاىل يف صاليت حىت أسأله امللح

وعن هشام عن أبيه قال إذا جعل أحدكم هللا عز وجل شيئاً فال جيعل له ما يستحي أن جيعله لكرميه فإن 
  . وتعاىل أكرم الكرماء وأحق من اختري لهاهللا تبارك

  .هشام قال كان أيب ال يفطر ولقد مات يوم مات وهو صائم

أسند عروة عن علي بن أيب طالب عليه السالم والزبري وعبد الرمحن ابن عوف وسعيد بن زيد وزيد بن 
ية واملسور بن خمرمة ثابت وعبد اهللا بن عمرو وأيب أيوب األنصاري وأسامة وأيب هريرة وابن عباس ومعاو

توىف سنة أربع وتسعني يف . والنعمان بن بشري وعبد اهللا بن األرقم وعائشة يف خلق يطول احصاؤهم
  .ناحية الفرع ودفن هنا لك رمحه اهللا

  القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 

اً باملدينة نفضله على ما أدركنا أحد: رمحهم اهللا تعاىل وأمه أم ولد، يكىن أبا حممد عن حيىي بن سعيد قال
  .القاسم بن حممد

رأيت على القاسم رداء قد صبغ بشيٍء من زعفران ويدع مائة ألٍف مل يتلجلج يف نفسه : وعن أيوب قال
  .شيء منها

  .ما رأيت رجالً أفضل من القاسم ولقد ترك مائة ألٍف وهي له حالل: وعنه قال

  . من االمر شيء لوليت القاسم بن حممد اخلالفةلو كان يل: وعن مالك أن عمر بن عبد العزيز قال

ما رأيت أحداً أعلم بالسنة من القاسم بن حممد، وكان الرجل ال يعد رجالً حىت : وعن أيب الزناد قال
w  .يعرف السنة
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واهللا ال نعلم : فلما أكثروا عليه قال. مسعت القاسم يسأل مبىن فيقول ال أدري، ال أعلم: وعن أيوب قال
 وال حل لنا أن نكتمكم وعن حيىي بن سعيد قال مسعت "كم"ا تسألونا عنه، ولو علمنا ما كتمنا كلّ م

ما نعلم كل ما نسأل عنه وألن يعيش الرجل جاهالً بعد أن يعرف حق اهللا تعاىل عليه خري : القاسم يقول
  .له من أن يقول ما ال يعلم

ذاك مرتل : أنت أعلم أم سامل؟ قال: مد فقالجاء أعرايب إىل القاسم بن حم: وعن حممد بن إسحاق قال
  .يزده عليها، حىت قام األعرايب: سامل

  .كره أن يقول هو أعلم مين فيكذب، أو يقول أنا أعلم منه فيزكى نفسه: قال حممد بن إسحاق

  .ما كان القاسم جييب إال يف الشيء الظاهر: وعن أيب الزناد عن أبيه قال

فجعلوا يتكلمون فقال : لقاسم بن حممد يف صدقة قسمها، قال وهو يصلياجتمعوا إىل ا: وعن سفيان قال
يا بين قل : فأوجز القاسم مث قال: قال. إنكم اجتمعتم إىل رجل واهللا ما نال منها درمهاً وال داِنقا: ابنه

  .صدق ابنه ولكنه أراد تأديبه يف النطق وحفظه: قال سفيان. فيما علمت

وتويف . بن عباس وعائشة وأسلم موىل عمر، وصاحل بن خوات يف آخرينأسند القاسم عن أيب هريرة وا
  .وقيل سنة تسع، وهو ابن سبعني أو اثنتني وسبعني سنة، وكان قد ذهب بصره: سنة مثاٍن ومائة

    

سن : مات القاسم بن حممد بني مكة واملدينة حاجاً أو معتمراً فقال البنه: عن رجاء بن أيب سلمة قال
   - رمحه اهللا - كان وكان : ب سناً وسو على قَربي واحلق بأهلك وإياك أن تقولعلى الترا

  سالم بن عبد اهللا بن عمر بن الخطاب 

وكان أشبه أوالد أبيه به، وكان أبوه حيبه حباً شديداً فإذا قيل . رمحهم اهللا تعاىل أمه أم ولد، يكىن أبا عمر
  : له يف ذلك أنشد

  وجلدة بني العني واألنِف ساملُ  ميف ساٍمل وألومه يلومنين

  .رأيت سامل بن عبد اهللا بن عمر خيرج إىل السوق فيشتري حوائج نفسه: عن حنظلة قال

بعض هذا رمحك اهللا : رحم سامل بن عبد اهللا بن عمر رجلٌ فقال سامل: وعن هوذة بن عبد العزيز قال
  .ما أراك إال رجل سوء: فقال له الرجل

  .ك أبعدتما أحسب: فقال سامل

عن مالك قال مل يكن أحد يف زمن سامل بن عبد اهللا أشبه مبن مضى من الصاحلني يف الزهد والقصد 
أي شيء : كان يلبس الثوب بدرمهني قال له سليمان بن عبد امللك ورآه حسن السحنة: والعيش منه w
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إذا مل أشتهه تركته حىت : فقال له أو تشتهيه؟ قال. اخلبز والزيت، وإذا وجدت اللحم أكلته: تأكل؟ قال
  .اشتهيه

رأيت سامل بن عبد اهللا قدم علينا حاجاً فصلّى العشاء مث قام إىل ناحية مما : وعن حممد بن أيب سارة قال
  .يلي باب بين سهم يف الصالة، فلم يزل مييل مييناً ومشاالً حىت طلع الفجر، مث جلس فاحتىب بثوبه

يا سامل :  عبد امللك الكعبة، فإذا هو بسامل بن عبد اهللا فقال لهدخل هشام بن: وعن سفيان بن عيينة قال
  .إين ألستحيي من اهللا أن أسأل يف بيت اهللا غري اهللا: سلين حاجةً فقال له

حوائج الدنيا أم من : اآلن قد خرجت فسلين حاجةً فقال له سامل: فلما خرج خرج يف أثره فقال له
ما سألت من ميلكها فكيف أسأل من ال : فقال له سامل. نيابل من حوائج الد: حوائج اآلخرة؟ فقال

  .ميلكها

وتويف يف آخر ذي احلجة سنة سٍت . أسند سامل عن أبيه وأيب أيوب وأيب هريرة وغريهم من الصحابة
  .رمحه اهللا تعاىل. وقيل سنة مثاٍن. ومائة

  أبو بكر بن عبد الرحمن بن 

 ولد يف خالفة عمر رضي اهللا عنه حممد بن -كنيته امسه احلارث بن هشام بن املغرية ليس له اسم، 
رأيت يف كتاب أيب بكر بن حسان أن أبا بكر بن عبد الرمحن بن احلارث وكان : إسحاق الثقفي قال

كان أبو بكر بن عبد الرمحن يقال له راهب :  وقال الزبري بن بكار-يقال له راهب قريش لكثرة صالته 
  .املدينة

وكان : بد الرمحن عن أيب مسعود األنصاري، وأيب هريرة، وعائشة، وأم سلمة وغريهمأسند أبو بكر بن ع
قد علمت، ولكن ال : قال. ال ضمان عليك: حارساً لعرضه حىت إنه أودع ماالً فأصيب، فقال له عروة

وقد كان قد ذهب بصره ودخل يوماً إىل مغتسله . فباع ماالً له فقضاه. تتحدث قريش أن أمانيت خربت
  .ات فيه فجاءة، وذلك يف سنة أربع وتسعني، وهي سنة الفقهاءفم

  علي بن الحسين بن علي بن 

وأما األكرب فإنه قُتل مع احلسني . أيب طالب عليهم السالم أمه أم ولد امسها غزالة، وهو على األصغر
ئماً على فراش وكان على هذا مع أبيه وهو ابن ثالث وعشرين سنة إال أنه كان مريضاً نا. عليهما السالم

  .وكان يكىن أبا احلسني، وقيل أبا حممد: فلم يقتل

ما هذا : كان علي بن احلسني إذا توضأ يصفر فيقول له أهله: عن عبد الرمحن بن حفص القرشي قال w
w
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  .تدرون بني يدي من أريد أن أقوم: الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول

ني إذا مشى ال جتاوز يده فخذه، وال خيطر بيده، وكان كان علي بن احلس: وعن عبد اهللا بن أيب سليم قال
ما تدرون بني يدي من أقوم ومن أناجي؟ وعن : مالك؟ فقال: إذا قام إىل الصالة أخذته رعدة، فقيل له

يابن : وقع حريق يف بيت فيه علي بن احلسني، وهو ساجد، فجعلوا يقولون له: أيب نوح األنصاري قال
: ما الذي أهلاك عنها؟ قال: فقيل له. فما رفع رأسه حىت أُطفئت.  رسول اهللا الناررسول اهللا النار، يا ابن

  .أهلتين عنها النار األخرى

. إن فالناً قد آذاك ووقع فيك: جاء رجل إىل علي بن احلسني رضي اهللا عنه فقال له: وعن سفيان قال

يا هذا إن كان ما قلت يف :  أتاه قالفانطلق بنا إليه فانطلق معه وهو يرى أنه سينتصر لنفسه فلما: قال
  .حقاً فغفر اهللا يل، وإن كان ما قلت يف باطالً فغفر اهللا لك

    

كان بني حسن بن حسن وبني علي بن احلسني بعض األمر، فجاء حسن بن : وعن أيب يعقوب املدين قال
وعلي ساكتز : قال. حسن إىل علي بن احلسني وهو مع أصحابه يف املسجد، فما ترك شيئاً إال قاله له

يا أخي إن : فانصرف حسن فلما كان يف الليل أتاه يف مرتله فقرع عليه بابه فخرج إليه فقال له علي
فاتبعه : قال. ووىل. كنت صادقاً فيما قلت يل فغفر اهللا يل، وإن كنت كاذباً فغفر اهللا لك، السالم عليكم

وأنت يف : فقال علي. جرم ال عدت يف أمر تكرههال : حسن فالتزمه من خلفه وبكى حىت رثى له مث قال
  .حٍل مما قلت يل

اللهم إين أعوذ : وكان يقول. فقد األحبة غربة: قال علي بن احلسني: وعن جعفر بن حممد عن أبيه قال
بك أن حتسن يف لوامع العيون عالنييت وتقبح سريريت، اللهم كما أسأت وأحسنت إيل فإذا عدت فعد 

  .علي

ن قوماً عبدوا اهللا عز وجل رهبة فتلك عبادة العبيد، وآخرين عبدوه رغبة فتلك عبادة إ: وكان يقول
  .التجار، وقوماً عبدوا اهللا شكراً فتلك عبادة األحرار

وعنه، عن أبيه أن علي بن احلسني كان ال حيب أن يعنيه أحد على طهوره وكان يستقي املاء لطهوره 
ل بدأ بالسواك مث يتوضأ مث يأخذ يف صالته وكان يقضي ما فاته من فإذا قام من اللي. وخيمره قبل أن ينام

يا بين ليس هذا عليكم بواجب ولكن أحب ملن عود نفسه منكم عادة من : صالة النهار بالليل مث يقول
  .اخلري أن يدوم عليها

مس عجبت للمتكرب الفخور الذي كان باأل: وكان يقول. وكان ال يدع صالة الليل يف احلضر والسفر
wنطفة مث هو غدا جيفةً، وعجبت كل العجب ملن شك يف اهللا وهو يرى خلقة، وعجبت كل العجب ملن 
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  .أنكر النشأة األخرى وهو يرى النشأة األوىل، وعجبت كل العجب ملن عمل لدار الفناء وترك دار البقاء

: جل فافترى عليه فقالوكان إذا أتاه السائل رحب به وقال مرحباً مبن حيمل زادي إىل اآلخرة، وكلّمه ر

: فقام إليه الرجل فقبل رأسه وقال. إن كنا كما قلت فنستغفر اهللا، وإن مل نكن كما قلت فغفر اهللا لك

  .اهللا أعلم حيث جيعل رسالته: فقال الرجل. غفر اهللا لك: قال: جعلت فداك، ليس كما قلت أنا فاغفر يل

  .فلما مات وجدوه يقوت مائة أهل بيت باملدينةكان علي بن احلسني يبخل : وعن شيبة بن نعامة قال

فلما مات . كان ناس من أهل املدينة يعيشون ال يدرون من أين كان معاشهم: وعن حممد بن إسحاق قال
  .علي بن احلسني فقدوا ما كانوا يؤتون به بالليل

يتصدق به، كان علي بن احلسني حيمل جراب اخلبز على ظهره بالليل ف: وعن أيب محزة الثمايل قال
  .إن صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل: ويقول

ملا مات علي بن احلسني فغسلوه جعلوا ينظرون إىل آثار سود يف ظهره، : وعن عمرو بن ثابت قال
  .كان حيمل جرب الدقيق ليالً على ظهره يعطيه فقراء أهل املدينة: ما هذا؟ فقالوا: فقالوا

ما فقدنا صدقة السر حىت مات علي بن : أهل املدينة يقولونمسعت : قال أين: وعن ابن عائشة قال
  .احلسني

أراد علي بن احلسني اخلروج يف حج أو عمرة فاختذت له سكينة بنت احلسني سفرة : وعن سفيان قال
أنفقت عليها ألف درهم أو حنو ذلك، وأرسلت ا إليه فلما كان بظهر احلرة أمر ا فقسمت على 

  .املساكني

من أعتق : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعت أبا هريرة يقول:  بن مرجانة أنه قالوعن سعيد
رقبة مؤمنة أعتق اهللا بكل إرب منها إرباً منه من النار، حىت إنه يعتق باليد وبالِرجل الِرجل، وبالفَرِج 

  ".الفَرج

ادع : ال لغالم له أفره غلمانهنعم فق: أنت مسعت هذا من أيب هريرة؟ قال سعيد: فقال علي بن احلسني
  ."أخرجاه يف الصحيحني"اذهب فأنت حر لوجه اهللا عز وجل : فلما قام بني يديه قال. مطرفاً

  .وكان عبد اهللا بن جعفر قد أعطى علي بن احلسني ذا الغالم الذي أعتقه ألف دينار

    

اق فقالوا يف أيب بكر وعمر وعثمان وعن حممد بن حاطب، عن علي بن احلسني أنه أتاه نفر من أهل العر
الذين أخرجوا من ديارهم "أنتم املهاجرون األولون : فلما فرغوا فقال أال ختربوين. رضي اهللا عنهم

الز قال فأنتم : ؟ قالوا"وأمواهلم يبتغون فضالً من اهللا ورضواناً وينصرون اهللا ورسوله أولئك هم الصادقون
w قبلهم حيبون من هاجر إليهم وال جيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا الذين تبوأوا الدار واإلميان من"
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أما أنتم فقد تربأمت أن تكونوا من أحد هذين : ال قال. ؟ قالوا"يؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة
ربنا : والذين جاؤا من بعدهم يقولون ""عز وجل"أشهد أنكم لستم من الذين قال اهللا : مث قال. الفريقني

  .أخرجوا فعل اهللا بكم"  لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان وال جتعل يف قلوبنا غالً للذين آمنوااغفر

أنت سيد الناس وأفضلهم تذهب إىل هذا العبد فتجلس معه؟ يعين : وقال نافع بن جبري لعلي بن احلسني
  .إنه ينبغي للعلم أن يتبع حيثما كان: فقال. زيد بن أسلم

حج هشام بن عبد امللك قبل أن يلي اخلالفة فاجتهد أن يستلم احلجر فلم : ن أبيه قالوعن ابن عائشة، ع
: من هذا؟ قال: فقال الناس هلشام. وجاء علي بن احلسني فوقف له الناس وتنحوا حىت استلم: قال. ميكنه

  .ال أعرفه

  .لكين أعرفه، هذا علي بن احلسني: فقال الفرزدق

 التقي الطاهر العلم ذاه  هذا ابن خري عباد اهللا كلهم

 يعرفه واحلل واحلرم والبيت  الذي تعرف البطحاء وطأته هذا

 احلطيم إذا ما جاء يستلم ركن  ميسكه عرفان راحته يكاد

 إىل مكارم هذا ينتهي الكرم  رأته قريش قال قائلها إذا

  هم: أو قيل من خري أهل األرض؟ قيل  عد أهل التقى كانوا أئمتهم إن

 جبده أنبياء اهللا قد ختموا  ن فاطمة إن كنت جاهلههذا اب

 العرب تعرف من أنكرت والعجم  من هذا؟ بضائره: وليس قولك

 يكلم إال حني يبتسم وال  حياًء ويغضي من مهابته يغضي

هل رأيت : قال. ما رأيت أحداً أورع من فالن: قال رجل لسعيد بن املسيب: وعن صاحل بن حسان قال
  .ما رأيت أحداً أروع منه: ال قال: ؟ قالعلي بن احلسني

  .مل أر هامشياً أفضل من علي بن احلسني، وما رأيت أحداً كان أفقه منه: وقال الزهري

رجل صاحل من أهل بيٍت طيب، : رأيت علي بن احلسني ساجداً يف احلجر فقلت: وعن طاوس قال
سكينك بفنائك، سائلك بفنائك، فقريك عبيدك بفنائك، م: فأصغيت إليه فسمعته يقول. ألمسعن ما يقول

  .بفنائك، فواهللا ما دعوت اهللا ا يف كرب إال كشف اهللا عين

كان علي بن احلسني رمحه اهللا يصلي يف كل يوم وليلة ألف ركعٍة ويج الريح : وعن أيب جعفر قال
  .فيسقط مغشياً عليه

w املسجد فلقيه رجل فسبه فثارت إليه كان علي بن احلسني خارجاً من: وعن عبد الغفار بن القاسم قال
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ما ستر عنك من أمرنا : مث أقبل على الرجل فقال. مهالً عن الرجل: العبيد واملوايل فقال علي بن احلسني
فألقى عليه مخيصة كانت عليه وأمر له بألف درهم . ألك حاجة نعنيك عليها؟ فاستحيا الرجل. أكثر

  .والد الرسولأشهد أنك من أ: فكان الرجل بعد ذلك يقول

كان عند علي بن احلسني قوم فاستعجل خادماً له بشواء كان له : وعن رجل من ولد عمار بن ياسر قال
فأقبل به اخلادم مسرعاً وسقط السفود من يده على بين لعلي أسفل الدرجة فأصاب رأسه فقتله . يف التنور

  .أنت حر، مل تعمده وأخذ يف جهاز ابنه: فقال علي للغالم

دخل على بن احلسني علي حممد بن أسامة ابن زيد يف مرضه فجعل حممد : مرو بن دينار قالوعن ع
  .فهو علي: قال. كم هو؟ قال مخسة عشر ألف دينار: قال. علي دين: ما شأنك؟ قال: يبكي فقال علي

.  طريقال تصحنب مخسة وال حتادثهم وال ترافقهم يف: أوصاين أيب قال: وعن أيب جعفر حممد بن علي قال

. ال تصحنب فاسقاً فإنه يبيعك بأكلٍة فما دوا: جعلت فداءك يا ابت من هؤالء اخلمسة؟ قال: قلت: قال

  .يا أبة وما دوا؟ يطمع فيها مث ال يناهلا: قلت: قال

  .ال تصحنب البخيل فإنه يقطع بك يف ماله أحوج ما كنت إليه: قال: يا أبة ومن الثاين؟ قال: قلت: قال

ال تصحنب كذاباً فإنه مبرتلة السراب يبعد منك القريب ويقرب منك : يا أبة ومن الثالث؟ قال: قلت: قال
  .البعيد

    

  .ال تصحنب أمحق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك: يا أبة ومن الرابع؟ قال: قلت: قال

يف ثالثة ال تصحنب قاطع رحم فإين وجدته ملعوناً يف كتاب اهللا : يا أبة ومن اخلامس؟ قال: قلت: قال
  .مواضع

اسند علي بن احلسني عن أبيه وابن عباس وجابر بن عبد اهللا وصفية وأم سلمة وغريهم من أصحاب 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وعن خلق كثري من التابعني

رضي . وتويف باملدينة سنة أربع وتسعني، وقيل ثنتني وتسعني، ودفن بالبقيع وهو ابن مثاٍن ومخسني سنة
  . عنهاهللا

  عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة 

  .ابن مسعود يكىن أبا عبد اهللا وكان حبراً من البحور يف العلم

سعيد بن املسيب وأبا سلمة بن عبد الرمحن، وعبيد اهللا : أدركت أربعة حبور من قريش: عن الزهري قال
w  .بن عبد اهللا، وعروة بن الزبري
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 أدركين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة إذ وقعت فيما وقعت فيه لو: وعن املغريةن قال عمر بن عبد العزيز
  .هلان علي ما أنا فيه

وعن ابن أيب الزناد، عن أبيه قال، رمبا كنت أرى عمر بن عبد العزيز يف إمارته يأيت عبيد اهللا بن عبد اهللا 
  .بن عتبة فرمبا حجبه ورمبا أذن له

دري وأيب هريرةن وابن عباس، وسهل ابن حنيف، وزيد بن أسند عبيد اهللا عن أيب طلحة وأيب سعيد اخل
  .خالد اجلهين وعائشة يف آخرين وذهب بصره

  .وتويف باملدينة يف سنة مثاٍن وتسعني، ويقال سبع وتسعني، رمحه اهللا تعاىل

  بسر بن سعيد مولى الحضرميين 

عباد املنقطعني وأهل روى عن سعد بن أيب وقاص وزيد بن ثابت وأيب هريرة وأيب سعيد، وكان من ال
  .الزهد يف الدنيا

  .مات بسر ومل يدع كفناً: عن مالك قال

مات رجل من بين أمية من مترفيهم ومات يومئذ بسر ابن سعيد، فقال عمر بن : وعن مالك بن أنس قال
إنك ال تزال توغر من أخيك : فقال مزاحم. إن كان املدخالن واحداً فعيش فالن أحب إلينا: عبد العزيز

  .إذا رأيت احلق قلته: فقال. عليك

  عكرمة مولى عبد اهللا بن عباس 

مات ابن عباس وهو عبد فاشتراه خالد بن يزيد ابن معاوية من علي بن عبد اهللا بن . يكىن أبا عبد اهللا
فبلغ ذلك عكرمة فأتى علياً فقال بعت علم أبيك بأربعة آالف دينار؟ فراح . عباس بأربعة آالف دينار

  .الد فاستقاله فأقاله فأعتقهعلي إىل خ

  .كان ابن عباس جيعل يف رجل الكبل ويعلمين القرآن والسنن: وعن الزبري بن اخلريت عن عكرمة قال

  .هذا عكرمة موىل ابن عباس، هذا أعلم الناس: وعن جابر بن زيد قال

  .ما بقي أحد أعلم بكتاب اهللا من كرمة: وقال الشعيب

  . عكرمةأعلمهم بالتفسري: وقال قتادة

كنت جالساً مع عكرمة بالساحل فذكروا الذين . ثنا أيب قال: وعن إبراهيم بن احلكم بن أبان قال
إن الذين يغرقون يف البحار تتقسم حلومهم احليتان فال يبقى منهم شيء . يغرقون يف البحار فقال عكرمة

wري خنرة فتمر ا اإلبل فتأكلها مث إال العظام تلوح فتلقيها األمواج إىل الرب فتمكث العظام حيناً حىت تص
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تسري اإلبل فتبعر مث جييء قوم فيأخذون ذلك البعر فيوقدونه مث ختمد تلك النار فتجئ ريح فتلقى ذلك 
  .الرماد على األرض فإذا جاءت النفخة خرج أولئك وأهل القبور سواًء

  .اخللق احلسنلكل شيء أساس، وأساس اإلسالم : قال إبراهيم وحدثين أيب عن عكرمة قال

  .أسند عكرمة عن ابن عمرو، وابن عباس، وأيب سعيد، وأيب هريرة واحلسني بن علي وعائشة يف آخرين

أدركت مئني من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف هذا : وعن خالد السختياين عن عكرمة قال
  .املسجد

وقيل سنة سبٍع وهو ابن مثانني سنةومات عكرمة يف سنة أربٍع ومائة، وقيل سنة مخٍس، وقيل سنة ست ،.  

  .مات أفقه الناس وأشعر الناس: ومات هو وكثري عزة يف يوم واحٍد فقال الناس

  زياد بن أبي زياد، مولى عبد اهللا 

وكان عمر بن عبد العزيز . وكان زياد عبداً. ابن عياش بن أيب ربيعة القرشي واسم أيب زياد ميسرة
  . مواله ليبيعه إياه فأيب وأعتقهوبعث إىل. يستزيره ويكرمه

كان زياد عابداً معتزالً ال يزال يذكر اهللا تعاىل، : وقد روى زياد عن أنس بن مالك وقال مالك بن أنس
  .ويليس الصوف وال يأكل اللحم

    

اجلسي، أين : إنين خلّفت زياد بن أيب زياد وهو خياطب نفسه يف املسجد، يقول: وقال حممد بن املنكدر
ين أن تذهيب؟ أخترجني إىل أحسن من هذا املسجد؟ انظري إىل ما فيه، تريدين أن تبصري دار فالن تريد

مالك من الطعام يا نفس إال هذا اخلبز والزيت، ومالك : وكان يقول لنفسه. ودار فالن، ودار فالن؟ قال
أنا أصرب على : ن متويت؟ فقالتمن الثياب إلّا هذان الثوبان، ومالك من النساء إال هذه العجوز، أفتحبني أ

  .هذا العيش

  من الطبقة الثالثة

  من أهل المدينة 

  علي بن عبد اهللا بن العباس 

ولد ليلة قتل علي بن أيب طالب عليه السالم يف رمضان سنة . ابن عبد املطلب أمه زرعة بنت مشرح
فغري . أحتمل لك االسم والكنيةال : فقال له عبد امللك ابن مروان. أربعني فسمي بأمسه، وكين بكنيته

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   341 

  .وكان يقال له السجاد. كنيته فصريها أبا حممد وكان أمجل قُرشي على وجه األرض وأكثره صالة

  .كان علي بن عبد اهللا بن عباس يسجد كل يوم ألف سجدة: وعن علي بن أيب مجلة واألوزاعي قاال

 كان إذا قدم مكة حاجاً أو معتمراً عطّلت وعن هشام بن سليمان املخزومي أن علي بن عبد اهللا بن عباس
قريش جمالسها يف املسجد احلرام وهجرت مواضع حلقها ولزمت جملس علي بن عبد اهللا إعظاماً وإجالالً 

وكان ال يرى لقرشي يف املسجد . وتبجيالً فإن قعد قعدوا، وإن ض ضوا وإن مشى مشوا مجيعاً حوله
  .حىت خيرج علي بن عبد اهللا من احلرماحلرام جملس ذكر جيتمع إليه فيه 

ويقال مثاين عشرة رضي اهللا . وتويف بالشام سنة سبع عشرة ومائة. عامة مسانيد علي بن عبد اهللا عن أبيه
  .عنه

  أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين 

: لدهواسم و: ابن علي بن أيب طالب عليهما السالم أمه أم عبد اهللا بنت احلسن بن علي بن أيب طالب

وإبراهيم وعلي . وأمهما أم فروة بنت القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه. جعفر وعبد اهللا
  .وزينب وأم سلمة

  .الصواعق تصيب املؤمن وغري املؤمن وال تصيب الذاكر: وعن زياد بن خيثمة عن أيب جعفر قال

ن يف قلب املؤمن فإذا وصال إىل مكان الغين والعز جيوال: مسعت حممد بن علي يقول: وعن منصور قال
التوكل أو ِطناه.  

ما دخل قلب امرئ شيء من الكرب إال نقص من عقله : وعن عمر موىل غفرة عن حممد بن علي أنه قال
  .مثل ما دخله من ذلك، قلّ أو كثُر

قلت وما . لبيا جابر إين حملزون وإين ملشتغل الق: قال يل حممد بن علي: وعن جابر، يعين اجلعفي، قال
يا جابر إنه من دخل قلبه صايف خالص دين اهللا شغله عما سواه يا جابر ما : حزنك وما شغل قلبك؟ قال

الدنيا ما عسى أن تكون؟ هل هو إال مركب ركبته أو ثوب لبسته أو امرأة أصبتها؟ يا جابر إن املؤمنني مل 
ليهم ومل يصمهم عن ذكر اهللا ما مسعوا بآذام من يطمئنوا إىل الدنيا لبقاٍء فيها ومل يأمنوا قدوم اآلخرة ع

الفتنة، ومل يعمهم عن نور اهللا ما رأو بأعينهم من الزينة ففازوا بثواب األبرار، إن أهل التقوى أيسر أهل 
الدنيا مؤونةً وأكثرهم لك معونةً، إن نسيت ذكروك وإن ذكرت أعانوك، قوالني حبق اهللا، قوامني بأمر اهللا 

يا كمرتٍل نزلت به وارحتلت منه أو كمال أصبته يف منامك فاستيقظت ولبس معك منه شيء، فأنزل الدن
  .واحفظ اهللا تعاىل ما استرعاك من دينه وحكمته

واهللا ملوت :  وعنه قال- سالح اللئام قبيح الكالم : كان حممد بن علي يقول: وعن حسني بن حسن قال w
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  .عاٍمل أحب إىل إبليس من موت سبعني عابداً

وعن خالد بن أيب اهليثم، عن حممد بن علي بن احلسني قال ما أغر ورقت عني مبائها إال حرم اهللا وجه 
صاحبها على النار فإن سالت على اخلدين مل يرهق وجهه قتر وال ذلة، وما من شيء إال له جزاء، إال 

  .رم اهللا تلك األمة على النارالدمعة فإن اهللا يكفّر ا حبور اخلطايا، ولو أن باكياً بكى يف أمة حل

يا بين إياك والكسل والضجر فإما مفتاح كل شر إنك إن . قال حممد بن علي البنه: وعن األصمعي قال
  .كسلت مل تؤد حقاً وإن ضجرت مل تصرب على حق

و عن عروة بن عبد اهللا قال سألت جعفر حممد بن علي عن حلية السيوف فقال ال بأس به، قد حلى أب
نعم الصديق، نعم : فوثب وثبةً واستقبل القبلة مث قال: الصديق؟ قال: وتقول: بكر الصديق سيفه قال قلت

  .فمن مل يقل له الصديق فال صدق اهللا له قوالً يف الدنيا وال يف اآلخرة. الصديق، نعم الصديق

    

قوماً بالعراق يزعمون أم يا جابر بلغين أن : قال يل حممد بن علي: وعن عمرو بن مشر عن جابر قال
حيبونا وينالون أبا بكر وعمرو، ويزعمون أين أمرم بذلك فأبلغهم أين إىل اهللا منهم بريء، والذي نفس 

حممد بيده لو وليت لتقربت إىل اهللا عز وجل بدمائهم، ال نالتين شفاعةُ حممد إن مل أكن أستغفر هلما 
  .ماوأترحم عليهما إن أعداء اهللا لغافلون عنه

خرجت مع حممد بن علي حاجا فلما دخل املسجد نظر إىل البيت : وعن أفلح، موىل حممد بن علي، قال
وحيك : فبكى حىت عال صوته فقلت بأيب أنت وأمي إن الناس ينظرون إليك فلو رفقت بصوتك قليالً قال

 مث طاف بالبيت مث جاء حىت :يا أفلح،ومل ال أبكي؟ لعل اهللا ينظر إيلّ منه برمحة فأفوز ا عنده غداً قال
  .ركع عند املقام فرفع رأسه من سجوده فإذا موضع سجوده مبتل من دموع عينيه

  .اللهم ال متقتين: وعن خالد بن دينار عن أيب جعفر أنه كان إذا ضحك قال

 "حممد بن علي"ما رأيت العلماء عند أحد أصغر منهم علماً عند أيب جعفر : وعن عبد اهللا بن عطاء قال

  .لقد رأيت احلكم عنده كأنه متعلم

كان يل أخ يف عيين عظيم، وكان الذي عظمه يف عيين صغر : قال حممد بن علي: وعن أمحد بن حيىي قال
  .الدنيا يف عينه

أمرتين فلم آمتر، . وعن موسى بن عمري، عن جعفر بن حممد، عن أبيه أنه كان يقول يف جوف الليل
  .ني يديك، وال أعتذروزجرتين فلم أزدجر، هذا عبدك ب

لئن ردها اهللا عز وجل ألمحدنه حمامد : قال جعفر بن حممد فقد أىب بلغةً له فقال: حممد بن مسعر قال
wفلما استوى عليها وضم عليه ثيابه رفع رأسه إىل . فركبها. فما لبث أن أتى ا بسرجها وجلامها. يرضاها
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وهل تركت أو أبقيت شيئاً؟ جعلت احلمد : يف ذلك فقالفقيل له . مل يزد عليها. السماء وقال احلمد هللا
  .كله هللا عز وجل

ما من عبادٍة أفضل من عفّة بطن أو فرٍج، وما من شيء : وعن أيب محزة عن أيب جعفر حممد بن علي قال
وإن أسرع اخلري ثواباً الرب وأسرع الشر . أحب إىل اهللا عز وجل من أن يسأل، وما يدفع القضاء إال الدعاء

عقوبة البغي، وكفى باملرء عيباً أن يبصر من الناس ما يعمى عليه من نفسه، وأن يأمر الناس مبا ال يستطيع 
  .التحول عنه، وأن يؤذي جليسه مباال يعنيه

يدخل أحدكم يده كيس صاحبه فيأخذ ما : قال لنا أبو جعفر حممد بن علي: وعن عبد اهللا بن الوليد قال
  . فلستم إخواناً كما تزعمون:قال. ال: يريد؟ قال قلنا

كان يدخل إليه إخوانه فال خيرجون من عنده حىت يطعمهم الطعام : وعن سلمى موالة أيب جعفر قالت
يا سلمى : فيقول. فأقول له بعض ما تصنع: قالت. الطيب ويكسوهم الثياب احلسنة ويهب هلم الدراهم

كان حممد بن علي جييز باخلمسمائة : ن بن قرم قالما يؤمل يف الدنيا بعد املعارف واالخوان؟ وعن سليما
  ."غنياً" ميلّ من جمالسة إخوانه "ال"والتسمائة إىل األلف، وكان 

بئس األخ أخ يرعاك : شكوت إىل حممد بن علي احلاجة وجفاء اإلخوان فقال: وعن األسود بن كثري قال
استنفق هذه فإذا نفدت : ئة درهم فقالمث أمر غالمه فأخرج كيساً فيه سبع ما. غنياً ويقطعك فقرياً

  .فأعلمين

  .اعرف املودة لك يف قلب أخيك مبا له يف قلبك: وعن أيب جعفر قال

أسند أبو جعفر عن جابر بن عبد اهللا، وأيب سعيد اخلدري، وأيب هريرة وابن عباس وأنس واحلسن 
ع عشرة ومائة، وقيل مثاين ومات يف سنة سب. وروى عن سعيد بن املسيب وغريه من التابعني. واحلسني

عشرة وقيل أربع عشرة، وهو ابن ثالث وسبعني سنة، وقيل مثان ومخسني وأوصى أن يكفن يف قميصه 
  ."رضي اهللا عنه وأرضاه"الذي كان يصلي فيه 

  عمر بن عبد العزيز بن مروان 

  .يكىن أبا حفص أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن اخلطاب

شوذب ملا أراد عبد العزيز بن مروان أن يتزوج أم عمر بن عبد العزيز قال حممد بن سعد قال قال ابن 
لقيمه امجع يل أربع مائة دينار من طيب مايل فإين أريد أن أتزوج إىل أهل بيت هلم صالح فتزوج أم عمر 

  .بن عبد العزيز

w  .اهللا عنهمقال سفيان الثوري اخللفاء مخسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   344 

قال محيد بن زجنويه قال امحد بن حنبل يروى يف احلديث أن اهللا تبارك وتعاىل يبعث على راس كل مائة 
عام من يصحح هلذه األمة دينها فنظرنا يف املائة األوىل فإذا هو عمر بن عبد العزيز ونظرنا يف املائة الثانية 

  .فإذا هو الشافعي

    

انصرف عمر بن عبد العزيز عن قرب سليمان بن عبد امللك صفت له وعن الضحاك بن عثمان قال ملا 
  : مراكب سليمان فقال

 لعاصيت يف حب الصبا كل زاجر  ولوال التقى مث النهى خشية الردى

 صبوة أخرى الليايل الغوابر له  قضى ما قضى فيما قضى مث ال يرى

  .مث قال إن شاء اهللا ال قوة إال باهللا قدموا إيل بغليت

 سهل بن حيىي حممد املروزي قال اخرب يل أيب عن عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز قال ملا دفن وعن
عمر بن عبد العزيز سليمان بن عبد امللك وخرج من قربه مسع لألرض هده أو رجه فقال ما هذه فقيل 

  . قربوا إيل بغليتهذه مراكب اخلالفة يا أمري املؤمنني قربت إليك لتركبها فقال ما يل وهلا حنوها عين

فقربت إليه بغلته فركبها فجاءه صاحب الشرط يسري بني يديه باحلربة فقال تنح عين ما يل ولك إمنا أنا 
  .رجل من املسلمني

فسار وسار معه الناس حىت دخل املسجد فصعد املنرب واجتمع الناس إليه فقال يا أيها الناس أين قد ابتليت 
ين فيه وال طلبة له وال مشورة من املسلمني وإين قد خلعت ما يف أعناقكم ذا األمر من غري رأي كان م
  .من بيعيت فاختاروا ألنفسكم

فصاح املسلمون صيحة واحدة قد اخترناك يا أمري املؤمنني ورضينا بك فل امرنا باليمن والربكة فلما رأى 
النيب صلى اهللا عليه وسلم األصوات قد هدأت ورضي به الناس مجيعا محد اهللا وأثىن عليه وصلى على 

أوصيكم بتقوى اهللا فان تقوى اهللا خلف من كل شيء ليس من تقوى اهللا عز وجل خلف فاعملوا : قال
ألخرتكم فانه من عمل ألخرته كفاه اهللا تبارك وتعاىل أمر دنياه واصلحوا سرائركم يصلح اهللا الكرمي 

 يرتل بكم فانه هادم اللذات وان من ال يذكر عالنيتكم وأكثروا ذكر املوت واحسنوا االستعداد قبل أن
من آبائه فيما بينه وبني آدم عليه السالم أبا حيا ملعرق يف املوت وان هذه األمة مل ختتلف يف را عز وجل 

وال يف نبيها وال يف كتاا إمنا اختلفوا يف الدنيار والدرهم وإين واهللا ال عطي أحدا باطال وال امنع أحدا 
  .حقا

يا أيها الناس من أطع اهللا فقد وجبت طاعته ومن عصى اهللا فال طاعة :  صوته حىت امسع الناس فقالمث رفع
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  .له أطيعوين ما أطعت اهللا فإذا عصيت اهللا فال طاعة يل عليكم

مث نزل فدخل فأمر بالستور فهتكت والثياب اليت كانت تبسط للخلفاء فحملت وأمر ببيعها وإدخال 
سلمني مث ذهب يتبوأ مقيال فاتاه ابنه عبد امللك فقال يا أمري املؤمنني ماذا تريد أن أمثاا يف بيت مال امل

تصنع قال أي بين أقيل قال تقيل وال ترد املظامل قال أي بين أين قد سهرت البارحة يف أمر عمك سليمان 
ن مين أي بين فدنا فإذا صليت الظهر ردت املظامل قال يا أمري املؤمنني من لك أن تعيش إىل الظهر قال اد

منه فالتزمه وقبل بني عينيه وقال احلمد هللا الذي أخرج من صليب من يعينين على ديين فخرج ومل يقل وأمر 
مناديه أن ينادي إال من كانت له مظلمة فلريفعها فقام رجل إليه ذمي من أهل محص ابيض الرأس واللحية 

اك قال العباس بن الوليد بن عبد امللك اغتصبين ارضي فقال يا أمري املؤمنني أسألك كتاب اهللا قال وما ذ
والعباس جالس فقال له يا عباس ما تقول قال اقطعنيها أمري املؤمنني الوليد بن عبد امللك وكتب يل ا 
سجال فقال عمر ما تقول يا ذمي قال يا أمري املؤمنني أسألك كتاب اهللا عز وجل فقال عمر كتاب اهللا 

ب الوليد بن عبد امللك قم فاردد عليه يا عباس ضيعته فرد عليه فجعل ال يدع شيئا أحق أن يتبع من كتا
مما كان يف يده ويف يد أهل بيته من املظامل إال ردها مظلمة مظلمة فلما بلغت اخلوارج سرية عمر وما رد 

 عبد امللك فكتب من املظامل اجتمعوا فقالوا ما ينبغي لنا أن نقاتل هذا الرجل فبلغ ذلك عمر بن الوليد بن
إليه انك قد أزريت على من كان قبلك من اخللفاء وعبت عليهم وسرت بغري سريم بغضا هلم وشنئا ملن 

بعدهم من أوالدهم قطعت ما أمر اهللا به أن يوصل إذ عمدت إىل أموال قريش ومواريثهم فأدخلتها يف 
  .بيت املال جورا وعدوانا ولن تترك على هذا

    : ب إليهفلما قرا كتابه كت

بسم اهللا الرمحن الرحيم من عبد اهللا عمر أمري املؤمنني إىل عمر بن الوليد السالم على املرسلني واحلمد هللا 
رب العاملني أما بعد فانه بلغين كتابك وسأجيبك بنحو منه أما أول شأنك ابن الوليد كما زعم فأمك 

 حوانيتها مث اهللا اعلم ا اشتراها ذبيان بنانة أمة السكون كانت تطوف يف سوق محص وتدخل وتدور يف
من يفء املسلمني فأهداها ألبيك فحملت بك فبئس احملمول وبئس املولود مث نشأت فكنت جبارا عنيدا 
تزعم أين من الظاملني مل حرمتك وأهل بيتك يفء اهللا عز وجل الذي فيه حق القرابة واملساكني واألرامل 

ن استعملك صبيا سفيها على جند املسلمني حتكم فيهم برأيك ومل تكن وان اظلم مين واترك لعهد اهللا م
له يف ذلك نية إال حب الوالد لولده فويل لك وويل ألبيك ما اكثر خصماءكما يوم القيامة وكيف ينجو 

أبوك من خصمائه وان اظلم مين واترك لعهد اهللا من استعمل احلجاج بن يوسف يسفك الدم احلرام 
 وإن أظلم مين واترك بعهد اهللا من استعمل قرة بن شريك أعرابيا جافيا على مصر أذن ويأخذ مال احلرام

wله يف املعارف واللهو والشرب وان اظلم مين واترك لعهد اهللا من جعل لعالية الرببرية سهما يف مخس 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   346 

ك فوضعتهم العرب فرويدا يا بن بنانة فلو التقى حلقتا البطان ورد الفيء إىل أهله لتفرغت لك وألهل بيت
على احملجة البيضاء فطاملا تركتم احلق وأخذمت يف بنيات الطريق ومن وراء هذا ما أرجو أن أكون رأيته بيع 

رقبتك وقسم مثنك بني اليتامى واملساكني واألرامل فان كل فيك حقا والسالم علينا وال ينال سالم اهللا 
  .الظاملني

ني رجع من جنازة سليمان مايل أراك مغتما قال ملثل ما عن عمر بن ذر قال موىل لعمر بن عبد العزيز ح
أنا فيه يغتم انه ليس من أمة حممد صلى اللهعليه وسلم أحد يف شرق األرض وغرا إال وأنا أريد أن أؤدي 

  .إليه حقه غري كاتب إيل فيه وال طالبه مين

رتله بكاء عاليا فسئل عن وعن بعض خاصة عمر بن عبد العزيز انه حني أفضت إليه اخلالفة مسعوا يف م
البكاء فقيل أن عمر بن عبد العزيز خري جوارية فقال انه قد نزل يل أمر قد شغلين عنكن فمن احب أن 

  .اعتقه أعتقته ومن أراد أن امسكه امسكته ومل يكن مين إليها شيء فبكني يأسا منه

يف رؤوس اجلبال من هذا اخلليفة وعن مالك بن دينار قال ملا وىل عمر بن عبد العزيز قالت رعاء الشاء 
الصاحل الذي قد قام على الناس قال فقيل هلم وما علمكم بذلك قالوا انه إذا قام خليفة صاحل كفت 

  .الذئاب واألسد عن شائنا

وعن مسلم قال دخلت على عمر بن عبد العزيز وعنده كاتب يكتب ومشعة تزهر وهو ينظر يف أمور 
ئت الشمعة وجيء بسراج إىل عمر فدنوت منه ف رأيت عليه قميصا املسلمني قال فخرج الرجل فاطف

  .فيه رقعة قد طبق ما بني كتفيه قال فنظر يف أمري

وعن الثقة أن عمر بن عبد العزيز كتب إىل أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم أما بعد فانك كتبت إىل 
تبت إىل سليمان تذكر انه يقطع لعمال سليمان كتبا مل ينظر فيها حىت قبض رمحه اهللا وقد بليت جبوابك ك

املدينة من بيت مال املسلمني مثن مشع كانوا يستضيئون به حني خيرجون إىل صالة العشاء وصالة الفجر 
وتذكر انه قد نفد الذي كان يستضاء به ويسأل أن يقطع لك من مثنه مبثل ما كان للعمال وقد عهدتك 

اطرة الوحلة بغري سراج ولعمري النت يومئذ خري منك اليوم وأنت خترج من بيتك يف الليلة املظلمة امل
  .والسالم

وعن رجاء بن حيوة قال كان عمر بن عبد العزيز من أعطر الناس وأخليهم يف مشيته فلما استخلف 
  .قوموا ثيابه اثين عشر درمها كمته وعمامته وقميصه وقباءه وقرطقه ورداءه وخفية

مر بن عبد العزيز وهو يطوف بالبيت وان حجزة ازاره لغائبه يف وعن يونس بن أيب شبيب قال شهدت ع
  .عنكه مث رأيته بعدما استخلف ولو شئت أن اعد أضالعه من غري أن أمسها لفعلت

wوعن مسلمة بن عبد امللك قال دخلت على عمر بن عبد العزيز أعوده يف مرضه فإذا عليه قميص وسخ 
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ي قميص أمري املؤمنني قالت نفعل إن شاء اهللا مث عدت فإذا فقلت لفاطمة بنت عبد امللك يا فاطمة اغسل
القميص على حاله فقلت يا فاطمة أمل آمركم أن تغسلوا قميص أمري املؤمنني فان الناس يعودونه؟ قالت 

  .واهللا ما له قميص غريه

    

احة فانتزعها وعن الفهري عن أبيه قال كان عمر بن عبد العزيز يقسم تفاح الفيء فتناول ابن له صغري تف
من فيه فأوجعه فسعى إىل أمه مستعربا فأرسلت إىل السوق فاشترت له تفاحا فلما رجع عمر وجد ريح 
التفاح فقال يا فاطمة هل أتيت شيئا من هذا الفيء قالت ال وقصت عليه القصة فقال واهللا لقد انتزعتها 

  . عز وجل بتفاحة من يفء املسلمنيمن ابين لكأمنا نزعتها من قليب ولكن كرهت أن أضيع نصييب من اهللا

وعن شيخ من أهل الشام قال ملا مات عمر بن عبد العزيز كان استودع موىل إليه سفطا يكون عنده 
فجاءوه فقالوا السفط الذي كان استودعك عمر قال ما لكم فيه خري فأبوا حىت رفعوا ذلك إىل يزيد بن 

كم هذا فقد وجدنا له سفطا وديعة قد استودعها عبد امللك فدعا بالسفط ودعا بين أمية وقال خري
  .ففتحوه فإذا فيه مقطعات من مسوح كان يلبسها بالليل

وعن عبد السالم موىل مسلمة بن عبد امللك قال بكى عمر بن عبد العزيز فبكت فاطمة فبكى أهل الدار 
ت يا أمري املؤمنني مم بكيت ال يدري هؤالء ما أبكي هؤالء فلما جتلت عنهم العربة قالت له فاطمة بايب أن

قال ذكرت منصرف القوم من بني يدي اهللا عز وجل فريق يف اجلنة وفريق يف السعري مث صرخ وغشي 
  .عليه

وعن زياد بن أيب زياد املديين قال أرسلين ابن عامر بن أيب ربيعة إىل عمر بن عبد العزيز يف حوائج له 
  .يكمفدخلت عليه وعنده كاتب يكتب فقلت السالم عل

فقال وعليك السالم مث انتبهت فقلت السالم عليك يا أمري املؤمنني ورمحة اهللا وبركاته فقال يا ابن أيب 
زياد أننا لسنا ننكر األوىل اليت قلت والكاتب يقرأ عليه مظامل جاءت من البصرة فقال يل اجلس فجلست 

ن يف البيت حىت وصيفا كان فيه على اسكفة الباب وهو يقرأ وعمر يتنفس صعدا فلما فرغ أخرج من كا
مث قام ميشي إيل حىت جلس بني يدي ووضع يديه على ركبيت مث قال يا ابن أيب زياد استدفأت يف 

مدرعتك هذه قال وعلي مدرعة من صوف واسترحت مما حنن فيه مث سألين عن صلحاء أهل املدينة 
 ا باملدينة فأخربته مث قال يل يا ابن أيب رجاهلم ونسائهم فما ترك منهم أحدا إال سألين عن أمور كان أمر

زياد إال ترى ما وقعت فيه قال قلت ابشر يا أمري املؤمنني أين أرجو لك خريا قال هيهات هيهات قال مث 
هيهات هيهات : يا أمري املؤمنني بعض ما تصنع فإين أرجو لك خرياً قال: بكى حىت جعلت ارثي له فقلت
wرب وأوذي وال أوذي مث بكى حىت جعلت أرثي له فأقمت حىت قضى اشتم وال اشتم وأضرب وال أض
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حوائجي مث أخرج من حتت فراشه عشرين دينارا فقال استعن ذه فانه لو كان لك يف الفيء حق 
أعطيناك حقك إمنا أنت عبد فأبيت أن آخذها فقال إمنا هي نفقيت فلم يزليب حىت أخذا وكتب إيل 

  .ين منه فأىب واعتقينموالي املوايل يسأله أن يبيع

وعن عمرو بن مهاجر قال قال يل عمر بن عبد العزيز إذا رأيتين قد ملت عن احلق فضع يدك يف تلبايب مث 
هزين مث قال يا عمر ما تصنع؟ وعن عبيد اهللا بن حممد التميمي قال مسعت أيب وغريه حيدث أن عمر بن 

اخذ منهم القطائع اليت كانت يف أيديهم فشكوا إىل عبد العزيز ملا ويل منع قرابته ما كان جيري عليهم و
عمته أم عمر فدخلت فقالت إن قرابتك يشكونك ويزعمون انك أخذت منه خري غريك قال منعتهم حقا 
وال أخذت منهم حقا فقالت أين رأيتهم يتكلمون وأين أخاف أن يهجوا عليك يوما عصيبا فقال كل يوم 

شره قال ودعا بدينار وخبث وجممرة فألقى الدينار يف النار وجعل ينفخ أخافه دون القيامة فال وقاين اهللا 
على الدينار حىت إذا امحر تناوله بشيء فألقاه على اخلبث فنش فقال أي عمة آما تأوين البن أخيك من 

  .مثل هذا فقامت فخرجت على قرابته فقالت تزوجون إىل آل عمر فإذا نزعوا الشبه جزعتم اصربوا له

    : ليم اهلذيل قال وخطب عمر بن عبد العزيز فقالوعن أيب س

أما بعد فان اهللا عز وجل مل خيلقكم عبثا ومل يدع شيئا من أمركم سدى وان لكم معادا فخاب وخسر 
من خرج من رمحة اهللا وحرم اجلنة اليت عرضها السموات واألرض واشترى قليال بكثري فانياً بباق وخوفا 

ب اهلالكني وسيخلفها بعدكم الباقون كذلك حىت ترد إىل خري الوارثني يف بامن إال ترون أنكم يف أسال
كل يوم وليلة تشيعون غاديا ورائحا إىل اهللا عز وجل قد قضى حنبه وانقضى اجله حىت تغيبوه يف صدع 

من األرض يف بطن صدع مث تدعونه غري ممهد وال موسد قد خلع األسباب وفارق األحباب وسكن 
ساب مرنا بعمله فقريا إىل ما قدم غنيا عما ترك فاتقوا اهللا قبل نزول املوت وامي اهللا أين التراب وواجه احل

ألقول لكم هذه املقالة وما اعلم عند أحد مكنم من الذنوب ما اعلم عندي وما يبلغين عن أحد منكم ما 
أردت غري ذلك من يسعه ما عندي إال وددت انه ميكنين تغيريه حىت يستوي عيشنا وعيشه وامي اهللا لو 

الغضارة والعيش لكان اللسان مين به ذلوال عاملا بأسبابه ولكن سبق من اهللا عز وجل كتاب ناطق وسنة 
  .عادلة دل فيها على طاعته وى فيها عن معصيته

  .مث وضع طرف ردائه على وجهه فبكى وشهق وبكى الناس وكانت آخر خطبة خطبها

  : سم بن عزوان قال كان عمر بن عبد العزيز يتمثل ذه األبياتسعيد بن حممد الثقفي قال مسعت القا

 يطيق النوم حريان هائم وكيف  أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم

 مدامع عينيك الدموع السواجم  فلو كنت يقظان الغداة حلرقت
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 أمور مفظعات عظائم إليك  بل أصبحت يف النوم الطويل وقد دنت

 نوم والردى لك الزم وليلك  يا مغرور سهو وغفلة ارك

 غر باللذات يف النوم حامل كما  ما يغىن وتشغل باملىن يغرك

 يف الدنيا تعيش البهائم كذلك  فيما سوف تكره غبه وتشغل

وعن القاسم بن غزوان قال كان عمر بن عبد العزيز يتمثل ذه األبيات وعن هاشم قال ملا كانت 
يه مسلمة بن عبد امللك فقال يا أمري املؤمنني انك أفقرت أفواه الصرعة اليت هلك فيها عمر دخل عل

  .وولدك من هذا املال وتركتهم علية ال شيء هلم فلو وصيت م إيل واىل نظرائي من أهل بيتك

قال فقال اسندوين مث قال أما قولك أين أفقرت أفواه ولدي من هذا املال فواهللا أين ما منعتهم حقا هو هلم 
 ليس هلم وأما قولك لو أوصيت م فان وصيي ووليي فيهم اهللا الذي نزل الكتاب وهو ومل أعطهم ما

يتوىل الصاحلني بين أحد الرجلني إما رجل يتقي اهللا فسيجعل اهللا له خمرجاً وإما رجل مكب على املعاصي 
  .فإين مل اكن أقويه على معاصي اهللا

فت عيناه مث قال بنفسي الفتية الذين تركتهم عيلة مث بعث إليهم وهم بضعة عشر ذكرا قال فنظر إليهم فذر
ال شيء هلم فإين حبمد اهللا قد تركتهم خبري أي بين إن أباكم مثل بني أمرين بني أن تستغنوا ويدخل أبوكم 
النار أو تفتقروا ويدخل أبوكم اجلنة فكان أن تفتقروا ويدخل اجلنة أحب إليه من أن تستغنوا ويدخل النار 

  .هللاقوموا عصمكم ا

وعن ليث بن أيب رقية عن عمر انه ملا كان مرضه الذي قبض فيه قال أجلسوين فأجلسوه مث قال أنا الذي 
أمرتين فقصرت ويتين فعصيت ولكن ال اله إال اهللا مث رفع رأسه واحد النظر فقالوا له انك لتنظر نظرا 

  .هشديدا فقال أين ألرى حضرة ما هم بأنس وال جان مث قبض رضي اهللا عن

اسند عمر بن عبد العزيز عن عبد اهللا بن عمر وانس بن مالك وعبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب وعمر بن 
  .أيب سلمة والسائب بن يزيد ويوسف بن عبد اهللا ابن سالم

  .وقد أرسل احلديث عن القدماء منهم عبادة بن الصامت واملغرية بن شعبة ومتيم الداري وعائشة وأم هانئ

لق كثري من كبار التابعني كسعيد بن املسيب وعبد اهللا بن إبراهيم بن قارظ وسامل وأيب وقد روى عن خ
سلمة وعروة وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة وخارجة بن زيد وعامر بن سعد بن أيب وقاص وأيب بردة بن 

ل ذكرهم أيب موسى والربيع بن سربة وعراك ابن مالك وأيب حازم والزهري والقرظي يف خلق كثري يطو
وقد ذكرنا مسنداته عنهم يف كتاب أفردناه ألخباره وفضائله وهلذا اقتصرنا على هذه النبذة من أخباره ها 
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وتويف رضي اهللا عنه لعشر ليال بقني من رجب سنة إحدى ومائة وهو ابن تسع وثالثني سنة واشهر 
كان له رضي اهللا عنه أوالد إال انه وكانت خالفته سنتني ومخسة اشهر ومات بدير مسعان وقرب هناك و

  .كان عينهم

  عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز 

  .وحنن نذكر ها هنا طرفا من أخباره وان كان دون طبقة أبيه لكنا أحلقناه به الن مات يف حياة أبيه

من ابنه وعن بعض مشيخة أهل الشام قال كنا نرى أن عمر بن عبد العزيز إمنا ادخله يف العبادة ما رأى 
  .عبد امللك

وعن إمساعيل بن أيب حكيم قال غضب عمر بن عبد العزيز يوما فاشتد غضبه وكان فيه حدة وعبد امللك 
حاضر فلما سكن غضبه قال يا أمري املؤمنني أنت يف قدر نعمة اهللا عليك وموضعك الذي وضعك اهللا به 

فأعاد عليه كالمه فقال آما تغضب يا وما والك من أمر عباده يبلغ بك الغضب مبا آري قال كيف قلت 
  .عبد امللك فقال ما تغىن سعة جويف إن مل اردد فيه الغضب حىت ال يظهر منه شيء اكرهه

دخل عبد امللك بن عمر بن عبد العزيز على عمر فقال يا أمري املؤمنني إن يل إليك حاجة فأخلين وعنده 
قال مسلمة وخرج وجلس بني يديه فقال يا مسلمة بن عبد امللك فقال عمر اسردون عمك قال نعم ف

أمري املؤمنني ما أنت قائل لربك غدا إذا سالك فقال رأيت بدعة متتها أو سنة فلم حتيها فقال له يا بين 
أشيء محلك الرغبة إيل أم رأي رايته من قبل نفسك قال ال واهللا ولكن رأي رايته من قبل نفسي عرفت 

أبوه رمحك اهللا وجزاك من ولد خريا فواهللا أين ألرجو أن تكون من انك مسؤول فما أنت قائل فقال له 
األعوان على اخلري يا بين إن قومك قد شدوا هذا األمر عقدة عقدة وعروة عروة ومىت ما أريد مكابرم 
على انتزاع ما يف أيدهم مل آمن أن يفتقوا علي فتقا تكثر فيه الدماء واهللا لزوال الدنيا أهون علي من أن 

راق يف سبيب حمجة من دم أو ما ترضى أن ال يأيت على أبيك يوم من أيام الدنيا إال وهو مييت فيه بدعة يه
  .وحييي فيه سنة حىت حيكم اهللا بيننا باحلق وهو خري احلاكمني

وعن إمساعيل بن أيب حكيم قال دخل عبد امللك على أبيه عمر فقال أين وقع لك رأيك فيما ذكر لك 
ظامل فقال علي إنفاذه فرفع عمر يده مث قال احلمد هللا الذي جعل يل من ذرييت من يعينين مزاحم من رد امل

على أمر ديين نعم يا بين اصلي الظهر إن شاء اهللا مث اصعد املنرب فأردها على رؤوس الناس فقال عبد امللك 
فرق الناس للقائلة يا أمري املؤمنني من لك بالظهر ومن لك إن بقيت أن تسلم لك نيتك فقال عمر فقد ت
w  .فقال عبد امللك تأمر مناديك فينادي الصالة جامعة مث جيتمع الناس فأمر مناديه فنادى
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وعن ابن أيب عبلة قال جلس عمر يوما للناس فلما انتصف النهار ضجر ومل فقال للناس مكانكم حىت 
ا دخل فاستأذن عليه فأذن انصرف إليكم ودخل ليستريح ساعة فجاء إليه ابنه عبد امللك فسأل عنه فقالو

له فلما دخل قال يا أمري املؤمنني ما أدخلك قال أردت أن استريح ساعة قال أو آمنت املوت أن يأتيك 
  .ورعيتك على بابك ينتظرونك وأنت حمتجب عنهم فقام عمر فخرج إىل الناس

وى قائما وأحاط به وعن زياد بن أيب حسان انه شهد عمر بن عبد العزيز حني دفن ابنه عبد امللك است
الناس فقال واهللا يا بين لقد كنت برا بابيك واهللا ما زلت منذ وهبك اهللا يل مسرورا بك وال واهللا ما 

كنت قط اشد سرورا وال أرجى حلظي من اهللا فيك منذ وضعتك يف املرتل الذي صريك اهللا إليه فرمحك 
ك خبري من شاهد وغائب رضينا اهللا وغفر لك ذنبك وجزاك بأحسن عملك ورحم كل شافع يشفع ل

  .بقضاء اهللا وسلمنا ألمره احلمد هللا رب العاملني مث انصرف

اقتصرنا على هذا القدر من أخبار عبد امللك النا قد أدرجنا أخباره يف الكتاب الذي مجعنا فيه أخبار أبيه 
  .واهللا املوفق رمحه اهللا ورحم أباه

  عامر بن عبد اهللا بن الزبير بن العوام 174

كان عامر بن عبد اهللا بن الزبري يقف عند موضع اجلنائز يدعو وعليه قطيفة فرمبا : عن مالك بن انس قال
  .سقطت عنه القطيفة وما يشعر ا

رمبا خرج عامر بن عبد اهللا بن الزبري منصرفاً من العتمة من مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه : وعنه قال
ىل مرتله فريفع يديه فما يزال كذلك حىت ينادي بالصبح فريجع إىل وسلم فيعرض له الدعاء قبل أن يصل إ
قال معن ومسعت أن عامر بن عبد اهللا رمبا أخرج البدرة فيها عشرة . املسجد فيصلي الصبح بوضوء العتمة

  .آالف درهم فيقسمها فما يصلي العتمة ومعه منها درهم

    

  .ن الزبري نفسه من اهللا عز وجل بتسع دياٍتاشترى عامر بن عبد اهللا ب: وعن سفيان بن عيينة قال

كان عامر بن عبد اهللا بن الزبري يتحين العباد وهم سجود أبا حازم وصفوان بن : وعن أيب مودود قال
سليم وسليمان بن شحم، وأشباههم فيأتيهم بالصرة فيها الدنانري والدراهم فيضعها عند نعاهلم حبيث 

  .حيسون ا وال يشعرون مبكانه

  .اكره أن يتمعر وجه أحدهم إذا نظر إىل رسويل وإذ لقيين: ما مينعك أن ترسل ا إليهم؟ فيقول: قال لهفي

إال : كان عامر بن عبد اهللا بن الزبري إذا شهد جنازة وقف على القرب فقال: وعن عياش بن املغرية قال
wفأول شيء تراه عيناه من ماله . اهبتكأراك ضيقاً؟ إال أراك دقعاً؟ إال أراك مظلماً؟ إن سلمت ألتاهنب لك 
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  .يتقرب به إىل ربه وإن كان رقيقه ليتعرضون له عند انصرافه من اجلنائز ليعتقهم

مسع عامر بن عبد اهللا املؤذن وهو جيود بنفسه ومرتله قريب من املسجد : وعن مصعب بن عبد اهللا قال
ال أجيبه فاخذوا بيده فدخل يف صالة املغرب امسع داعي اهللا ف: انك عليل قال: خذوا بيدي فقيل له: فقال

  .فركع مع اإلمام ركعةً مث مات

اسند عامر عن أبيه وغريه من الصحابة وحدث عن خلق كثٍري من التابعني قال حممد بن سعد تويف عامر 
  .قبل هشام بن عبد امللك أو بعده بقليل ومات سنة أربع وعشرين ومائة

  أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 

وكان على قضاء املدينة فلما ويل عمر بن عبد العزيز واله إمرة املدينة روى عطاف بن خالد عن أمه عن 
  .إمرة أيب بكر حممد بن عمور بن حزم أا قالت ما اضطجع أبو بكر على فراشه منذ أربعني سنة بالليل

  .تويف أبو بكر يف سنة عشرين ومائة وهو ابن أربع ومثانني سنة رمحه اهللا

  محمد بن كعب القرظي يكنى أبا حمزة 

عن موسى بن عبيدة عن حممد بن كعب القرظي قال إذا أراد اهللا بعبد خريا جعل فيه ثالث خصال فقها 
  .يف الدين وزهادة يف الدنيا وبصرا بعيوبه

  .عن يزيد بن عبد امللك بن املغرية عن حممد بن كعب قال من قرأ القرآن متع بعقله وان بلغ مائيت سنة

روى أبو كثري النصري قال قالت أم حممد بن كعب القرظي حملمد يا بين لوال أين أعرفك صغريا طيبا 
وكبريا طيبا لظننت انك أحدثت ذنبا موبقا ملا أراك تصنع بنفسك يف الليل والنهار قال يا أماه وما يؤمنين 

فر لك مع أن عجائب القرآن أن يكون اهللا قد اطلع علي وأنا يف بعض ذنويب فمقتين فقال اذهب ال اغ
  .ترد يب على أمور حىت انه لينقضي الليل ومل افرغ من حاجيت

وقال حممد بن كعب الن أقرا يف ليليت حىت اصبح إذا زلزلت األرض زلزاهلا سورة الزلزلة والقارعة سورة 
  .نثره نثراالقارعة ال أزيد عليهما وأتفكر فيهما وأتردد احب إيل من أن اهذ القرآن هذا أو قال ا

وعن عيسى بن يونس قال كنا عند حممد بن كعب القرظي فاتاه رجل فقال يا عبد اهللا ما تقول يف التوبة 
قال ما أحسنها قال أف رأيت إن أعطيت اهللا عهدا أن ال اعصيه أبدا فقال له حممد فمن حينئذ اعظم 

  .جرما منك تتاىل على اهللا أن ال ينفذ فيك أمره

عن زيد بن أرقم واملغرية بن شعبة وأيب هريرة وانس وابن عباس وعبد اهللا بن يزيد اسند حممد بن كعب 
w  .اخلظمي يف آخرين من الصحابة رضي اهللا عنهم
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قال الواقدي مات سنة سبع عشرة أو مثان عشرة ومائة وقال غريه سنة تسع وعشرين وقيل كان يقص 
  .على أصحابه فسقط املسجد عليه وعليهم فقتلهم رمحه اهللا

  أبو عمر وبن حماس 

  .وقد اختلف علينا يف امسه فقيل يوسف بن يونس وقيل يونس بن يوسف

قال حممد بن طلحة كان أبو عمرو متعبدا متجهدا يصلي الليل وكان شديد النظر إىل النساء فدعا اهللا أن 
 إذ رفع رأسه يذهب بصره فذهب بصره فلم حيتمل العمى فدعا اهللا أن يرد عليه بصره فبينا هو يف املسجد

فنظر إىل القنديل فدعا غالمه فقال ما هذا قال القنديل قال وذاك وذاك يعد قناديل املسجد وخر ساجدا 
  .شكر اهللا إذ رد عليه بصره فكان بعد ذلك إذا رأى املرأة طأطأ رأسه وكان يصوم الدهر

  .وعن مالك بن انس قال كان يونس بن يوسف من العباد أو من خيار الناس

    

ك عبد الرمحن فاقبل ذات يوم وهو رائح من املسجد فلقيته امرأة فوقع يف نفسه منها فقال اللهم انك ش
جعلت يل بصري نعمة وقد خشيت أن يكون علي نقمة فاقبضه إليك قال فعمي وكان يروح إىل املسجد 

 حاجة حصبه فاقبل يقوده ابن أخ له فإذا استقبل به االسطوانة اشتغل الصيب يلعب مع الصبيان فان نابته
إليه فبينا هو ذات يوم ضحوة يف املسجد إذ أحس يف بطنه بشيء فحصب الصيب فشغل الصيب مع الصبيان 

حىت خاف الشيخ على نفسه فقال اللهم انك كنت جعلت يل بصري نعمة وخشيت أن يكون نقمة 
  .شيفسألتك فقبضته إليك وقد خشيت الفضيحة فرده إيل فانصرف إىل مرتله صحيحا مي

  .قال مالك فرأيته أعمى ورأيته صحيحا

  من الطبقة الرابعة

  من أهل المدينة 

  محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 

ما أرى أحداً مجع بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما : يكىن أبا بكر عن إبراهيم بن سعد عن أبيه قال
  .مجع ابن شهاب

  .فقلت من هو؟ فقال ابن شهاب الزهري.  واحدما أدركت فقيها حمدثاً غري: وقال مالك بن أنس

إن هذا احلديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم واهللا لقد أدركت ها هنا، وأشار إىل : وعنه أنه قال
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مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبعني رجالً كلّهم يقول، قال فالن، قال رسول اهللا صلى اهللا 
حرفاً ألم مل يكونوا من أهل هذا الشأن، ولقد قدم علينا حممد بن عليه وسلم فلم آخذ عن أحد منهم 

  .شهاب الزهري وهو شاب فازدمحنا على بابه ألنه كان من أهل هذا الشأن

وال احلسن؟ قال ما رأيت أحداً : ما رأيت أحداً اعلم من الزهري فقال صخر بن جويرية: وقال أيوب
  .أعلم من الزهري

أما أعلمهم بقضايا رسول اهللا : من افقه أهل املدينة؟ قال: قلت لعراك بن مالك: وعن جعفر بن ربيعة قال
صلى اهللا عليه وسلم وقضايا أيب بكر وعمر وعثمان أفقههم فقهاً وأعلمهم مبا مضى من أمر الناس فسعيد 

 حبراً إال وأما أغزرهم حديثاً فعروة ابن الزبري وال تشاُء أن تفجر من عبيد اهللا بن عبد اهللا: بن املسيب
  .قال عراك، فأعلمهم عندي مجيعاً ابن شهاب فإنه مجع علمهم مجيعاً إىل علمه. فجرته

فأتوه فانه : قال. أتأتون الزهري؟ قلنا نعم: قال لنا عمر بن عبد العزيز: قال رجل من قريش: وعن معمر
  .واحلسن ونظراؤهيومئذ أحياء:  قال- مل يبق أحد أعلم بسنة ماضية منه 

ما : وعن ابن شهاب انه كان يقول. مات الزهري يوم مات وليس أحد اعلم بالسنة منه: سفيانوقال 
  .استودعت قليب شيئاً قط فنسيته

ما رأيت عاملاً قط امجع من ابن شهاب وال أكثر علماً منه، ولو مسعت ابن شهاب : وعن الليث قال
ال يحسن إال : نبياء وأهل الكتاب لقلتال حيسن إال هذا، وان حدث عن األ: حيدث يف الترغيب لقلت

وان حدث عن القرآن والسنة كان . هذا، وإن حدث عن األعراب واألنساب لقلت ال حيسن إال هذا
  .حديثه جامعاً

  .وعن مالك بن أنس قال أول من دون العلم ابن شهاب

 فسألت صاحيب فإذا ما استعدت حديثاً وال شككت يف حديٍث قط إال حديثاً واحداً: وعن الزهري قال
  .هو كما حفظت

مسعت الزهري يقول أن هذا العلم إن أخذته باملكابرة غلبك، و مل تظفر منه : وعن يونس بن يزيد قال
  .بشيء، ولكن خذه مع األيام والليايل أخذاً رفيقاً تظفر به

  .العلم ذكر ال حيبه إال الذكور من الرجال: مسعت الزهري يقول: وعن سفيان قال

  .ما عبد اهللا بشيء أفضل من العلم:  معمر، عن الزهري قالوعن

ما رأيت أحداً أهون عليه الدينار والدرهم من ابن شهاب، وما كانت عنده إال : وعن عمرو بن دينار قال
  .مثل البعر

wفكان يعطي من جاءه وسأله : قال. وعن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب انه كان يكون معه يف السفر
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يبق معه شيء تسلَّف من أصحابه فال يزالون يسلفونه حىت ال يبقى معهم شيء، فيحلفون انه حىت إذا مل 
أي فالن أسلفين وأضعف لك كما تعلم فيسلفونه وال : مل يبق معهم شيء فيستسلف من عبيده فيقول

اً رجلني إما فيقيض اهللا البن شهاب أحد. أبشر فسيأيت اهللا خبري: يرى بذلك بأساً فرمبا جاءه السائل فيقول
  .وكان يطعمهم الثريد ويسقيهم العسل: رجل يهدي له ما يسعهم وإما رجل يبيعه وينظره قال

    

أسند ابن شهاب عن ابن عمر وانس بن مالك وسهل بن سعد والسائب بن يزيد وعبد اهللا بن ثعلبة وأيب 
وحممود بن الربيع وحممود بن أمامة بن سهل بن حنيف وعبد اهللا بن عامر بن ربيعة وعبد الرمحن بن ازهر 

لبيد ومسعود بن احلكم وكثري ابن العباس وسنني أيب مجيلة وأيب مويهبة وأيب الطفيل يف آخرين من 
  .الصحابة ويذكر انه رأى ابن الزبري واحلسن واحلسني ومسع منهم

اتت فيها عائشة ولد الزهري يف سنة مثان ومخسني يف آخر خالفة معاوية، وهي السنة اليت م: قال الواقدي
ومرض وأوصى أن يدفن على قارعة الطريق، ومات لسبع عشرة خلت من رمضان سنة أربع وعشرين 

  .ومائة وهو ابن مخس وسبعني سنة

  .رمحه اهللا. قال احلسن بن املتوكل رأيت قربه بأدامى، وهي أول عمل فلسطني وآخر عمل احلجاز

  ز محمد بن المنكدر بن عبد اهللا بن الهدير بن محر

  .ابن عبد العزى بن عامر بن احلارث بن حارثة ابن سعد بن تيم بن مرة يكىن أبا عبد اهللا أمه أم ولد

أول : جاء املنكدر بن عبد اهللا إىل عائشة أم املؤمنني فشكا إليها احلاجة فقالت: عن الزبري بن بكار قال
ما امتحنت . ا امتحنت به يا عائشةسرع م: شيء يأتيين ابعث به إليك فجاءا عشرة آالف درهم فقالت
وكلّهم يذكر . حممداً وأبا بكر وعمر. به يا عائشة وبعثت ا إليه فاختذ منها جارية فولدت له بنيه

  .بالصالح والعبادة، وحيمل عنه احلديث

لو كان عندي عشرة : فقالت. ال: لك ولد؟ قال: دخل املنكدر على عائشة فقالت: وعن أيب معشر قال
فما أمست إال بعث إليها معاوية مبال فقالت ما أسرع ما ابتليت، وبعثت : قال. هم لوهبتها لكآالف در

  .إىل املنكدر بعشرة آالف فاشترى منها جارية فهي أم حممٍد وعمر وأيب بكر

يم، وإمنا شكا املنكدر إىل عائشة للقرابة اليت بينهما فإنه من ولد حارثة بن سعد بن ت: قال الشيخ رمحه اهللا
  .وأبو بكر رضي اهللا عنه من ولد كعب بن سعد بن تيم

  .كابدت نفسي أربعني سنة حىت استقامت: قال حممد بن املنكدر: وعن احلارث بن الصواف قال

wكان حممد بن املنكدر رمبا قام من الليل يصلّي ويقول كم من عني اآلن ساهرةٌ يف : وعن سفيان قال
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  .رزقي

فقيل له يف ذلك . رفع صوته من الليل يصيح وكان حممد يرفع صوته باحلمدوكان له جار مبتلى فكان ي
  .يرفع صوته بالبالء وأرفع صويت بالنعمة: فقال

مسعت بعض من يذكر عن حممد بن املنكدر أنه بينا هو ذات ليلة قائم يصلّي : حيىي بن الفضل األبيسي قال
ذي أبكاك؟ فاستعجم عليهم، فتمادى يف البكاء ما ال: إذا استبكى فكثر بكاؤه حىت فزع له أهله فسألوه

يا أخي ما الذي أبكاك قد : فأرسلوا إىل أيب حازم واخربوه بأمره، فجاء أبو حازم إليه فإذا هو يبكي فقال
" قول اهللا عز وجل : ما هي؟ قال: قال. رعت أهلك؟ فقال له إين مرت يب آية من كتاب اهللا عز وجل

. فبكى أبو حازم معه واشتد بكاؤمها:  قال47سورة الزمر آية " نوا حيتسبون وبدا هلم من اهللا ما مل يكو

  .فأخربهم ما الذي أبكامها: قال. جئنا بك لتفرج عنه فزدته: فقال بعض أهله أليب حازم: قال

فمرت موالةٌ له فكلمها فضحك : كنت أمسك على أيب املصحف، قال: وعن عمر بن حممد املنكدر قال
أما كان يل يف : ما لك؟ فقال: فقلت. بل يقول إنا هللا إنا هللا حىت ظننت أنه قد حدث شيءمث أق. إليها

  .القرآن شغل حىت مرت هذه فكلمتها

إن اهللا تعاىل حيفظ املؤمن يف ولده وولد ولده، وحيفظه يف : وعن حممد بن سوقة، عن حممد بن املنكدر قال
  .حفظ وعافية ما كان بني أظهرهمدويرته ويف دويراٍت حوله، فما يزالون يف 

إين أستحيي من اهللا عز : صلى ابن املنكدر على رجل فقيل له تصلي على فالن؟ فقال: وعن سفيان قال
  .وجل أن يعلم مين أنّ رمحته تعجز عن أحٍد من خلقه

 بين ما يا: بعث حممد بن املنكدر إىل صفوان بن سليم بأربعني ديناراً مث قال لبنيه: وعن أيب معشر قال
  .ظنكم برجل فرغ صفوان لعبادة ربه عز وجل

بات عمر، يعين أخاه، يصلي وبت أغمز رجل أمي : قال حممد بن املنكدر: وعن عبد اهللا بن املبارك قال
  .وما أحب أن ليليت بليلته

قومي ضعي : وعن جعفر بن سليمان، عن حممد بن املنكدر انه كان يضع خده باألرض مث يقول ألمه
  .ك على خديقدم

  .نعم العون على تقوى اهللا عز وجل الغين: مسعت حممد بن املنكدر يقول: وعن حممد بن سوقة قال

    

إدخال السرور على املؤمن، : أي العمل احب إليك؟ قال: قيل حملمد بن املنكدر: قال سفيان بن عيينة
  .اإلفضال على اإلخوان: فما بقي من لذّتك؟ قال: قيل

wقال أيب إن رؤية حممد بن املنكدر تنفعين يف : ز بن يعقوب املاجشون، أخي يوسف، قالوعن عبد العزي
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  .ديين

الفقيه يدخل بني اهللا عز وجل وبني عباده، فلينظر كيف : قال حممد بن املنكدر: وعن سفيان بن عيينة قال
أنس بن مالك يدخل أسند حممد بن املنكدر عن ابن عمر وأيب قتادة وجابر وأيب هريرة وابن عباس و

  .وأميمة بنت رقيقة

وروى عن كبار التابعني كاحلسن وعروة وسعيد بن خيرب والزهري وأيب حازم وحيىي بن سعيد وأيوب 
  .ويونس بن عبيد، يف خلٍق يطول ذكرهم

  ذكر وفاته رضي اهللا عنه 

ن كتاب اهللا أخشى آيةً م: مل جتزع؟ قال: عن عكرمة عن حممد بن املنكدر أنه جزع عند املوت فقيل له
 فإين أخشى 47سورة الزمر آية " وبدا هلم من اهللا ما مل يكونوا حيتسبون : " عز وجل، قال اهللا عز وجل

  .أن يبدو يل من اهللا ما مل أكن أحتسب

يا أبا عبد اهللا كأين : أتى صفوان بن سليم إىل حممد بن املنكدر وهو يف املوت فقال: وعن ابن زيد قال
فما زال يهون عليه األمر وينجلي عن حممد حىت لكأن يف وجهه : املوت؟ قالأراك قد شق عليك 

  .مث قضى رمحه اهللا. لو ترى ما أنا فيه لقرت عينك: مث قال له حممد. املصابيح

  تويف حممد بن املنكدر باملدينة سنة ثالثني أو إحدى وثالثني ومائة 

  عمر بن المنكدر 

يا أماه واهللا أن : فقال. إين اشتهي أن أراك نائماً: ن املنكدر لعمرقالت أم عمر ب: عن نافع بن عمر قال
  .الليل لريد علي فيهولين فينقضي عين وما قضيت منه أريب

كان عمر بن املنكدر ال ينام الليل يكثر البكاء على نفسه فشق ذلك على أمه : وعن سامل أيب بسطام قال
فاستعان عليه بايب . ع عمر يشق علي فلو كلّمته يف ذلكإن الذي يصن: فقالت ألخيه حممد بن املنكدر

فكيف أصنع؟ إن الليل إذا دخل علي هالين فأستفتح : قال. أن الذي تصنع يشق على أمك: حازم فقاال له
قوله عز : آية من كتاب اهللا أبكتين قاال وما هي؟ قال: فالبكاء؟ قال: قاال. القرآن وما تنقصين ميت فيه

  .47سورة الزمر آية "  هلم من اهللا ما مل يكونوا حيتسبون وبدا" وجل 

بعث بعض األمراء إىل عمر بن املنكدر مبال فجاء به الرسول : وعن عبد الرمحن بن حفص القرشي قال
فوضعه بني يديه فجعل عمر ينظر إليه ويبكي مث جاء أبو بكر فلما رأى عمر يبكي جلس يبكي لبكائه مث 

wفبكى الرسول أيضاً لبكائهم مث أرسل إىل . فاشتد بكاؤهم مجيعاً. بكائهماجاء حممد فجلس يبكي ل
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صاحبه فأخربه بذلك فأرسل ربيعة بن أيب عبد الرمحن ليستعلم علم ذلك البكاء فجاء ربيعة فذكر ذلك 
؟ يا أخي ما الذي أبكاك من صلة األمري: سلْه فهو أعلم ببكائه فاستأذن عليه ربيعة فقال: حملمد فقال حممد

: واهللا إين خشيت أن تغلب الدنيا على قليب فال يكون لآلخرة فيه نصيب فذلك الذي أبكاين قال: قال

هكذا : فجاء ربيعة فأخرب األمري بذلك فبكى وقال: وأمر باملال فتصدق به على فقراء أهل املدينة، قال
  .يكون واهللا أهل اخلري رمحه اهللا

  سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 

كان سعد يصوم الدهر ويقرأ القرآن يف كل :  يكىن أبا إسحاق ويل قضاء املدينة عن شعبة قالابن عوف
  .يوم وليلة

سرد أيب سعد ابن إبراهيم الصوم أربعني : عمى عن أبيه، قال: قال: وعن عبيد اهللا بن سعد الزهري قال
  .سنة

  .أتقاهم لربه: قالقيل له من أفقه أهل املدينة؟ : وعن مسعر عن سعد بن إبراهيم قال

  .كان أيب حيتيب فما حيلّ حبوته حىت يقرأ القرآن: وعن ابن سعد بن إبراهيم قال

كان أيب سعد بن إبراهيم إذا كانت ليلة إحدى وعشرين وثالث وعشرين، ومخس وعشرين، : وعنه قال
. عشاء اآلخرةوسبع وعشرين، وتسع وعشرين مل يفطر حىت خيتم القرآن وكان يفطر فيما بني املغرب وال

  .وكان كثرياً إذا أفطر يرسلين إىل مساكني فيأكلون معه رمحه اهللا

أسند سعد بن إبراهيم عن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب وأنس بن مالك وحممد بن حاطب وسهل بن 
  .حنيف، ورأى ابن عمر

  .وروى عن أبيه وأيب سلمة وابن املسيب يف خلق كثري من كبار التابعني

  .أيوب وحيىي بن سعيد: من التابعنيوروى عنه 

  .رمحه اهللا. وتويف باملدينة سنة سبع وعشرين ومائة، وهو ابن اثنتني وسبعني سنة

  عبد الرحمن بن أبان بن عثمان 

  .ابن عفان رمحهم اهللا روى عن أبيه

    

هنون مث كان عبد الرمحن بن أبان يشتري أهل البيت مث يأمر م فيكسون ويد: عن مصعب بن عثمان قال
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فمات وهو قائم يف : قال. يعرضون عليه فيقول انتم أحرار لوجه اهللا استعني بكم على غمرات املوت
  .مسجده يصلّي السبحة، يعين الضحى

  ربيعة بن أبي عبد الرحمن 

  .ويقال أبا عبد الرمحن. واسم أيب عبد الرمحن فروخ موىل آل املنكدر، ويكىن ربيعة أبا عثمان

رمحن بن حممد القزاز باِإلسناد عن مشيخة أهل املدينة أن فروخاً أبا عبد الرمحن أبا ربيعة اخربنا عبد ال
خرج يف البعوث إىل خراسان أيام بين أمية غازياً وربيعة محل يف بطن أمه وخلف عند زوجته أم ربيعة 

 فرتل عن فرسه مث فقدم املدينة بعد سبع وعشرين سنة وهو راكب فرساً ويف يده رمح. ثالثني آلف دينار
يا عدو اهللا : ال، وقال فروخ: يا عدو اهللا أجم على مرتيل؟ فقال: دفع الباب برحمه فخرج ربيعة فقال له

أنت رجل دخلت على حرمي فتواثبا وتلبب كل واحد منهما بصاحبه حىت اجتمع اجلريان فبلغ مالك بن 
 ال فارقتك إال عند السلطان وجعل فروخ واهللا: أنس واملشيخة فأتوا يعينون ربيعة فجعل ربيعة يقول

سكت : وكثر الضجيج فلما بصروا مبالك. واهللا ال فارقتك إال عند السلطان وأنت مع امرأيت: يقول
هي داري وأنا فروخ : فقال الشيخ. أيها الشيخ لك سعة يف غري هذه الديار: فقال مالك. الناس كلُّهم

هذا زوجي، وهذا ابنه الذي خلّفه وأنا حامل به : رجت فقالتفسمعت امرأته كالمه فخ. موىل بين فالن
فأخرجي املال الذي عندك : نعم، قال: هذا ابين؟ قالت: فاعتنقا مجيعاً وبكيا فدخل فروخ املرتل فقال

  .املال قد دفنته وأنا أخرجه بعد أيام: فقالت. وهذه معي أربعة آالف دينار

تاه مالك بن أنس واحلسن بن زيد وابن أيب علي اللهيب فخرج ربيعة إىل املسجد وجلس يف حلقته وأ
اخرج فصلِّ يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا : واملساحقي وأشراف املدينة وأحدق الناس به فقالت امرأته

عليه وسلم فخرج فنظر إىل حلقٍة وافرة، فأتاه فوقف عليه ففرجوا له قليالً ونكس ربيعة رأسه يومهه انه مل 
. لقد رفع اهللا ابين: هذا ربيعة بن أيب عبد الرمحن، فقال أبو عبد الرمحن: ذا الرجل؟ فقالوامن ه: يره فقال

فقالت . لقد رأيت ولدك يف حالٍة ما رأيت أحداً من أهل الفقه والعلم عليها: فرجع إىل مرتله فقال لوالدته
قالت فإين . ل ال واهللا إالّ هذاثالثون آلف دينار أو هذا الذي هو فيه من اجلاه؟ قا: فأيما أحب إليك: أمه

  .فواهللا ما ضيعته: أنفقت املال كله عليه قال

مكث ربيعة دهراً طويالً عابداً يصلي الليل والنهار، فجالس القاسم فنطق بلب وعقل : وعن ابن زيد قال
  .سلوا هذا لربيعة: فكان القاسم إذا سئل عن شيء قال

  .فطن من ربيعةما رأيت أحداً ا: وعن حيىي بن سعيد قال

w  .هو صاحب معضالتنا وأعلمنا وأفضلنا: وقال يل عبيد اهللا بن عمر يف ربيعة: قال الليث
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  .ما رأيت أحداً أسد عقالً من ربيعة: وعن حيىي بن سعيد أنه قال

وال : وال احلسن وابن سريين؟ قال: ما رأيت أحداً أعلم من ربيعة الرأي قلت: وعن سوار بن عبد اهللا قال
  .سن وابن سرييناحل

  .رأيت أبا حنيفة عند ربيعة وكان جمهود أيب حنيفة أن يفهم ما يقول ربيعة: وعن يونس بن يزيد قال

أتينا مالك بن أنس فجعل حيدثنا عن ربية الرأي فكنا : وعن بكر بن عبد اهللا الشرود الصنعاين قال
فأتينا ربيعة . هو نائم يف ذاك الطاقما تصنعون بربيعة؟ : فقال لنا ذات يوم. نستزيده من حديث ربيعة

كيف حظي بك مالك؟ ومل : فقلنا له. نعم: أنت ربيعة الذي حيدث عنك مالك؟ قال: فانبهناه فقلنا له
  .أما علمتم أن مثقاالً من دولٍة خري من محل علٍم: حتظ أنت بنفسك؟ قال

وليه القضاء فلم يفعل، وعرض عليه وكان السفاح قد أقدم عليه ربيعة االنبار لي: قال الشيخ رمحه اهللا
  .العطاء فلم يقبل

أن مسعت إين حدثتهم شيئاً أو أفتيتهم فال : قال يل ربيعة حني أراد اخلروج إىل العراق: وعن مالك قال
: ملّا قدمها لزم بيته فلم خيرج إليهم ومل حيدثهم بشيء حىت رجع قال مالك: فكان كما قال. تعدين شيئاً

فأعطاه مخسة آالف درهم ليشتري ا . ري املؤمنني أيب العباس أمر له جبائزة فأىب أن يقبلهاملّا قدم على أم
  .جارية فأىب أن يقبلها

ما : كان ربيعة بن أيب عبد الرمحن يوماً جالساً فغطى رأسه مث اضطجع فبكى فقيل له: وعن سفيان قال
  .يبكيك؟ فقال رثاء ظاهر وشهوة خفية

    

لقد رأيت مشيخة املدينة وان هلم لغدائر وعليهم املمصر واملورد يف : د الرمحن قالوعن ربيعة بن أيب عب
  .أيديهم خماصر، ويف أيدهم آثار اِحلناء يف هيئة الفتيان ودين أحدهم ابعد من الثريا إذا أريد على دينه

  . املدينةقد مسع ربيعة من أنس بن مالك والسائب بن يزيد وعامة التابعني من أهل: قال الشيخ

  .مالك والثوري وشعبة والليث بن سعد: وروى عنه

. وتويف باألنبار وقيل بل رجع إىل املدينة فمات ا. ربيعة بن أيب عبد الرمحن ثقة: وقال أمحد بن حنبل

  .وذلك يف سنة ست وثالثني ومائة

  .ذهبت حالوةُ الفقه منذ مات ربيعة بن أيب عبد الرمحن: وعن مالك بن أنس قال

  ان بن سليم الزهري صفو
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  .موىل محيد بن عبد الرمحن بن عوف يكىن أبا عبد اهللا

  .عادلين صفوان بن سليم إىل مكة فما وضع جنبه يف احململ حىت رجع: عن عبد العزيز بن أيب حازم قال

كان صفوان بن سليم يف الصيف يصلّي بالليل يف البيت، فإذا كان الشتاء : وعن سليمان بن سامل قال
  .لّى يف السطح لئال ينامص

رأيت صفوان بن سليم ولو قيل له غداً القيامة، ما كان عنده مزيد : عن أيب ضمرة أنس بن عياض قال
  .على ما هو عليه من العبادة

كان صفوان بن سليم ال يكاد خيرج من مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم : وعن أيب علقمة املديين قال
  .أخشى أن ال أعود إليه: وقالفإذا أراد أن خيرج بكى 

قال صفوان بن سليم أعطى اهللا عهداً أن ال أضع جنيب على فراٍش حىت : وعن حممد بن أيب منصور قال
: فبلغين أن صفوان عاش بعد ذلك أربعني سنة مل يضع جنبه فلما نزل به املوت قيل له: احلق بريب قال

  .ذاًرمحك اهللا أال تضطجع؟ قال ما وفيت هللا بالعهد إ

ويقول أهل املدينة، انه ثَِفنت جبهته من اثر : فأُسِند فما زال كذلك حىت خرجت نفسه، قال: قال
  .السجود

انصرفت مع صفوان بن سليم من العيد إىل مرتله فجاء خبرب يابس : وعن أيب مروان موىل بين متيم قال
ذ منها شيئا فأعطاه فاتبعت ذلك فجاء سائل فوقف على الباب وسأل فقام صفوان إىل كوة يف البيت فأخ

: أعطاه اهللا افضل ما أعطى أحداً من خلْقه فقلت ما أعطاك؟ قال: فإذا هو يقول. السائل ألنظر ما أعطاه

  .أعطاين ديناراً

دلّوين على صفوان بن سليم؟ فإين رأيته دخل اجلنة : جاء رجل من أهل الشام فقال: وعن سفيان قال
  .ص كساه إنساناًبقمي: بأي شيء؟ قال: فقلت

خرجت من املسجد يف ليلة باردة فإذا : سألت صفوان عن قصة القميص قال: قال بعض إخوان صفوان
  .رجل عريان، فرتعت قميصي فكسوته

: قال. قدم سليمان بن عبد امللك املدينة وعمر بن عبد العزيز عامله عليها: عن سعيد بن كثري بن حيىي قال

 باب املقصورة واستند إىل احملراب واستقبل الناس بوجهه، فنظر إىل صفوان بن فصلى بالناس الظُهر مث فتح
يا أمري املؤمنني هذا : يا عمر من هذا الرجل، ما رأيت سمتاً أحسن منه؟ قال: سليم عن غري معرفة فقال

: خلادمهفآتى بكيس فيه مخس مائة دينار فقال . يا غالم كيس فيه مخس مائة دينار: قال. صفوان بن سليم

ترى هذا الرجل القائم يصلي فوصفه للغالم حىت أثبته فخرج الغالم بالكيس حىت جلس إىل صفوان فلما 
wامرين أمري املؤمنني، وهو ذا : ما حاجتك؟ قال: نظر إليه صفوان ركع وسجد مث سلم واقبل عليه فقال
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استِعن ذا على زمانك : يقولينظر إليك وايلّ أن ادفع هذا الكيس وفيه مخس مائِة ديناٍر إليك وهو 
ألست صفوان بن سليم؟ : فقال له الغالم. ليس أنا بالذي أرسلت إليه: فقال صفوان للغالم. وعلى عيالك

: فقال الغالم. اذهب فاستثبت فإذا أثبت فهلم: قال. فإليك أُرِسلت: قال. بلى أنا صفوان بن سليم: قال

ولكن اذهب فاستثبت فأنا ها هنا ال، إذا أم: قال. فأمسك الكيس معك واذهب ،قد أخذت كنت سكت
  .فولّى الغالم فأخذ صفوان نعليه وخرج فلم ير ا حىت خرج سليمان من املدينة. جالس

دخلت أنا وأيب نسأل عنه، يعين صفوان بن سليم وهو يف مصالّه فما : أبو مصعب قال يل ابن أيب حازم
  .ربتين موالته أنْ ساعةَ خرجتم ماتزال به أيب حىت رده إىل فراشه فأخ

أسند صفوان بن سليم عن ابن عمر وجابر بن عبد اهللا وعبد اهللا بن جعفر وسهل بن حنيف يف آخرين، 
  .ومسع من كبار التابعني كسعيد بن املسيب وأيب سلمة وعروة وسامل وعكرمة وطاوس يف خلٍق كثري

    

: فقال. بل صفوان بن سليم وقلّةُ حديثه وأشياء خولف فيهاذُكر ألمحد بن حن: عن أيب بكر بن صدقة قال

 تويف صفوان باملدينة سنة اثنتني وثالثني - هذا رجل إمنا كان يستشفَى حبديثه ويسترتَل القَطْر بذكْره 
  .-ومائة 

  أبو حازم سلمة بن دينار األعرج 

ما رأيت أحداً احلكمةُ إىل ِفيِه : موىل لقوم من بين ليث بن بكر عن عبد الرمحن بن زيد بن اسلم قال
  .اقرب من أيب حازم

  .ثقيت باهللا عز وجل ويأسى مما يف أيدي الناس: قيل أليب حازم ما مالُك؟ قال: وعن سفيان قال

  .ما مضى من الدنيا فحلْم وما بقي فأماينّ: قال أبو حازم: وعن ثوابةُ بن رافع قال

ُ يِحسن عبد فيما بينه وبني اهللا إال احسن اهللا ما بينه وبني ال: ثنا أبو حازم قال: وعن حممد مطرف قال
وملصانعةُ وجٍه واحد أيسر من . العباد، وال يغِور فيما بينه وبني اهللا عز وجل إال اعور فيما بينه وبني العباد

 وبينه مصانعة الوجوه كلّها، انك إذا صانعت هذا الوجه مالت الوجوه كلها إليك، وإذا أفسدت ما بينك
  .شِنفتك الوجوه كلّها

إذا رأيت اهللا عز وجل يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه : وعن عمر بن سعيد بن حسني عن أيب حازم قال
  .فاحذره

كلّ نعمة ال تقرب من اهللا عز وجل فهي : قال أبو حازم: أنا بعض أهل احلجاز قال: حممد بن عبيد قال
w  .بلية
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يا أبا : فقلت. ازم مل يقص يف املسجد ويبكي وميسح بدموعه وجههرأيت أبا ح: وعن أيب معشر قال
  .بلغين أن النار ال تصيب موضعاً أصابته الدموع من خشية اهللا تعاىل: حازم مل تفعل هذا؟ قال

  .ينبغي للمؤمن أن يكون أشد حفْظاً للسانه منه ملوضع قدميه: قال أبو حازم: وعن سفيان قال

 قال أبو حازم نعمة اهللا فيما زوي عين من الدنيا افضل من نعمته فيما أعطاين :وعن سعيد بن عامر قال
  .منها

  .إنْ وِقينا شر ما أُعطينا مل ِنباملا فاتنا: وقال أبو حازم

أن كان يغنيك من الدنيا ما يكفيك فأدىن عيِش من الدنيا يكفيك، وان : قال أبو حازم: وقال ابن عيينة
  .كفيك فليس شيء يكفيككان الُ يغنيك، ما ي

بعث سليمان بن عبد امللك إىل حازم : حدثين أيب قال: وعن عبد اجلبار بن عبد العزيز بن أيب حازم قال
ألنكم أخربتم آخرتكُم وعمرتم دنياكم فانتم تكرهون : يا أبا حازم ما لنا نكره املوت؟ قال: فجاءه فقال

إما احملسن :  فكيف القدوم على اهللا عز وجل؟ قالصدقت،: أن تنتقلوا من العمران إىل اخلراب قال
ليت شعري ما لنا : فبكى سليمان وقال. فكالغائب يقدم على أهله وأما املسيء فكاآلبق يقدم على مواله

اعرض نفسك على كتاب اهللا عز وجل فانك تعلم ما لك عند اهللا قال يا أبا : قال: عند اهللا يا أبا حازم
سورة االنفطار " ِإنَّ األبرار لَفي نعيم وانَّ الفُجار لَفي جحيم " عند قوله : حازم وإين أصيب ذلك؟ قال

ما تقول :  قال56سورة األعراف آية " قريب من احملسنني " فأين رمحة اهللا؟ قال :  فقال سليمان14آية 
  .نصيحةٌ تلقيها: اعفين عن هذا قال سليمان. فيما حنن فيه؟ قال

اخذوا هذا األمر عنوة من غري مشاورة من املسلمني وال اجتماٍع من رأيهم أن أناسا : قال أبو حازم
فسفكوا فيه الدماء على طلب الدنيا مث ارحتلوا عنها فليت شعري ما قالوا وما قيل هلم؟ فقال بعض 

كذبت، أن اهللا تعاىل اخذ على العلماء لَيبيننه للناس وال : قال أبو حازم. بئس ما قلت يا شيخ: جلسائه
ومل؟ قال : قال. أعوذ باهللا من ذلك: أصحبنا يا حازم ِتصب منا ونِصب منك قال: يكتمونه قال سليمان

  .أخاف أن اركن إليكم شيئا قليال فيذيقين ِضعف احلياة وضعف املمات

. ع لنا خبرييا أبا حازم اد: قال. اّتق اهللا أن يراك حيث اك وان يفقدك حيث أمرك: قال. فاِشر علي: قال

يا غالم : فقال. اللهم أن كان سليمان وليك فَيِسره للخري، وان كان عدوك فخذ إىل اخلري بناصيته: قال
فقال ال حاجة يل فيها إين أخاف أن يكون ِلما مسعت من . خدها يا أبا حازم: مث قال. هات مائة دينار

  .كالمي

    

: قال أبو حازم. انه جلاري منذ ثالثني سنة ما كلّمته قط: فقال الزهري. فكأن سليمان اعجب بايب حازم w
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بل أنت شتمت : أتشتمين؟ قال سليمان: قال الزهري. انك نسيت اهللا فنسيتين ولو أحببت اهللا ألحببتين
أن بين إسرائيل ملّا كانوا على الصواب كانت : أما علمت أنّ للجار على جاره حقاً قال أبو حازم. نفسك

 إىل العلماء وكانت العلماء تفر بدينها من األمراء فلما رأى ذلك قوم من أذلة الناس تعلموا األمراء، حتتاج
ذلك العلْم وأتوا به إىل األمراء فاستغنت به عن العلماء واجتمع القوم على املعصية فسقطوا وانتكسوا و لو 

هو ما : تريد ويب تعرض قالقال الزهري كأنك إياي . كان علماؤنا يصونون علمهم مل تزل األمراء ام
  .تسمع

عافانا اهللا وإياك أبا بكر من الفنت فقد : كتب أبو حازم األعرج إىل الزهري: وعن الذيال بن عباد قال
أصبحت شيخا كبرياً وقد أثقلتك ِنعم اهللا عليك فيما : أصبحت حباٍل ينبغي ملن عرفك ا أن يرمحك

جمن بدنك وأطال من عمرك وعملت ح ج اهللا تعاىل مما علّمك من كتابه، وفقّهك فيه من دينه، اصح
وفهمك من سنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم فرمى بك يف كلّ نعمة أنعمها عليك وكل حجةَ يحتج ا 

لئن شكرتم : " عليك الغرض األقصى ابتلى يف ذلك شكرك وأبدا فيه فضله عليك وقد قال عز وجل
 فانظر أي رجل تكون إذا وقفت بني يدي 7سورة إبراهيم آية"  عذايب لشديد ألزيدنكم ولئن كفرتم إنّ

اهللا عز وجل فسألك عن ِنعمه عليك كيف رعيتها، وعن حججه عليك كيف قَضيتها فال حتسبن اهللا عز 
: " وجل راضياً منك بالتعذير، وال قابالً منك التقصري هيهات ليس ذاك اخذَ على العلماء يف كتابه إذ قال

 انك تقول انك جِدلٌ ماهر عامل قد جادلت الناس 187سورة آل عمران آية " لَتبيننه للناس وال تكتمونه 
فَجدلتهم وخاصمتهم فخصمتهم إدالالً منك بفَهمك واقتداراً منك برأيك فأين تذهب عن قول اهللا عز 

سورة النساء آية " جيادل اهللا عنهم يوم القيامةها انتم هؤالء جادلتم عنهم يف احلياة الدنيا فَمن : "وجل
 اعلم أن أدىن ما ارتكبت واعظم ما احتقبت أن آنست الظامل وسهلت له طريق الغي بدنوك حني 109

أُدنيت وإجابتك حني دعيت فما أخلقك أن ينوه غداً بامسك مع اجلَرمة، وان تسأل عما أردت بإغضائك 
أخذت ما ليس ملن أعطاك، جعلوك قطباً تدور عليه رحى باِطلهم وجسراً يعبرون عن ظُلم الظَلَّمة، انك 

بك إىل بالئهم وسلَّما إىل ضاللتهم يدخلون بك الشك على العلماء ويقتادون بك قلوب اجلهال إليهم، 
ة فلم يبلغ أخص وزرائهم وال أقوى أعوام هلم إال دون ما بلغت من إصالح فسادهم واختالف اخلاص
والعامة إليهم فما ايسر ما عمروا لك يف جنب ما خربوا عليك، وما اقَّل ما أعطوك يف قدر ما اخذوا 

منك، فانظر لنفسك فانه ال ينظر هلا غريك، وحاسبها حسابا رجل مسؤول وانظر كيف شكرك ملن غذاك 
مبجال، وكيف صيانتك لكسوِة بنعمه صغرياً وكبرياً وانظر كيف إعظامك أمر من جعلك بدينِه يف الناس 

من جعلك بكسوته مستترا، وكيف قربك وبعدك ممن أمرك أن تكون منه قريباً، ما لك ال تتنبه من 
wوتستقيل من عثرتك فتقول واهللا ما قمت هللا عز وجل مقاماً واحداً أحيي له فيه دينا وال أميت . نعستك
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تودعك علمه؟ ما يؤمنك أن تكون من الذين قال اهللا له فيه باطالً؟ أين شكرك ملن استحملك كتابه واس
اآلية سورة األعراف آية " فَخلَف من بعدهم خلْف ورثوا الكتاب يأخذُون عرض هذا األدىن"عز وجل 

 انك لست يف دار مقاٍم قد أوِذنت بالرحيل فما بقاء املرء بعد أقرانه؟ طوىب ملن كان يف الدنيا على 169
من أن ميوت وتبقى ذنوبه من بعده انك مل تؤمر بالنظر لوارثك على نفسك، ليس أحد وجٍل ما يؤمن 

احذر فقد أُتيت . ذهبت اللذة وبقيت التبعة، ما أشفى من سِعد بكسبه غريه. أهالً أن ترد له على ظهرك
  .انك تعامل من ال جيهل والذي حيفظ عليك ال يغفل. وختلّص فقد وِهلت

    

نك سفر بعيد وداو دينك فقد دخله سقم شديد، وال حتسنب إين أردت توبيخك وتعيريك جتهز فقد دنا م
 عليك ما عزب عنك من حلمك، وذكرت عش ما فات من رأيك، وتردنوتعنيفك، ولكين أردت أن ت

 أغفلت ذكر من مضى من 55سورة الذاريات آية " وذكّر فإنّ الذكرى تنفَع املؤمنني: "قوله تعاىل
سنانك وأقرانك وبقيت بعدهم كَقْرن أعضب فانظر هل ابتلوا مبثل ما ابتليت به أو دخلوا يف مثل ما أ

دخلت فيه؟ وهل تراه دخر لك خرياً منعوه أو علمك شيئا جهلوه؟ فإذا كانت الدنيا تبلغ من مثلك هذا 
علمه، املأفون يف يف كَِبر سنك ورسوخ علمك وحضور أجلك فمن يلوم احلدث قي سنه، اجلاهلَ يف 

  .والسالم عليك ورمحة اهللا وبركاته. رأيه، املدخولَ يف عقله؟ وحنمد الذي عافانا مما ابتالك به

أن بضاعة اآلخرة كاسدة فاستكثروا منها يف أواِن : قال أبو حازم: وعن حممد بن إسحاق املوصلي قال
  .إىل كثريكساِدها فانه لو جاء يوم نفاقها مل تصل منها إىل قليل وال 

قال أبو حازم وحيك يا أعرج يدعى يوم القيامة : ومسعت مروان بن حممد يقول: قال ابن أيب احلواري
  .بأهل خطيئِة كذا وكذا فتقوم معهم، مث يدعى بأهل خطيئة

يقول عند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر، وإذا عزم : مسعت أبا حازم: وعن عبد الرمحن بن جرير قال
  .رك اآلثام أتته الفتوحالعبد على ت

  .ما يف الدنيا شيء يسرك إال وقد الزق به شيء يسوءك: قال أبو حازم: وعن حممد بن مطرف قال

وعن سعيد بن عبد الرمحن عن أيب حازم قال أن العبد ليعمل احلسنة تسره حني يعملها وما خلق اهللا من 
حني يعملها، وما خلق اهللا عز وجل من حسنة سيئة هي عليه اضر منها، وان العبد ليعمل السيئة مث تسوءه 

انفع له منه، وذلك أن العبد حني يعمل احلسنة يتجبر فيها ويرى أن له فضالً على غريه ولعل اهللا عز وجل 
حيبطها وحيبط معها عمالً كثرياً، وان العبد ليعمل السيئة تسوءه ولعل اهللا عز وجل حيدث له فيها وجالً 

  . لفي جوفه باٍقفيلقَى اهللا وان خوفها

w  .موعدك اجلنة: كان أبو حازم مير على الفاكهة فيقول: مسعت أيب يقول: وعن عون بن جرير قال
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ليس : يا أبا حازم خذ من هذا اللحم فانه مسني قال: مر أبو حازم جبزار فقال: وعن جويرية بن أمساء قال
  .أنا أُنِظر نفسي: قال. قال أُنِظرك. معي درهم

فشيء منها هو يل فلن أعجله قبل اجِله ولو : وجدت الدنيا شيئني: ضل قال قال حازم املَديينوعن الف
طلبته بقوة السموات واألرض، وشيء منها هو لغريي فلم أنله، فيما مضى، وال أرجوه فيما بقي، يمنع 

يت من الذي يل من غريي كما يمنع الذي لغريي مين، ففي أي هذين افين عمري؟ ووجدت ما أُعط
الدنيا شيئني فشيء يأيت اجله قبل اجلي فاغلَب عليه، وشيء يأيت اجلي قبل اجله فأموت واخلفه ملن 

  .بعدي، ففي أي هذين اعصي ريب عز وجل؟

عجباً لقوم يعملون لدار يرحلون عنها كل يوم مرحلة، : قال أبو حازم: وعن حفص بن ميسرة قال
  . كلَّ يوم مرحلةويدعون أن يعلموا لداٍر يرحلون إليها

لو أن أحدكم : إين َألعظ وما أرى له موضعاً وما أريد إال نفسي، وقال: وعن ابن عيينة قال أبو حازم
وحلف أبو . ما كنت ألخرق ثويب، وهو خيرق دينه: قيل له ضع ثوبك على هذا اهلوف حىت يرمى لقال

  ..لى نعلهلوددت أنّ أحدكم يبقي على دينه كما يبقى ع: حازم جللسائه

عملًا مبا تكرهون إذا احبه : قال أبو حازم أضمنوا يل اثنني أضمن لكم اجلنة: وعن فُضيل بن عياض قال
  .اهللا تعاىل، وترِك ما حتبون إذا كِرهه اهللا عز وجل

: ليسري الدنيا يشغلُ عن كثري من اآلخرة، وقا: مسعت أبا حازم يقول: وعن يعقوب بن عبد الرمحن قال

  .ما أحببت أن يكون معك يف اآلخرة فقدمه اليوم، وما أكرهت أن يكون معك يف اآلخرة فاتركْه اليوم

انك لتجد الرجل يعمل : وقال. كل عمل تكره املوت من أجله فاتركه مث ال يضرك مىت مت: وقال
أفال تترك ما : ال لهفيق. وكيف؟ وعندي ما عندي: يقول: أحتب أن متوت؟ قال: باملعاصي فإذا قيل له

  .ما أريد تركَه وما احب أن أموت حىت اتركَه: تعمل من املعاصي؟ فيقول

  .شيئان إذا عملت ما أصبت ما خري الدنيا واآلخرة ال أطول عليك: وقال

  .حتمل ما تكره إذا احبه اهللا وتترك ما حتب إذا كرهه اهللا: وما مها أنا أبا حازم؟ قال: قيل

  .رِضي الناس من العمل بالعلم ومن الفعل بالقول: قال أبو حازم:  بن حيىي املازين قالوعن حممد

    

رأيت أبا جعفر القاري، يعين يف املنام، على الكعبة فقلت له يا أبا : وعن سليمان بن سليمان العمري قال
ن الشهداء األحياء املرزوقني، نعم اقِريْء إخواين مين السالم وخبرهم أن اهللا عز وجل جعلين م: جعفر قال

الكَيس الكَيس فان اهللا ومالئكته يتراءون جملسك : يقول لك أبو جعفر: واقريء أبا حازم السالم وقل له
w  .بالعشيات
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اسند أبو حازم عن ابن عمر وسهل بن سعد وانس بن مالك وقيل انه رأى أبا هريرة، ومسع من كبار 
  . سلمة وعروة وغريهمالتابعني كسعيد بن املسيب وأيب

  .وتويف يف بعد سنة أربعني ومائة يف خالفة املنصور

  من الطبقة الخامسة

  من أهل المدينة 

  جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 

عليهم السالم يكىن أبا عبد اهللا أمه أم فروة بنت القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق كان مشغوال 
  .بالعبادة عن حب الرياسة

  . بن أيب املقدام قال كنت إذا نظرت إىل جعفر بن حممد علمت انه من ساللة النبينيوعن عمرو

وعن مالك بن انس قال قال جعفر بن حممد لسفيان الثوري يا سفيان إذا أنعم اهللا عليك بنعمة فأحببت 
نكم بقاءها ودوامها فاكثر من احلمد والشكر عليها فإن اهللا عز وجل قال يف كتابه لئن شكرمت ألزيد

 وإذا استبطأت الرزق فاكثر من االستغفار فإن اهللا تعاىل قال يف كتابه استغفروا ربكم 7سورة إبراهيم آية 
انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وميددكم بأموال وبنني يعين يف الدنيا وجيعل لكم جنات سورة 

ه فاكثر من قول ال حول وال قوة إال  يف اآلخرة يا سفيان إذا حزبك أمر من سلطان أو غري12نوح آية 
  .باهللا فإا مفتاح الفرج وكرت من كنوز اجلنة

وعن ابن أيب حازم قال كنت عند جعفر بن حممد إذ جاءه آذنه فقال سفيان الثوري بالباب فقال ائذن له 
ال فدخل فقال جعفر يا سفيان انك رجل يطلبك السلطان وأنا اتقي السلطان قم فاخرج غري مطرود فق

سفيان حدثين حىت امسع وأقوم فقال جعفر حدثين أيب عن جدي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
ال حول وال قوة : من أنعم اهللا عليه نعمة فليحمد اهللا ومن أستبطأ الرزق ليستغفر اهللا ومن حزبه أمر فليقل

  .إال باهللا فلما قام سفيان قال جعفر خذها يا سفيان ثالث وأي ثالث

  .وعن اهلياج بن بسطام قال كان جعفر بن حممد يطعم حىت ال يبقى لعياله شيء

وعن حيىي بن الفرات قال قال جعفر بن حممد لسفيان الثوري ال يتم املعروف إال بثالثة بتعجيله وتصغريه 
  .وستره

  .وسئل جعفر بن حممد مل حرم اهللا الربا قال لئال يتمانع الناس املعروف

wفر الصادق قال دخلت على جعفر وموسى بني يديه وهو يوصيه ذه الوصية وعن بعض أصحاب جع
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يا بين أقبل وصييت واحفظ مقاليت فانك إن حفظتها تعش سعيدا ومتت : فكان مما حفظت منها أن قال
محيدا يا بين انه من قنع مبا قسم اهللا له استغىن ومن مد عينه إىل ما يف يد غريه مات فقريا ومن مل يرض مبا 

سم اهللا عز وجل له ام اهللا تعاىل يف قضائه ومن استصغر زلة نفسه استعصم زلة غريه ومن استصغر زلة ق
غريه استعظم زلة نفسه يا بين من كشف حجاب غريه انكشفت عورات بيته ومن سل سيف البغي قتل 

ن دخل مداخل به ومن احتفر ألخيه بئراً سقط فيها ومن داخل السفهاء حقر ومن خالط العلماء وقر وم
السوء ام يا بين قل احلق لك وعليك وإياك والنميمة فإا تزرع الشحناء يف قلوب الرجال يا بين إذا 

  .طلبت اجلود فعليك مبعادنه

وعن امحد بن عمرو بن املقدام الرازي قال وقع الذباب على املنصور فذبه عنه فعاد فذبه حىت اضجره 
  .ر يا أبا عبد اهللا مل خلق اهللا عز وجل الذباب قال ليذل به اجلبابرةفدخل جعفر بن حممد فقال له املنصو

  .وعن احلسن بن سعيد اللخمي عن جعفر بن حممد قال من مل يغضب من اجلفوة مل يشكر النعمة

وعن احلرمازي قال كان رجل من أهل السواد يلزم جعفر بن حممد ففقده فسأل عنه فقال له رجل انه 
 فقال جعفر اصل الرجل عقله وحسبه ودينه وكرمه تقواه والناس يف آدم نبطي يريد أن يضع منه

  .مستوون

وعن سفيان الثوري قال مسعت جعفر بن حممد الصادق يقول عزت السالمة حىت لقد خفي مطلبها فإن 
تكن يف شيء فيوشك أن تكون يف اخلمول فإن طلب يف اخلمول ومل توجد فيوشك أن تكون يف التخلي 

 فإن طلبت يف التخلي ومل توجد فيوشك أن تكون يف الصمت وليس كالتخلي فإن طلب وليس كاخلمول
يف الصمت فلم توجد فيوشك أن تكون يف كالم السلف الصاحل والسعيد من وجد يف نفسه خلوة يشتغل 

  .ا

    

فر وعن عبد اهللا بن الفضيل بن الربيع عن ابيه ومل حيفظ على الدعاء وبعضه عن غريه قال حج أبو جع
سنة سبع وأربعني ومائة فقدم املدينة وقال ابعث إيل جعفر بن حممد من يأتينا به تعباً قتلين اهللا إن مل أقتله 
فتغافل عنه الربيع لينساه مث أعاد ذكره للربيع وقال أرسل إليه من يأيت به متعبا فتشاغل عنه مث أرسل إىل 

عل فلما أتاه قال له يا أبا عبد اهللا اذكر اهللا فانه قد الربيع برسالة قبيحة يف جعفر وأمره أن يبعث إليه فف
أرسل إليك اليت ال سوى هلا قال جعفر ال حول وال قوة إال باهللا مث اعلم أبا جعفر حضوره فلما دخل 
أوعده وقال أي عدو اهللا اختذك أهل العراق إماما جيبون إليك زكاة أمواهلم وتلحد يف سلطاين وتبغيه 

 إن مل أقتلك فقال يا أمري املؤمنني إن سليمان عليه السالم أعطى فشكر وان أيوب ابتلي الغوائل قتلين اهللا
wفصرب وان يوسف ظلم فغفر وأنت من ذلك السنخ فقال له أبو جعفر إيل وعندي أبا عبد اهللا الربيء 
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  .رحامهمالساحة السليم الناحية القليل الغائلة جزاك اهللا من ذي رحم افضل ما جزى ذوي األرحام عن أ

مث تناول يده فأجلسه معه على فراشه مث قال علي باملنجفة فأيت بدهن فيه غالية فغلفه بيده حىت خلت 
جليته قاطرة مث قال يف حفظ اهللا ويف كالءته مث قال يا ربيع أحلق أبا عبد اهللا جائزته وكسوته انصرف أبا 

قد رأيت قبل ذلك ما مل تره و رأيت بعد عبد اهللا يف حفظ اهللا ويف كنفه فانصرف وحلقته فقلت له أين 
ذلك ما قد رأيت فما قلت يا أبا عبد اهللا حني دخلت قال قلت اللهم احرسين بعينك اليت ال تنام واكنفين 

بركنك الذي ال يرام واغفر يل بقدرتك علي ال أهلك وأنت رجائي اللهم انك اكرب واجل ممن أخاف 
  .ك من شرهواحذر اللهم بك ادفع يف حنره واستعذ ب

وعن الليث بن سعد قال حججت سنة ثالث عشرة ومائة فأتيت مكة فلما أن صليت العصر رقيت أبا 
يا رباه حىت انقطع : قبيس فإذا أنا برجل جالس وهو يدعو فقال يا رب يا رب حىت انقطع نفسه مث قال

 مث قال يا حي يا حي حىت يا رب حىت انقطع نفسه مث قال يا اهللا يا اهللا حىت انقطع نفسه: نفسه مث قال
انقطع نفسه مث قال يا رحيم حىت انقطع نفسه مث قال يا ارحم الرامحني حىت انقطع نفسه سبع مرات مث 

قال اللهم اين اشتهي من هذا العنب فاطعمنيه اللهم أن بردي قد اخلقا قال الليث فواهللا ما استتم كالمه 
 يومئذ عنب وبردين موضوعني فأراد أن يأكل فقلت حىت نظرت إىل سلة مملوءة عنبا وليس على األرض
  .أنا شريكك فقال يل تقدم وكل وال تأخذ منه شيئا

فتقدمت فأكلت شيئا مل آكل مثله قط وإذا عنب ال عجم له فأكلت حىت شبعت والسلة حباهلا مث قال يل 
 البسهما فتواريت عنه خذ احب الربدين إليك فقلت له أما الربدان فأنا غين عنهما فقال يل توار عين حىت

فارتدى أحدمها وائتزر اآلخر مث اخذ الربدين اللذين كانا عليه فجعلهما على عاتقه فرتل فاتبعته حىت إذا 
  .كان باملسعى لقيه رجل فقال اكسين كساك اهللا يا ابن رسول اهللا فدفعهما إليه

  .ته ألمسع منه فلم أجدهفلحقت الرجل فقلت له من هذا قال جعفر قال ابن حممد قال الليث فطلب

  .اسند جعفر بن حممد عن أبيه وعن عطاء بن أيب رباح وعكرمة يف آخرين

  .وروي عنه من التابعني مجاعة منهم أيوب السختياين ومن األئمة مالك والثوري وشعبة يف آخرين

  .وتويف باملدينة سنة مثان وأربعني ومائة رمحه اهللا

  محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة 

ن احلارث بن أيب ذئب عن حممد بن عمر قال كان حممد بن عبد الرمحن يكىن أبا احلارث ولد يف سنة اب
مثانني عام اجلحاف وكان من أورع الناس وكانوا يرمونه بالقدر وما كان قدريا وكان يصلي الليل أمجع 

wأهل الشام فحدثه واخربين أخوه قال كان يصوم يوما ويفطر يوما فوقعت الرجفة بالشام فقدم رجل من 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   370 

عن الرجفة وكان يوم إفطاره فقلت له قم تغذى قال دعه اليوم فسرد الصوم من ذلك اليوم إىل أن مات 
  .وكان يتعشى باخلبز والزيت وله طيلسان وقميص يشتو فيه ويصيف وحيفظ حديثه كله

إين ألراك مرائياً : ودخل على عبد الصمد بن علي وهو وايل املدينة فكلمه يف شيء فقال له عبد الصمد
من أرائي؟ فواهللا للناس عندي أهون من هذا وحج أبو جعفر فدعا : فأخذ عوداً أو شيئاً من األرض فقال

ابن أيب ذئب فقال نشدتك باهللا الست اعمل باحلق؟ أليس تراين اعدل فقال ابن أيب ذئب أما إذا نشدتين 
  .تستعمل الظلمة وتدع أهل اخلريباهللا فأقول اللهم ال ما أراك تعدل وانك جلائر وأنا ل

    

قال حممد بن عمر فحدثين حممد بن إبراهيم وإبراهيم بن حيىي وأخربت عن عيسى بن علي قالوا فظننا أن 
أبا جعفر سيعاجله فجعلنا نكف إلينا ثيابنا خمافة أن يصيبنا من دمه فجزع أبو جعفر واغتم وقال له قم 

  .فاخرج

  .ة سنة تسع ومخسني ومائة وهو ابن تسع وسبعنيومات ابن أيب ذئب فدفن بالكوف

وعن امحد بن علي احلافظ قال مسع ابن أيب ذئب من عكرمة ونافع وسعيد املقربي وأيب الزناد وحممد بن 
  .املنكدر والزهري وغريهم

 وكان فقيهاً صاحلاً يأمر باملعروف وينهى عن املنكر أقدمه املهدي بغداد فحدث ا مث رجع يريد املدينة

  .فمات بالكوفة

وقال امحد بن حنبل كان ابن أيب ذئب يشبه بسعيد بن املسيب قيل ألمحد خلف مثله ببالده قال ال وال 
  .بغريها

  مصعب بن ثابت بن عبد اهللا بن 

الزبري أبو عبد اهللا القرشي عن الزبري بن بكار قال كان مصعب بن ثابت من اعبد أهل زمانه صام مخسني 
  .سنة

دثين حيىي بن مسكني قال ما رأيت أحدا قط اكثر ركوعا وسجودا من مصعب بن ثابت قال الزبري وح
  .كان يصلي يف كل يوم وليلة آلف ركعة ويصوم الدهر

  .قال حممد بن سعد تويف مصعب بن ثابت سنة سبع ومخسني ومائة رمحه اهللا

  من الطبقة السادسة

w  من أهل المدينة 
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  مالك بن انس بن مالك بن أبي 

صبحي عن حممد بن عمر قال مسعت مالك بن انس يقول قد يكون احلمل ثالث سنني وقد محل عامر األ
  .ببعض الناس ثالث سنني يعين نفسه قال ومسعت غري واحد يقول محل مبالك ثالث سنني

وعن مطرف بن عبد اهللا قال كان مالك بن انس طويال عظيم اهلامة اصلع ابيض الرأس واللحية شديد 
  .قرة ولباسه الثياب العدنية اجلياد ويكره حلق الشارب ويعيبه ويراه من املثلالبياض إىل الش

  .وعن أيب مصعب قال مسعت مالك بن انس يقول ما أفتيت حىت شهد يل سبعون اين أهل لذلك

وعنه قال ما أحببت يف الفتيا حىت سألت من هو اعلم مين هل يراين موضعا لذلك سألت ربيعة وسألت 
مراين بذلك فقلت يا أبا عبد اهللا فلو اك قال كنت انتهي ال ينبغي للرجل أن يرى نفسه حيىي بن سعيد فأ

  .أهال لشيء حىت يسأل من هو اعلم منه

وقال خلف دخلت على مالك بن انس فقال يل انظر ما حتت مصالي أو حصريي فنظرت فإذا بكتاب 
يب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام يف مسجده فقال أقراه فإذا فيه رؤيا رآها له بعض إخوانه فقال رأيت الن

وقد اجتمع الناس عليه فقال هلم اين قد خبأت لكم حتت منربي طيبا أو علما وأمرت مالكا أن يفرقه على 
الناس فانصرف الناس وهم يقولون إذا ينفذ مالك ما أمره به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث بكى 

  .فقمت عنه

 كان مالك إذا أراد أن حيدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح حليته ومتكن وعن ابن أيب اويس قال
يف اجللوس بوقار وهيبة مث حدث فقيل له يف ذلك فقال احب أن اعظم حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وال أحدث به إال على طهارة متمكناً وكان يكره أن حيدث يف الطريق وهو قائم أو مستعجل فقال احب 

  ." ما أحدث به عن رسول اهللا أن يفهم

كان مالك بن انس إذا أراد أن حيدث حبديث رسول : مسعت معن ابن عيسى يقول: قال إبراهيم بن املنذر
اغضض من صوتك فإن : اهللا صلى اهللا عليه وسلم اغتسل وتبخر وتطيب، وإذا رفع أحد صوته عنده قال

 2:سورة احلجرات آية"  أصواتكم فوق صوت النيب يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا: " اهللا عز وجل يقول

  ."فمن رفع صوته عند حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكأمنا رفع صوته فوق صوت رسول اهللا 

ليس العلم بكثرة الرواية وإمنا هو نور يضعه اهللا : مسعت مالك بن انس يقول: وعن عبد اهللا بن وهب قال
  .يف القلب

حسن مجيل، ولكن انظر إىل الذي يلزمك من : ما تقول يف طلب العلم؟ قال: انسقيل ملالك بن : وعنه
  .حني تصبح إىل حني متسي فالزمه
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اين ضربت إليك كذا : ال أحسنها فقال الرجل: سال رجل مالكاً عن مسالة فقال: وعن ابن مهدي قال
ين قلت لك ال فإذا رجعت إىل مكانك وموضعك فاخربهم ا: فقال له مالك. وكذا ألسألك عنها

  .أحسنها

سالت أبا عبد اهللا عن مالك فقال مالك سيد من سادات أهل العلم وهو إمام :وعن حنبل بن إسحاق قال
يف العلم والفقه مث قال ومن مثل مالك متبع آلثار من تقدم مع عقل وأدب؟ مسانيد مالك اشهر من أن 

  .تذكر وهو النجم الثاقب يف أهل النقل

ال اشتكى مالك بن انس أياما يسرية فسالت بعض أهلنا عما قال عند املوت فقال وعن ابن أيب اويس ق
  .تشهد مث قال هللا اآلمر من قبل ومن بعد

    

وتويف صبيحة أربع عشرة من شهر ربيع األول سنة تسع وسبعني ومائة يف خالفة هارون ودفن بالبقيع 
  .ات يف صفر رمحه اهللاوهو ابن مخس ومثانني سنة فذكرت ذلك ملصعب الزبريي فقال م

  من الطبقة السابعة

  من أهل المدينة 

  عبد اهللا بن عبد العزيز العمري 

ويكىن أبا عبد الرمحن عن عبد اهللا بن خبيق قال تعبد عبد اهللا العمري وسكن املقابر وكان ال يرى إال 
 انس من كتاب وال ويف يده كتاب يقرؤه وترك جمالسه الناس فسئل عن فعله فقال مل أر أوعظ من قرب وال

  .اسلم من الوحدة فقيل له قد جاء يف الوحدة ما جاء قال ال تفسد إال جاهال

وعن الفضل بن غسان عن أبيه قال رأى العمري رجال من آل علي ميشي خيطر فأسرع إليه فاخذ بيده 
  .فقال يا هذا إن الذي أكرمك اهللا به مل تكن هذه مشيته قال فتركها الرجل بعد

ملنذر إمساعيل بن عمر قال مسعت أبا عبد الرمحن العمري يقول أن من غفتلك عن نفسك عن أيب ا
  .إعراضك عن اهللا بان ترى ما يسخطه فتجاوزه وال تأمر وال تنهى خوفا ممن ال ميلك ضرا وال نفعا

 تعاىل وقال مسعته يقول من ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر من خمافة املخلوقني نزعت منه هيبة اهللا
  .فلو أمر بعض ولده أو بعض مواليه ال ستخف به

وعن أيب قدامة السرخسي قال قام العمري للخليفة على الطريق فقال له فعلت وفعلت فقال له ماذا تريد 
w  .ماذا تريد قال تعمل بكذا وتعمل بكذا فقال له هارون نعم يا عم نعم يا عم
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لشطوى واىل جنيب عبد اهللا بن عبد العزيز العمري وقد وعن سعيد بن سليمان قال كنت مبكة يف زقاق ا
حج هارون الرشيد فقال هلا إنسان يا أبا عبد الرمحن هو ذا أمري املؤمنني يسعى قد أخلي له املسعى قال 

العمري للرجال ال جزاك اهللا عين خريا كلفتين أمرا كنت عنه غنياً مث تعلق نعليه وقام فتبعته وأقبل هارون 
املروة يريد الصفا فصاح به يا هارون فلما نظر إليه قال لبيك يا عم قال ارق الصفا فلما رقيه الرشيد من 

  .قال ارم بطرفك إىل البيت

قال قد فعلت قال كم هم قال ومن حيصيهم قال فكم يف الناس مثلهم قال خلق ال حيصيهم إال اهللا قال 
نت وحدك تسال عنهم كلهم فانظر كيف اعلم أيها الرجل أن كل واحد منهم يسال عن خاصة نفسه وأ

تكون قال فبكى هارون وجلس وجعلوا يعطونه منديال للدموع قال العمري أو أخرى أقوهلا قال قل يا 
عم قال واهللا إن الرجل ليسرف يف ماله فيستحق احلجر عليه فكيف مبن يسرف يف مال املسلمني مث مضى 

  .وهارون يبكي

بد الرمحن يقول بلغين أن هارون الرشيد قال اين ألحب أن أحج قال حممد بن خلف مسعت حممد بن ع
كل سنة ما مينعين إال رجل من ولد عمر مث يسمعين ما أكره وقد روي لنا من طريق آخر انه لقيه يف 

املسعى فاخذ بلجام دابته فأهوت إليه األجناد فكفهم عنه الرشيد فكلمه فإذا دموع الرشيد تسيل على 
صرف وانه لقيه مرة فقال يا هارون فعلت وفعلت فجعل يسمع منه ويقول مقبول منك يا معرفة دابته مث ان

عم على الرأس والعني فقال يا أمري املؤمنني من حال الناس كيت وكيت فقال عن غري علمي وأمري 
وخرج العمري إىل الرشيد مرة ليعظه فلما نزل الكوفة زحف العسكر حىت لو كان نزل م مائة آلف من 

عدو ما زادوا علىهيبته مث رجع ومل يصل إليه وعن أيب حيىي الزهري قال قال عبد اهللا بن عبد العزيز ال
بنعمة ريب أحدث اين مل أصبح املك إال سبعة دراهم من حلاء شجر فتلته بيدي وبنعمة : العمري عند موته

  . عنها ما أزلتهاريب أحدث لو أن الدنيا أصبحت حتت قدمي ما مينعين أخذها إال أن أزيل قدمي

وعن أيب إمساعيل املؤدب قال جاء رجل إىل العمري فقال عظين قال فاخذ حصاة من األرض فقال زنة 
هذه من الورع يدخل قلبك خري لك من صالة أهل األرض قال زدين قال كما حتب أن يكون اهللا عز 

  .وجل لك غدا فكن له اليوم

  .طوالة وروى عن أبيه وعن إبراهيم بن سعداسند العمري احلديث وأدرك من التابعني أبا 

  .وتويف باملدينة سنة أربع ومثانني ومائة وهو ابن ست وستني سنة

  موسى بن جعفر بن محمد بن علي 
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  .ابن احلسني بن علي أبو احلسن اهلامشي عليهم السالم

بلغه عن رجل انه كان يدعى العبد الصاحل ألجل عبادته واجتهاده وقيامه بالليل وكان كرميا حليما إذا 
  .يؤذيه بعث إليه مبال

    

عن الفضل بن الربيع عن أبيه انه ملا حبس املهدي موسى بن جعفر رأى املهدي يف النوم علي بن أيب 
طالب عليه السالم وهو يقول يا حممد فهل عسيتم أن توليتم إن تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامكم 

 ليال فراعين ذلك فجئته فإذا هو يقرأ هذه اآلية وكان أحسن  قال الربيع فأرسل إيل22سورة حممد آية 
الناس صوتا فقال علي مبوسى بن جعفر فجئته به فعانقه وأجلسه إىل جانبه وقال يا أبا احلسن رأيت أمري 

املؤمنني علي بن أيب طالب يف النوم يقرأ علي كذا فتؤمنين إن خترج علي أو على أحد من ولدي فقال 
ذلك وال هو من شأين قال صدقت يا ربيع أعطه ثالثة آالف دينار ورده إىل أهله إىل واهللا ال فعلت 

  .املدينة

  .قال الربيع فأحكمت أمره ليال فما أصبح إال وهو يف الطريق خوف العوائق

وعن شقيق بن إبراهيم البلخي قال خرجت حاجا يف سنة تسع وأربعني ومائتني فرتلت القادسية فبينا أنا 
لناس يف زينتهم وكثرم فنظرت إىل فىت حسن الوجه شديد السمرة يعلو فوق ثيابه ثوب من انظر إىل ا

صوف مشتمل بشملة يف رجليه نعالن وقد جلس منفردا فقلت يف نفسي هذا الفىت من الصوفية يريد أن 
ا شقيق يكون كال على الناس يف طريقهم واهللا ألمضني إليه وألوخبنه فدنوت منه فلما راين مقبال قال ي

 مث تركين ومضى فقلت يف نفسي إن هذا 12اجتنبوا كثريا من الظن إن بعض إمث سورة احلجرات آية 
ألمر عظيم قد تكلم على ما يف نفسي ونطق بامسي وما هذا إال عبد صاحل ألحلقنه وألسلنه أن حيالين 

اؤه تضطرب ودموعه فأسرعت يف إثره فلم أحلقه وغاب عن عيين فلما نزلنا واقصة إذا به يصلي وأعض
جتري فقلت هذا صاحب امضي إليه واستحله فصربت حىت جلس وأقبلت حنوه فلما راين مقبال قال يا 

 مث تركين ومضى فقلت إن 82شقيق اتل وإين لغفار ملن تاب وآمن وعمل صاحلا مث اهتدى سورة طه آية 
ذا بالفىت قائم على البئر وبيده ركوة هذا الفىت ملن اإلبدال وقد تكلم على سري مرتني فلما نزلنا رماال إ

يريد أن يستقي ماء فسقطت الركوة من يده يف البئر وأنا انظر إليه ف رأيت قد رمق السماء ومسعته 
  : يقول

  ء وقويت إذا أردت الطعاما  أنت ريب إذا ظمئت من املا
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رتفع ماؤها فمد يده فاخذ اللهم سيدي مايل سواها فال تعدمنيها قال شقيق فواهللا لقد رأيت البئر قد ا
الركوة ومالها ماء وتوضأ وصلى أربع ركعات مث مال إىل كثيب رمل فجعل يقبض بيده ويطرحه يف 

الركوة وحيركه ويشرب فأقبلت إليه وسلمت عليه فرد علي السالم فقلت أطعمين من فضل ما أنعم اهللا به 
  .عليك

 فأحسن ظنك بربك مث ناولين الركوة فشربت منها فإذا فقال يا شقيق مل تزل نعمة اهللا علينا ظاهرة وباطنة
سويق وسكر فواهللا ما شربت قط ألذ منه وال أطيب رحيا منه فشبعت ورويت فاقمت أياما ال اشتهي 

طعاما وال شرابا مث مل أره حىت دخلنا مكة فرايته ليلة إىل جنب قبة الشراب يف نصف الليل يصلي خبشوع 
حىت ذهب الليل فلما رأى الفجر جلس يف مصاله يسبح اهللا مث قام فصلى وانني وبكاء فلم يزل كذلك 

الغداة وطاف بالبيت أسبوعا وخرج فتبعته فإذا له حاشية وموال وهو على خالف ما رايته يف الطريق 
ودار به الناس من حوله يسلمون عليه فقلت لبعض من رايته يقرب منه من هذا الفىت فقال هذا موسى بن 

مد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب عليهم السالم فقلت قد عجبت أن تكون هذه جعفر بن حم
  .العجائب إال ملثل هذا السيد

وعن امحد بن إمساعيل قال بعث موسى ين جعفر إىل الرشيد من احلبس رسالة كانت انه لن ينقضي عين 
ىل يوم ليس له انقضاء خيسر فيه يوم من البالء إال انقضى عنك معه يوم من الرخاء حىت نفضي مجيعا إ

  .املبطلون

ولد موسى بن جعفر عليه السالم باملدينة يف سنة مثان وعشرين وقيل تسع وعشرين ومائة وأقدمه املهدي 
بغداد مث رده إىل املدينة فأقام ا إىل أيام الرشيد فقدم الرشيد املدينة فحمله معه وحبسه بغداد إىل أن تويف 

  .جب يف سنة ثالث ومثانني ومائةا خلمس بقني من ر

  .آخر املصطفني من املدنيني املعروفني

  ذكر المصطفين من عباد المدينة الذين لم تعرف أسماؤهم

  عابد من رعاة المدينة 

    

قال عبد العزيز قال نافع خرجت مع ابن عمر يف بعض نواحي املدينة ومعه أصحاب له فوضعوا سفرة 
 هلم يا راعي فاصب من هذه السفرة فقال اين صائم فقال له عبد اهللا يف فمر م راع فقال له عبد اهللا

مثل هذا اليوم الشديد حره وأنت يف هذه الشعاب يف آثار هذه الغنم وبني اجلبال ترعى هذه الغنم وأنت 
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صائم فقال الراعي أبادر أيامي اخلالية فعجب ابن عمر وقال هل لك أن تبيعنا شاة من غنمك جنتزرها 
مك من حلمها ما تقطر عليه وتعطيك مثنها؟ قال إا ليست يل إا ملوالي قال فما عسيت أن يقول ونطع

كل موالك إن قلت أكلها الذئب فمضى الراعي وهو رافع إصبعه إىل السماء وهو يقول فأين اهللا؟ قال 
ه فاشترى منه الراعي فلم يزل أين عمر يقول قال الراعي فأين اهللا فما عدا إن قدم املدينة فبعث إىل سيد

  .والغنم فاعتق الراعي ووهب له الغنم رمحه اهللا

  عابد آخر 

قال ابن يزيد بن اسلم قال حممد بن املنكدر اين لليلة مواجة هذا املنرب جوف الليل أدعو إذا أنا بأسنان عند 
ا رب إال اسطوانة مقنع رأسه فامسعه يقول أي رب إن القحط قد اشتد على عبادك وإين مقسم عليك ي

سقيتهم قال فما كان إال ساعة إذا سحابة قد أقبلت مث أرسلها اهللا عز وجل وكان عزيزا أين املنكدر أن 
خيفى عليه أحد من أهل اخلري فقال هذا باملدينة وال اعرفه فما سلم اإلمام تقنع وانصرف واتبعه ومل جيلس 

 فلما أصبحت أتيته فإذا أنا امسع جنرا للقاص حىت أتى دار انس فدخل موضعا خرج مفتاحا مث دخل قال
يف بيته فسلمت وقلت ادخل قال ادخل فإذا هو ينجر أقداحا يعملها فقلت كيف أصبحت أصلحك اهللا 
قال فاستشهرها وأعظمها مين فلما رأيت ذلك قلت أخي مسعت أقسامك البارحة على اهللا عز وجل يا 

 من اآلخرة قال ال ولكن غري ذلك ال تذكرين أخي هل لك يف نفقة تغنيك عن هذا وتفرغك ملا تريد
: ألحد حىت أموت وال تأتيين يا ابن املنكدر فانك أن تأتين تشهرين للناس فقلت اين احب أن ألقاك قال

  .ألقين يف املسجد وكان فارسيا قال فما ذكر ذلك ابن املنكدر ألحد حىت مات الرجل

ير ومل يدر أين ذهب فقال أهل تلك الدار اهللا بيننا وبني قال ابن وهب بلغين انه انتقل من تلك الدار فلم 
  .ابن املنكدر اخرج عنا الرجل الصاحل

  عابد آخر 

عن حممد بن املنكدر قال كانت يل سارية يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجلس اصلي إليها 
يل صليت عشاء اآلخرة يف بالليل فقحط أهل املدينة سنة فخرجوا يستقون فلم يسقوا فلما كان من الل

مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث جئت فتساندت إىل سارييت فجاء رجل اسود تعلوه صفرة متزر 
  .بكساء وعلى رقبته كساء اصغر منه

  .أي رب خرج أهل حرم نبيك يستسقون فلم تسقهم فأنا اقسم عليك ملا سقيتهم

wحىت مسعت الرعد مث جاءت السماء بشيء من املطر أمهين قال ابن املنكدر فقلت جمنون قال فما وضع يده 
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الرجوع إىل أهلي فلما مسع املطر محد اهللا مبحامد مل امسع ميثلها قط قال مث قال ومن أنا وما أنا حيث 
استجبت إيل ولكن عذت حبمدك وعذت بطولك مث قام فتوشح بكسائه الذي كان متزرا به وألقى 

ه يف رجليه مث قام فلم يزل قائما يصلي حىت إذا أحسن الصبح سج الكساء اآلخر الذي كان على ظهر
سجد وأوتر وصلى ركعيت الصبح مث أقيمت صالة الصبح فدخل يف الصالة مع الناس ودخلت معه فلما 

سلم اإلمام قام فخرج وخرجت خلفه حىت انتهى إىل باب املسجد فخرج يرفع ثوبه وخيوض املاء 
  .ملاء فلم ادر أين ذهبفخرجت خلفه رافعا ثويب أخوض ا

فلما كانت الليلة الثانية صليت العشاء يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث جئت إىل سارييت 
فتوسدت إليها وجاء فقام فتوشح بكسائه وألقى الكساء اآلخر الذي كان على ظهره يف رجليه وقام 

 ركعيت الفجر وأقيمت الصالة فدخل يصلي فلم يزل قائما حىت إذا خشى الصبح سجد مث أوتر مث صلى
مع الناس يف الصالة ودخلت معه فلما سلم اإلمام خرج من املسجد وخرجت خلفه فجعل ميشي وابتعه 

  .حىت دخل دارا قد عرفتها من دور املدينة ورجعت إىل املسجد

ا راين فلما طلعت الشمس وصليت خرجت حىت أتيت الدار فإذا أنا به قاعد خيرز وإذا هو إسكاف فلم
عرفين وقال أبا عبد اهللا مرحبا ألك حاجة تريد أن اعمل لك خفا فجلست فقلت الست صاحيب بارحة 
األوىل فاسود وجهه وصاح يب وقال ابن املنكدر ما أنت وذاك قال وغضب قال ففرقت واهللا منه وقلت 

  .اخرج من عنده اآلن

    

جد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث أتيت سارييت فلما كان يف الليلة الثالثة صليت العشاء اآلخرة يف مس
فتساندت إليها فلم جييء قال قلت أنا هللا ما صنعت فلما أصبحت جلست يف املسجد حىت طلعت 

الشمس مث خرجت حىت أتيت الدار اليت كان فيها فإذا باب البيت مفتوح وإذا ليس يف البيت شيء فقال 
بينك وبني هذا أمس قلت ما له قالوا ملا خرجت من عنده أمس بسط يل أهل الدار يا أبا عبد اهللا ما كان 

كساءه يف وسط البيت مث مل يدع يف بيته جلدا وال قالبا إال وضعه يف كسائه مث محله مث خرج فلم ندر أين 
  .ذهب؟ قال حممد بن املنكدر فما تركت باملدينة دارا اعلمها إال طلبته فيها فلم أجده رمحه اهللا

  عابد آخر 

عن حممد بن املنكدر قال جئت إىل املسجد فإذا أنا برجل عند املنرب يدعو باملطر فجاء املطر بصوت ورعد 
فقال يا رب ليس هكذا قال فمطرت قال فتبعته حىت دخل دار آل حزم أو دار آل عمر فعرفت مكانه 
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ء لك فيه اجر فجئته من الغد فعرضت شيئا فأىب وقال ال حاجة يل ذا فقلت حج معي فقال هذا شي
  .فاكره أن انفس عليك فإما شيء آخذه فال

  عابد آخر 

عن حممدبن سويد أن أهل املدينة قحطوا وكان فيها رجل صاحل الزما ملسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فبينما هم يف دعائهم إذ أنا برجل عليه طمران خلقان فصلى ركعتني أوجز فيهما مث بسط يديه إىل اهللا 

 يا رب أقسمت عليك إال أمطرت علينا الساعة فلم يرد يده ومل يقطع دعاءه حىت تفشت تعاىل فقال
  .بالغيوم ومطروا حىت صاح أهل املدينة الغرق فقال يا رب إن كنت تعلم ام قد اكتفوا فارفع عنهم

فسكن وتبع الرجل صاحب املطر حىت عرف موضعه مث بكر عليه فنادى أهل البيت فخرج الرجل فقال 
أتيتك يف حاجة قال وما هي قال ختصين بدعوة فقال سبحان اهللا أنت وتسألين أن أخصك بدعوة ما قد 

  .الذي بلغك ما رأيت عين فاخربه فقال ورأيتين قال نعم قال أطعت اهللا فيما أمرين واين وسألته فأعطاين

  عابد علوي من أهل المدينة 

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ جاءين غالم اسود عن أيب عامر الواعظ قال بينا أنا جالس يف مسجد ر
بسم اهللا الرمحن الرحيم متعك اهللا مبسامرة الفكرة ونعمك مبؤانسة العربة : برقعة فقراا فإذا فيها مكتوب

وأفردك حبب اخللوة يا أبا عامر أنا رجل من إخوانك بلغين قدومك املدينة فسررت بذلك وأحببت 
 جمالستك واالستماع إىل حمادثتك ما لو كان فوقي ألظلين ولو كان حتيت زيارتك ويب من الشوق إىل

  .ألقلين فسألتك بالذي حباك بالبالغة ملا أحلفتين جناح التوصل بزيارتك والسالم

قال أبو عامر فقمت مع الرسول حىت أتى يب إىل قباء فأدخلين مرتال رحبا خربا فقال يل قف ها هنا حىت 
فقال يل جل فدخلت عليه فإذا ببيت مفرد يف اخلربة له باب من جريد النخل استأذن لك فوقفت فخرج 

وإذا بكهل قاعد مستقبل القبلة ختاله من الوله مكروبا ومن اخلشية حمزوبا قد ظهرت يف وجهه أحزانه 
وذهبت من البكاء عيناه ومرضت أجفانه فسلمت عليه فرد علي السالم مث حتلل فإذا هو أعمى اعرج 

ل يل يا أبا عامر غسل اهللا من ران الذنوب قلبك مل يزل قليب إليك تواقا واىل استماع املوعظة مسقام فقا
منك مشتاقا ويب جرح نغل قد أعيا الواعظني دواؤه واعجز املتطببني شفاؤه وقد وصف يل نفع مرامهك 

صرب على أمل الدواء للجراح واألمل فال تال يرمحك اهللا يف إيقاع الترياق وان كان مر املذاق فإين ممن ي
  .رجاء الشفاء

wقال أبو عامر فنظرت إىل منظر رين ومسعت كالما قطعين فأفكرت طويال مث تأتى يل من كالمي ما تأتى 
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وسهل من صعوبته ما منه رق يل فقلت يا شيخ ارم ببصر قلبك يف ملكوت السماء واجل مسع معرفتك يف 
املأوى فترى ما اعد اهللا فيها لألولياء مث تشرف على نار لظى سكان األرجاء فتنتقل حبقيقة إميانك إىل جنة 

فترى ما اعد اهللا لألشقياء فشتان ما بني الدارين أليس الفريقان يف األموات سواء؟ قال أبو عامر فإن انه 
وصاح صيحة وزفر والتوى وقال اهللا يا أبا عامر وقع دواؤك على دائي وأرجو أن يكون عندك شفائي 

اهللا قال فقلت له يا شيخ اهللا عامل بسريرتك مطلع على حقيقتك شاهدك يف خلوتك بعينه زدين يرمحك 
كنت عند استتارك من خلقه ومبارزته قال فصاح صيحة كصيحته األوىل مث قال من لفقري من لفاقيت من 

  .لذنيب من خلطيئيت أنت يل يا موالي وإليك منقليب

  .مث خر ميتا رمحه اهللا

    

سقط يف يدي وقلت ماذا جنيت على نفسي إذ خرجت علي جارية عليها مدرعة من قال أبو عامر فأ
صوف ومخار من صوف قد ذهب السجود جببهتها وانفها واصفر لطول القيام لوا وتورمت قدماها 
فقالت أحسنت واهللا يا حادي قلوب العارفني ومثري أشجان غليل احملزونني ال نسي ال هذا املقام رب 

با عامر هذا الشيخ والدي مبتلى بالسقم منذ عشر سنني صلى حىت اقعد وبكى حىت عممت العاملني يا أ
وكان يتمناك على اهللا ويقول حضرت جملس أيب عامر البناين فأحيا موات فكري وطرد وسن نومي وان 

  .مسعته ثانيا قتلين فجزاك اهللا من واعظ ومتعك من حكمتك مبا أعطاك

 وتبكي وتقول يا أيب أبتاه يا من أعماه البكاء على ذنبه يا أيب يا أبتاه يا من مث اكتب على أبيها تقبل عينيه
قتله ذكر وعيد ربه مث عال البكاء والنحيب واالستغفار والدعاء وجعلت تقول يا أيب يا أبتاه يا حليف 

ين واخلطباء يا أيب يا احلرقة والبكاء يا أيب يا أبتاه يا جليس االبتهال والدعاء يا أيب يا أبتاه يا صريع املذكر
  .أبتاه يا قتيل الوعاظ واحلكماء

قال أبو عامر فأجبتها وقلت أيها الباكية احلريى النادبة الثكلى إن أباك حنبه قد قضى وورد دار اجلزاء 
وعاين كل ما عمل وعليه حيصى يف كتاب عند ريب ال يضل ريب وال ينسى فمحسن فله الزلفى أو مسيء 

  .فوارد دار من أساء

فصاحت اجلارية كصيحة أبيها وجعلت ترشح عرقا وخرجت مبادرا إىل مسجد املصطفى حممد صلى اهللا 
عليه وسلم وفزعت إىل الصالة والدعاء واالستغفار والتضرع والبكاء حىت كان عند العصر فجاءين الغالم 

يل يل من ولد األسود فآذنين جبنازما فقلت احضر الصالة عليهما ودفنهم فحضرت وسالت عنهما فق
  .احلسني بن علي بن أيب طالب
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قال أبو عامر فما زلت جزعا مما حنيت حىت رايتهما يف املنام عليهما حلتان خضراوان فقلت مرحبا بكما 
  : وأهال فما زلت حذار مما وعظتكما به فماذا صنع اهللا بكما فقال الشيخ

 مستاهال ذاك أبا عامر  شريكي يف الذي نلته أنت

 ما يعطاه لألمر فنصف  قظ ذا غفلةمن أي وكل

  كان كمن قد راقب القاهر  من رد عبدا آبقا مذنبا

 رب سيد غافر جوار  يف دار عدن ويف واجتمعا

  عابد آخر 

عن مصعب بن ثابت بن عبد اهللا بن الزبري وكان مصعب يصلي يف اليوم والليلة آلف ركعة ويصوم الدهر 
الناس منه فإذا برجل قد جاء إىل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فاسند قال بت ليلة يف املسجد بعد ما خر 

ظهره إىل اجلدار فقال اللهم انك تعلم اين كنت أمس صائما مث أمسيت فلم افطر على شيء اللهم فإين 
أمسيت اشتهي الثريد فأطعمنيه من عندك قال فنظرت إىل وصيف داخل من خوخة املنارة ليس يف خلقه 

 ومعه قصعة فأهوى ا إىل الرجل فوضعها بني يديه وجعل الرجل يأكل وحصبين فقال هلم وصفاء الناس
فجئته وظننت أنا من اجلنة فأحببت أن آكل منها فأكلت منها لقم فأكلت طعاما ال يشبه طعام أهل الدنيا 

مث احتشمت فقمت فرجعت لس فلما فرغ من أكله اخذ الوصف القصعة مث أهوى راجعا من حيث 
  .جاء وقام الرجل منصرفا فتبعته ألعرفه فال ادري أي سلك؟ فظننته اخلضر عليه السالم

  من عقالء المجانين بالمدينة

  أبو نصر المصاب 

عن حممد بن إمساعيل بن أيب فديك قال كان عندنا رجل جمنون يكىن أبا نصر من جهينة ذاهب العقل يف 
س مع أهل الصفة يف آخر مسجد الرسول صلى اهللا عليه غري ما الناس فيه ال يتكلم حىت يكلم وكان جيل

وسلم وكان إذا سئل عن شيء أجاب فيه جوابا حسنا معجبا فأتيته يوما وهو يف آخر املسجد مع أهل 
الصفة منكسا رأسه واضعا جبهته بني ركبتيه فجلست إىل جنبه فحركته فانتبه فزعا فأعطيته شيئا كان 

جة فقلت له يا أبا نصر مال الشرف قال محل ما ناب العشرية أدناها معي فأخذه وقال قد صادف منا حا
وأقصاها والقبول من حمسنها والتجاوز عن مسيئها قلت له فما املروءة قال إطعام الطعام وإفشاء السالم 
wوتوقي األدفاس قلت له فما السخاء قال جهد مقل قلت له فما البخل قال أف وحول وجهه عين فقلت 
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  .د أجبتكجتيبين قال ق

    

قال وقدم علينا هارون فأخلى له املسجد فوقف على قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعى منربه ويف 
موقف جربيل عليه السالم واعتنق اسطوانة التوبة مث قال قفوا يب على أصحاب الصفة فلما أتاهم حرك أو 

ليس بني عبدا اهللا وأمة نبيه صلى اهللا عليه نصر وقيل هذا أمري املؤمنني فرفع رأسه وقال أيها الرجل انه 
وسلم ورعيتك وبني اهللا خلق غريك وان اهللا سائلك عنهم فاعد للمسالة جوابا وقد قال عمر بن اخلطاب 

لو ضاعت سخلة على شاطئ الفرات خلاف عمر أن يسأله اهللا عنها فبكى هارون وقال يا : رضي اهللا عنه
عية عمر ودهره فقال له هذا واهللا غري مغن عنك فانظر لنفسك أبا نصر إن رعييت ودهري على غري ر
  .فانك وعمر تساالن عما خولكما اهللا

فدعا هارون بصرة فيها ثالث مائة دينار وقال ادفعوها إىل أيب نصر فقال أبو نصر ما أنا إال رجل من أهل 
  .الصفة فادفعوها إىل الن يفرقها عليهم وجيعلين رجال منهم

رج يف كل يوم مجعة صالة الغداة فيدخل السوق مما يلي الثنية فال يزال يقف على مربعة وكان أبو نصر خي
مربعة ويقول أيها الناس اتقوا يوما ال جتزى نفس عن نفس شيئا وال يقبل منها عدل وال تنفعها شفاعة 

هله وماله  إن العبد إذا مات صحبه أهله وماله وعمله فإذا أوضع يف قربه رجع أ123سورة البقرة آية 
وبقي عمله فاختاروا ألنفسكم ما يؤنسكم يف قربوكم رمحكم اهللا مث ال يزال كذلك مربعة مربعة حىت 

يأيت مصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث ميضي إىل اجلمعة فال خيرج من املسجد حىت يصلي العشاء 
  .األخرية رمحه اهللا

  ذكر المصطفيات من عابدات المدينة

  ت مليكة بنت المنكدر فمن المعروفا

عن موسى بن عبد امللك أبو عبد الرمحن املرزوي قال قال مالك بن دينار بينا أنا أطوف بالبيت إذا أنا 
بامرأة جهرية يف احلجر وهي تقول أتيتك من شقة بعيدة مؤملة ملعروفك فأنلين معروفا من معروفك تغنيين 

 أيوب السختياين فسألنا عن مرتهلا وقصدناها به عن معروف من سواك يا معروفا يا ملعروف فعرفت
وسلمنا عليها فقال هلا أيوب قويل خريا يرمحك اهللا قالت وما أقول أشكو إىل اهللا قليب وهواي فقد أضرا 

  .يب وشغالين عن عبادة ريب قوما فإين أبادر طي صحيفيت

ك على ما أنت عليه قالت قال أيوب فما حدثت نفسي بامرأة قبلها فقلت هلا لو تزوجت رجال كان يعني
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لو كان مالك بن دينار أو أيوب السختياين ما أردته فقلت أنا مالك بن دينار وهذا أيوب وهذا أيوب 
السختياين فقالت أف لقد ظننت انه يشغلكما ذكر اهللا عن حمادثة النساء وأقبلت على صالا فسالنا عنها 

  .فقالوا هذه مليكة بنت املنكدر

اد قال كلمنا ابنة املنكدر يف ختفيف بعض العبادة فقالت دعوين أبادر طي صحيفيت وعن أيب خالد الرب
  .رمحها اهللا

  فاطمة بنت محمد بن المنكدر 

عن إبراهيم بن مسلم القرشي قال كانت فاطمة بنت حممد بن املنكدر تكون ارها صائمة فإذا جنها 
ل حبيب إىل حبيبه وخلويت بك أيها احملبوب الليل تنادي بصوت حزين هدا الليل واختلط الظالم وأوى ك

  .أن تعتقين من النار رمحها اهللا

  من المجهوالت األسماء

  امرأة كانت في زمن عمر بن الخطاب 

    رضي اهللا عنه 

عن عبد اهللا بن زيد بن اسلم عن أبيه عن جده اسلم قال بينا أنا مع عمر بن اخلطاب وهو يعس املدينة إذ 
 جدار يف جوف الليل وإذا امرأة تقول البنتها يا ابتناه قومي إىل ذلك اللنب فامذقيه أعيا واتكأ على جانب

باملاء فقالت هلا يا أمتاه وما علمت ما كان من عزمة أمري املؤمنني اليوم قالت وما كان من عزمته يا بنية 
للنب فامذقيه باملاء فانك قالت انه أمر مناديا فنادى أال يشاب اللنب باملاء فقالت هلا يا بنية قومي إىل ا

مبوضع ال يراك عمر وال منادي عمر فقالت الصبية المها يا أمتاه ما كنت ألطيعه يف املأل واعصيه يف 
اخلالء وعمر يسمع كل ذلك فقال يا اسلم علم الباب واعرف املوضع مث مضى يف عسسه حىت أصبح 

ومن املقول هلا وهل هلم من بعل فأتيت املوضع فلما أصبح قال يا اسلم امض إىل املوضع فانظر من القائلة 
فنظرت فإذا اجلارية أمي ال يعل هلا وإذا تيك أمها وإذ ليس هلم رجل فأتيت عمر بن اخلطاب فأخربته فدعا 
عمر ولده فجمعهم فقال هل فيكم من حيتاج إىل امرأة أزوجه ولو كان بابيكم حركة إىل النساء ما سبقه 

 فقال عبد اهللا يل زوجة وقال عبد الرمحن يل زوجة وقال عاصم يا أبتاه ال زوجة منكم أحد إىل هذه املرأة
يل فزوجين فبعث إىل اجلارية فزوجها من عاصم فولدت لعاصم بنتا وولدت البنت وولدت االبنة عمر بن 

  .عبد العزيز
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  .قال الشيخ كذا وقع يف رواة اآلجري وهو غلط وال ادري من أي الرواة

  .ولدت لعاصم بنتا وولدت البنت عمر بن عبد العزيز كذلك نسبة العلماءف: وإمنا الصواب

  عابدة أخرى 

عن عبد اهللا بن املبارك أن امرأة قالت لعائشة اكشفي يل عن قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم فكشفت هلا 
  .عنه فبكت حىت ماتت

  عابدة أخرى 

مرأة كانت باملدينة ترهق فدخلت املقابر ذات يوم عن إبراهيم بن عبد اهللا املديين قال حدثين أصحابنا أن ا
  .فإذا هي جبمجمة قد بدت

  .فواهللا ما عاودتين تلك الوسوسة بعد تلك الليلة

  : قال فصرخت مث رجعت منيبة فدخل عليها نساؤها فقلن ما هذا فقلت

  رأيت مجامجا جوف القبور  قليب لذكر املوت ملا بكى

  .نكن امرأة ترغب يف خدمة اهللا تعاىلمث قالت اخرجن عين فال تأتيين م

  .مث أقبلت على العبادة حىت ماتت على ذلك

  عابدة أخرى 

عن أيب أيوب رجل من قريش أن امرأة من أهله كانت جتتهد يف العبادة وتدمي الصيام وتطيل القيام فأتاها 
والقيام كان أدوم امللعون فقال إىل كم تعذبني هذا اجلسم وهذه الروح ولو أفطرت وقصرت عن الصيام 

لك وأقوى قالت فلم يزل يوسوس يل حىت مهمت واهللا بالتقصري قالت مث دخلت مسجد رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم معتصمة بقربه وذلك بني املغرب والعشاء فحمدت اهللا وصليت على رسوله مث ذكرت ما 

كيده ووساوسه قالت نزل يب من وسواس الشيطان واستغفرت وجعلت ادعوا اهللا أن يصرف عين 
إنّ الشيطان لكم عدو فاختذوه عدواً إمنا يدعو حزبه ليكونوا من : " فسمعت صوتا من ناحية القرب يقول

 قالت فرجعت مذعورة وجلة القلب فواهللا ما عاودتين تلك الوسوسة 6سورة فاطر آية " أصحاب السعري 
  .بعد تلك الليلة

  عابدتان مدنيتان 
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 ابن أخت مسلم بن سعد انه قال أردت احلج فدفع إيل خايل مسلم عشرة آالف درهم بلغنا عن عبد اهللا
وقال يل إذا قدمت املدينة فانظر أفقر أهل بيت باملدينة فأعطهم إياها فلما دخلت سألت عن أفقر أهل 
اد بيت باملدينة فدللت على أهل بيت فطرقت الباب فأجابتين امرأة من أنت فقلت أنا رجل من أهل بغد
أودعت عشرة آالف وأمرت أن أسلمها إىل أفقر أهل بيت باملدينة وقد وصفهم يل فخذوها فقالت يا 

عبد اهللا إن صاحبك اشترط أفقر أهل بيت وهؤالء الذين بازائنا أفقر منا فتركتهم وأتيت أولئك فطرقت 
حنن وجرياننا يف الفقر سواء الباب فأجابتين امرأة فقلت هلا مثل الذي قلت لتلك املرأة فقالت يا عبد اهللا 

  .فاقسمها بيننا وبينهم

  انتهى ذكر أهل املدينة 

  ذكر المصطفين من طبقات أهل مكة

  من التابعني ومن بعدهم 

  من الطبقة األولى

  عبيد بن عمير بن قتادة الليثي 

نا فعبيد بن يكىن أبا عاصم عن جماهد قال كنا نفتخر بفقيهنا وقاضينا فأما فقيهنا فابن عباس وأما قاضي
  .عمري

وعنه عن عبيد بن عمري قال إن أعظمكم هذا الليل أن تكابدوه وخبلتم باملال أن تنفقوه جبنتم عن العدو 
  .أن تقاتلوه فاكثروا من ذكر اهللا عز وجل

  .وعنه عن عبيد بن عمري قال ما اتهد فيكم إال كاللعب فيما مضى

    

هل ليتلقون امليت يتلقى الراكب يسألونه فإذا سألوه ما وعن قيس بن سعد عن عبيد بن عمري قال إن أ
  .فعل فالن فمن كان قد مات يقول أمل يأتك؟ فيقولون إن اهللا واتا إليه راجعون ذهب به إىل أمه اهلاوية

اسند عبيد بن عمري عن أيب بن كعب وأيب ذر وأيب قتادة وعبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن عمرو وأيب 
  .عائشة يف مجاعة من الصحابةهريرة وابن عباس و

  .وروي عنه من كبار التابعني جماهد وعطاء وأبو حازم يف آخرين رمحه اهللا

w  من الطبقة الثانية
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  مجاهد بن جبير يكنى أبا الحجاج 

قال عبد الرمحن بن أيب حامت هو موىل عبد اهللا بن السائب بن أيب السائب املخزومي ويقال موىل زيد بن 
  .احلارث املخزومي

فهو مهتم ضلّ محاره بندج رعن األعمش قال كنت إذا رأيت جماهدا ظننت انه خ.  

إن اهللا عز : وعن ليث عن جماهد قال من أعز نفسه أذل دينه ومن أذل نفسه اعز دينه وعنه عن جماهد قال
وجل بقلبه إن العبد إذا اقبل إىل اهللا عز : وجل ليصلح بصالح العبد ولده وولد ولده وعنه عن جماهد قال

  .اقبل اهللا بقلوب املؤمنني إليه

  .وعنه عن جماهد قال ال حتد النظر إىل أخيك وال تسأله من أين جئت وأين تذهب

  .وعنه عن جماهد قال كانوا يكتفون من الكالم باليسري

عن حممد بن إسحاق بن أبان بن صاحل عن جماهد قال عرضت القرآن على ابن عباس ثالث عرضات 
  .كل آية أسأله كيف أُنزلت وكيف كانتأِقفُه على 

  .وعن خالد بن زيد عن جماهد قال إن القرآن يقول اين معك ما اتبعتين فإذا مل تعمل يب اتبعتك

وعن جماهد قال إن لبين آدم جلساء من املالئكة فإذا ذكر الرجل أخاه املسلم خبري قالت املالئكة ولك مبثله 
  .دم املستور عورته أربع على نفسك وامحد اهللا الذي ستر عورتكوإذا ذكره بسوء قالت املالئكة ابن آ

وعن عمر بن ذر قال قال جماهد ما من مرض ميرضه العبد إال ورسول ملك املوت عنده حىت إذا كان 
آخر مرض ميرضه العبد أتاه ملك املوت فقال أتاك رسول بعد رسول فلم تعبا به وقد أتاك رسول يقطع 

  .أثرك من الدنيا

اهد قال يؤمر العبد إىل النار يوم القيامة فيقول ما كان هذا ظين فيقال ما كان ظنك فيقول أن وعن جم
  .تغفر يل فيقول خلوا سبيله

وعن األعمش عن جماهد قال كان باملدينة أهل بيت ذوو حاجة عندهم راس شاة فأصابوا شيئا فقالوا لو 
 به فلم يزل يدور باملدينة حىت رجع إىل أصحابه بعثنا هذا الرأس إىل من هو أحوج إليه منا قال فبعثوا

  .الذين خرج من عندهم

وعنه قال كنا عند جماهد فقال القلب هكذا وبسط كفه فإذا أذنب الرجل ذنبا قال هكذا وعقد وأحدا مث 
  .أذنب وعقد اثنني مث ثالثا مث أربعا مث رد اإلام على األصابع يف الذنب اخلامس مث يطبع على قلبه

  .فأيكم يرى أنه مل يطبع على قلبه: اهدقال جم

وعن عمر بن ذر عن جماهد قال إذا أراد أحدكم أن ينام فليستقبل القبلة ولينم على ميينه وليذكر اهللا 
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وهو الذي : " وليكن آخر كالمه عند منامه ال اله إال اهللا فإا وفاء ال يدري لعلها تكون منيته مث قرأ
  .60ام آية سورة األنع" يتوفاكم بالليل 

اسند جماهد عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وجابر بن عبد اهللا وأيب سعيد اخلدري وأيب هريرة ورافع 
  .بن خديج يف آخرين وحدث عن عائشة إال أن حديثه عنها مرسل ألنه مل يسمع منها

  .وحدث عنه من أعالم التابعني عطاء وطاوس وعكرمة يف خلق كثري

  ذكر وفاته 

 بن ذكني مات جماهد سنة اثنتني ومائة يوم السبت وهو ساجد وقال يوسف بن سليمان تويف قال الفضل
  .جماهد مبكة سنة ثالث ومائة

وعن حيىي بن سعيد قال مات جماهد سنة أربع ومائة وقال ابن جريج بلغ جماهد يوم مات ثالثا ومثانني سنة 
  .رمحه اهللا تعاىل

  عطاء بن أبي رباح 

وكان عطاء من مولدي اجلند نشا مبكة وهو موىل آل أيب ميسرة الفهري وكان عطاء اسم أيب رباح اسلم 
  .يكىن أبا حممد

عن أيب عبد اهللا يعين امحد بن حنبل قال العلم خزائن يقسم اهللا ملن احب لو كان خيص بالعلم أحد لكان 
 يب حبيب نوبيا اسود بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم أوىل كان عطاء بن أيب رباح حبشيا وكان يزيد بن

  .وكان احلسن موىل لألنصار وكان ابن سريين موىل لألنصار

    

وقال إبراهيم بن إسحاق احلريب كان عطاء بن أيب رباح عبدا اسود المرأة من أهل مكة وكان انفه كأنه 
لي فلما باقالة قال وجاء سليمان بن عبد امللك أمري املؤمنني إىل عطاء هو وابناه فجلسوا إليه وهو يص

صلى انفتل إليهم فما زالوا يسألونه عن مناسك احلج وقد حول قفاه إليهم مث قال سليمان البنيه قوما 
  .فقاما فقال يا ابين التنيا يف طلب العلم فإين ال أنسى ذلنا بني يدي هذا العبد األسود

اس وبعد ابن عباس لعطاء وعن امحد بن حممد قال كانت احللقة يف الفتيا مبكة يف املسجد احلرام البن عب
  .بن أيب رباح

وعن سلمة بن كهيل قال ما رأيت أحدا يريد ذا العلم وجه اهللا عز وجل غري هؤالء الثالثة عطاء 
w  .وطاوس وجماهد وعن ابن جريج قال كان املسجد فراش عطاء بن أيب رباح عشرين سنة
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ميصا وال رأيت عليه ثوبا يساوي وعن عمر بن ذر قال ما رأيت مثل عطاء قط وما رأيت على عطاء ق
  .مخسة دراهم

وعن إمساعيل بن أمية قال كان عطاء يطيل الصمت فإذا تكلم خييل إلينا انه يؤيد وعن عمرو بن سعيد 
  .عن أمه قالت قدم ابن عمر مكة فسألوه فقال أجتمعون يل يا أهل مكة املسائل وفيكم ابن أيب رباح

ن كيسان قال اخربين أيب قال اذكرهم يف زمان بين أمية يأمرون يف وعن عبد اهللا بن إبراهيم بن عمرو ب
احلاج صائحا يصيح ال يفيت الناس إال عطاء بن أيب رباح فإن مل يكن عطاء فعبد اهللا بن أيب جنيح وعن 

  .األوزاعي قال ما رأيت أحدا خشع هللا من عطاء وال أطول حزنا من حيىي بن أيب كثري

نا على حممد بن سوقة فقال أحدثكم حبديث لعله إن ينفعكم فانه قد نفعين مث وعن يعلى بن عبيد قال دخل
قال قال لنا عطاء بن أيب رباح يا بين أخي إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكالم وكانوا 

يعدون فضوله ما عدا كتاب اهللا عز وجل إن تقراه وتأمر مبعروف أو تنهى عن منكر أو تنطق حباجتك يف 
اليت ال بد لك منها أتنكرون أن عليكم حافظني كراما كاتبني عن اليمني وعن الشمال قعيد ما معيشك 

يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد أما يستحي أحدكم أن لو نشرت عليه صحيفته اليت أمل صدر اره 
  .فإن اكثر ما فيها ليس من أمر دينه وال دنياه

عف يقوم إىل الصالة فيقرا مائيت آية من البقرة وهو قائم ما وعن ابن جريج قال كان عطاء بعدما كرب وض
يزول منه شيء وال يتحرك وعن ابن عيينة قال قلت البن جريح ما رأيت مصليا مثلك قال لو رأيت 

  .عطاء

وعن معاذ بن سعيد قال كنا عند عطاء بن أيب رباح فتحدث رجل حبديث فاعترض له آخر يف حديثه 
ا هذه األخالق ما هذه األخالق اين ألمسع احلديث من الرجل وأنا اعلم منه به فقال عطاء سبحان اهللا م

فأريه اين ال أحسن منه شيئا وعن عثمان بن األسود قال قلت لعطاء الرجل مير بالقوم فيقذفه بعضهم 
  .أخيربه قال ال االس باألمانة

ء عن ابن عمر وابن عمرو وأيب وعن ابن أيب ليلى قال حج عطاء سبعني حجة وعاش مائة سنة اسند عطا
  .سعيد وأيب هريرة وزيد بن خالد اجلهين وابن عباس وابن الزبري يف آخرين من الصحابة

وروى عنه مجاعة من التابعني كعمرو بن دينار والزهري وقتادة وأيوب يف آخرين ومات عطاء مبكة يف 
  .سنة رمحه اهللاسنة مخس عشرة ومائة وقيل سنة أربع عشرة وهو ابن مثان ومثانني 

  عبد اهللا بن عبيد بن عمير 
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وكان من افصح أهل مكة عن هارون الرببري عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري قال اإلميان قائد والعمل 
سائق والنفس حرون فإذا وىن قائدها مل تستقم لسائقها وإذا وىن سائقها مل تستقم لقائدها وال يصلح هذا 

  . اإلميان باهللا مع العمل هللا والعمل هللا مع اإلميان باهللاإال مع هذا حىت تقوم على اخلري

وعن الوصايف عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري قال ال ينبغي ملن اخذ بالتقوى وزن بالورع أن يذل لصاحب 
  .الدنيا

وعن وهب بن جرير قال أنبأ أيب قال مسعت عبد اهللا بن عبيد بن عمري يقول بعث سليمان بن داود إىل 
 مردة اجلن فأيت به فلما كان على باب سليمان اخذ عودا وذرعه بذراعه مث رمى به من وراء مارد من

احلائط فوقع بني يدي سليمان فقال ما هذا فاخرب مبا صنع املارد فقال أتدرون ما أراد قالوا ال قال يقول 
 سنة ثالث عشرة اصنع ما شئت فانك تصري إىل مثل هذا من األرض اسند عبد اهللا عن أبيه وغريه وتويف

  .ومائة مبكة وكان صاحلا

  من الطبقة الثالثة

  من أهل مكة 

  عبد الملك بن عبد العزيز 

    ابن جريج موىل أمية بن خالد يكىن أبا الوليد 

  .عن عبد الرزاق قال كنت إذا رأيت ابن جريج علمت انه خيشى اهللا وما رأيت مصليا مثله قط

ريج الصالة من عطاء وأخذها عطاء من ابن الزبري وأخذها ابن وعنه قال أهل مكة يقولون اخذ ابن ج
  ."الزبري من أيب بكر الصديق وأخذها أبو بكر من النيب 

 و عن مالك بن أنس قال كان ابن جريج صاحب - قال عبد الرزاق و كان ابن جريج حسن الصالة 
  .ليل

ع الكثري من عطاء بن أيب مسع ابن جريج من طاوس مسألة واحدة ومن جماهد حرفني من القرآن ومس
  .رباح

وكان عطاء يقول هو سيد شباب أهل احلجاز ومسع من عمرو بن دينار وأيب الزبري وابن املنكدر ونافع 
والزهري يف خلق كثري وقيل انه أول من صنف الكتب وتويف سنة مخسني وقيل إحدى ومخسني ومائة 

  .وقيل تسع وأربعني

w  محمد بن طارق المكي 
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  . وروى عنه الثوريروى عن طاوس

عن حممد بن فضيل قال رأيت ابن طارق يف الطواف قد انفرج له أهل الطواف عليه نعالن مطرقتان 
  .فحزروا طوافه يف ذلك الزمان فإذا هو يطوف يف اليوم والليلة عشرة فراسخ

  : وعنه قال مسعت ابن شربمة يقول

  رمأو كابن طارق حول البيت واحل  شئت كنت ككرز يف تعبده لو

 يف طالب الفوز والكرم وسارعا  حاول دون لذيذ العيش خوفهما قد

قال وكان حممد بن طارق يطوف يف اليوم والليلة سبعني أسبوعا وكان كرز خيتم القرآن يف كل يوم وليلة 
  .ثالث ختمات

  .وعن ابن شربمة قال لو اكتفى أحد بالتراب كفى ابن طارق كف من تراب رمحه اهللا

  بي دهرش المكي عثمان بن أ

يروى عن رجل من آل احلكم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم روى عنه ابن عيينة عن عبد اهللا ابن املبارك 
اصري االن مع الناس وال ادري : عن عثمان بن أيب دهرش انه كان إذا رأى الفجر قد اقبل عليه تنبه وقال

  .ما اجين على نفسي

  .ة قط اال استغفرت اهللا تعاىل من تقصريي فيهاوقال عثمان بن أيب دهرش ما صليت صال

  وهيب بن الورد بن أبي الورد 

  .موىل بين خمزوم يكىن أبا أمية وقيل أبا عثمان وكان امسه عبد الوهاب فصغر فقيل وهيب

عن سفيان بن عيينة عن وهيب بن الورد قال بينا أنا واقف يف بطن الوادي إذا أنا برجل قد اخذ مبنكيب 
  .هيب خف اهللا لقدرته عليك واستحيي منه لقربه منك قال فالتفت فلم أر أحدافقال يا و

وعن بشر بن احلارث قال أربعة رفعهم اهللا بطيب املطعم وهيب بن الورد وإبراهيم بن ادهم ويوسف بن 
  .أسباط وسامل اخلواص

لوسا فذكروا وعن زهري بن عباد قال كان فضيل بن عياض ووهيب بن الورد وعبد اهللا بن املبارك ج
الرطب فقال وهيب أو قد جاء الرطب فقال عبد اهللا بن املبارك رمحك اهللا هذا آخره أو مل تأكله قال ال 

: قال ومل قال وهيب بلغين أن عامة أجنة مكة من الصوايف والقطائع فكرهتها فقال عبد اهللا بن املبارك

لصوايف والقطائع منه وإال ضاق على يرمحك اهللا أوليس قد رخص يف الشرى من السوق إذا مل تعرف ا
wالناس خبزهم أو ليس عامة ما يأيت من قمح مصر إمنا هو من الصوايف والقطائع وال أحسبك تستغين عن 
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  .القمح فسهل عليك قال فصعق

قال فضيل لعبد اهللا ما صنعت بالرجل فقال ابن املبارك ما علمت أن كل هذا اخلوف قد أعطيه فلما أفاق 
  .ابن املبارك دعين من ترخيصك ال جرم ال آكل من القمح إال كما يأكل املضطر من امليتةوهيب قال يا 

  .فزعموا انه حنل جسمه حىت مات هزال

أبو بكر املروزي قال قال قادم الديلمي قيل لوهيب بن الورد أال تشرب من زمزم قال بأي دلو؟ قال 
  .رب بدلوهشعيب بن حرب ما احتملوا ألحد ما احتملوا لوهيب كان يش

وعن امحد بن عبيد بن ناصح قال قال يوسف بن اسباط عن القعقاع بن عمارة عن وهيب املكي قال 
يقول اهللا عز وجل وعزيت وجاليل وعظميت ما من عبد اثر هواي على هواه إال أقللت مهومه ومجعت عليه 

تاجر وعزيت وعظميت ضيعته ونزعت الفقر من قلبه وجعلت الغىن بني عينيه واجترت له من وراء كل 
وجاليل ما من عبد آثر هواه على هواي إال كثرت مهومه وفرقت عليه ضيعته ونزعت الغىن من قلبه 

  .وجعلت الفقر بني عينيه مث مل أبال يف أي أوديتها هلك

وقال عبد الرمحن العراقي قال وهيب بن الورد خالطت الناس مخسني سنة فما وجدت رجال غفر يل 
 وبينه وال وصلين إذا قطعته وال ستر على عورة وال أمنته إذا غضب فاالشتغال ؤالء محق ذنبا فيما بيين

  .كبري

  .وكان سفيان الثوري إذا جاء الناس يف املسجد احلرام وفرغ قال قوموا إىل الطبيب يعين وهيبا

    

 الفواكه وكان وعن ابن املبارك قال ما جلست إىل أحد كان انفع يل جمالسة من وهيب كان ال يأكل من
إذا انقضت السنة وذهبت الفواكه يكشف عن بطنه وينظر إليه ويقول يا وهيب ما أرى بك بأسا ما أرى 

  .تركك الفواكه ضرك شيئاً

  .وعن حممد بن مزاحم عن وهيب بن الورد قال وجدت العزلة اللسان

جزاء فتسعة منها يف وعن حممد بن يزيد بن خنيس قال قال وهيب بن الورد كان يقال احلكمة عشرة أ
الصمت والعاشرة عزلة الناس قال فعاجلت نفسي على الصمت فلم أجدين أضبط كل ما أريد منه ف 

  .رأيت أن هذه األجزاء العشرة عزلة الناس

وعن ابن أيب رواد قال انتهيت إىل رجل ساجد خلف املقام يف ليلة باردة مطرية يدعو ويبكي فطفت 
اله فقمت قريبا منه الليل كله فلما أدبر الليل مسعت هاتفا يقول يا وهيب أسبوعا مث عدت فوجدته على ح

بن الورد ارفع رأسك فقد غفر لك قال فلم أر شيئا فلما برق الصبح رفع رأسه ومضى فاتبعته فقلت أو 
w  .ما مسعت الصوت فقال وأي صوت فأخربته فقال ال خترب به أحدا فما حدثت به أحدا حىت مات وهيب
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بن يزيد بن خنيس قال قال وهيب عجبا للعامل كيف جتيبه دواعي قلبه إىل ارتياح الضحك وعن حممد 
  .وقد علم أن له يف القيامة روعات ووقفات وفزعات مث غشي عليه

وعنه قال كانوا يرون الرؤيا لوهيب انه من أهل اجلنة فإذا اخرب ا اشتد بكاؤه وقال قد خشيت ان يكون 
  .هذا من الشيطان

ل حلف وهيب بن الورد أال يراه اهللا ضاحكا وال أحد من خلقه حىت يعلم ما يأيت به رسل ربه وعنه قا
  .قال فسمعوه عند املوت يقول وفيت يل ومل أف لك

  .وعن عبد الرزاق قال مسعت وهيب بن الورد يقول من عد كالمه من عمله قل كالمه

لماءنا عفا اهللا عنا وعنهم نصحوا هللا يف وعن حممد بن يزيد بن خنيس قال قال وهيب بن الورد لو أن ع
عباده فقالوا يا عباد اهللا امسعوا ما خنربكم عن نبيكم صلى اهللا عليه وسلم وصاحل سلفكم من الزهد يف 

الدنيا فاعملوا به وال تنظرون إىل أعمالنا هذه الفَسلة كانوا قد نصحوا اهللا يف عباده ولكنهم يأبون إال أن 
  . فتنتهم وما هم فيهجيروا عباد اهللا إىل

وعن عبد اهللا بن املبارك قال قيل لوهيب بن الورد أجيد طعم العبادة من يعصي اهللا قال ال وال من يهم 
  .باملعصية

وعن جرير بن حازم عن وهيب قال بلغين أن موسى عليه السالم قال يا رب اخربين عن آية رضاك عن 
  .ه طاعيت وأصرفه عن معصييت فذاك آية رضاي عنهعبدك فأوحى اهللا تعاىل إليه إذا رأيتين أهيئ ل

وعن حممد بن يزيد قال مسعت وهيباً يقول ضرب لعلماء السوء مثل فقيل إمنا مثل عامل السوء كمثل 
  .احلجر يف الساقية فال هو يشرب املاء وال هو خيلي املاء إىل الشجر فيحيا به

رجل من حوارييه بلص يف قلعة له فلما رآمها وعنه عن وهيب قال بلغنا أن عيسى عليه السالم مر هو و
اللص ألقى اهللا يف قلبه التوبة قال فقال يف نفسه هذا عيسى ابن مرمي عليه السالم روح اهللا وكلمته وهذا 

فالن حواريه ومن أنت يا شقي لص بين إسرائيل قطعت الطريق وأخذت األموال وسفكت الدماء مث هبط 
  .ن منهإليهما تائبا نادما على ما كا

فلما حلقهما قال لنفسه تريد ان متشي معهما لست لذلك بأهل امش خلفهما كما ميشي اخلطاء املذنب 
مثلك قال فالتفت إليه احلواري فعرفه فقال يف نفسه انظر إىل هذا اخلبيث الشقي ومشيه وراءنا قال فاطلع 

  . وتفضيله نفسه عليهاهللا على ما يف قلوما من ندامته وتوبته ومن ازدراء احلواري إياه

قال فأوحى اهللا عز وجل إىل عيسى ابن مرمي أن مر احلواري ولص بين إسرائيل أن يأتنفا العمل مجيعا أما 
اللص فقد غفرت له ما قد مضى لندامته وتوبته وأما احلواري فقد حبط عمله لعجبه بنفسه وازدرائه هذا 

w  .التواب
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حىي بن زكريا عليهما السالم فقال له اين أريد انصحك قال قال وهيب وبلغنا أن اخلبيث إبليس تبدى لي
كذبت أنت ال تنصحين ولكن اخربين عن بين ادم قال هم عندنا على ثالثة أصناف أما صنف منهم فهم 
اشد األصناف علينا نقبل حىت نفتنه ونستمكن منه من يفزع إىل االستغفار والتوبة فيفسد علينا كل شيء 

  .له فيعود فال حنن نيأس منه وال حنن ندرك منه حاجتنا فنحن من ذلك يف عناءأدركنا منه مث نعود 

  .وأما الصنف اآلخر فهم بني أيدينا مبرتلة الكرة يف أيد صبيانكم نتلقفهم كيف شئنا فقد كفونا أنفسهم

  .وأما الصنف اآلخر فهم مثلك معصومون ال نقدر منهم على شيء

    

 على شيء قال ال إال مرة واحدة فانك قدمت طعاما تأكله فلم أزل فقال له حيىي على ذاك هل قدرت مين
  .أشهيه إليك حىت أكلت اكثر مما تريد فنمت تلك الليلة ومل تقم إىل الصالة كما كنت تقوم إليها

قال فقال له حيىي ال جرم ال شبعت من طعام أبدا حىت أموت فقال له اخلبيث ال جرم ال نصحت آدميا 
  .بعدك

يد قال رأيت وهيب بن الورد صلى ذات يوم العيد فلما انصرف الناس جعلوا ميرون به فنظر حممد بن يز
إليهم مث زفر مث قال لئن كان هؤالء القوم اصبحوا مستيقنني انه قد تقُبل منهم شهرهم هذا لكان ينبغي 

 أن يصبحوا هلم ان يكونوا مشاغيل بأداء الشكر عما هم فيه وإن كانت األخرى لقد كان ينبغي هلم
  .اشغل واشغل

مث قال كثريا ما يأتيين من يسألين من إخواين فيقول يا أبا أمية ما بلغك عمن طاف سبعا ذا البيت ما له 
من األجر فأقول يغفر اهللا لنا ولكم بل سلوا عما أوجب اهللا تعاىل من أداء الشكر يف طواف هذا السبع 

  .ورزقه إياه حني حرم غريه

 نرجو فيقول وهيب فال واهللا ما رجا عبد قط حىت خياف مث يقول كيف جتترئ أن ترجو قال فيقولون إنا
رضا من ال خياف غضبه إمنا كان الراجي خليل الرمحن إذ خيربك اهللا عز وجل عنه قال وإذ يرفع إبراهيم 

يل خطيئيت  مث قال والذي اطمع أن يغفر 127القواعد من البيت وإمساعيل ربنا تقبل منا سورة البقرة آية 
  .82يوم الدين سورة الشعراء آية 

وعن علي بن أيب بكر قال اشتهي وهيب لبنا فجاءته خالته به من شاة آلل عيسى بن موسى قال فسأهلا 
إين أرجو إن أكلته أن يغفر اهللا لك أي : عنه فأخربته فأىب أن يأكله فقالت له كل فأىب فعاودته وقالت له

ىن أكلته وإن اهللا تعاىل غفر يل فقالت ملقال إين أكره أن أنال مغفرته ما أحب أ: باتباع شهويت فقال
  .مبعصيته

w  .عن عمرو بن حممد بن أيب رزين قال ومسعت وهيبا يقول أن العبد ليصمت فيجتمع له لبه
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ومسعته يقول ال يكن هم أحدكم يف كثرة العمل ولكن ليكن مهه يف أحكامه وحتسينه فإن العبد قد يصلي 
  .اهللا يف صالته وقد يصوم وهو يعصي اهللا يف صيامهوهو يعصي 

وعن مؤمل قال مسعت وهيبا يقول لو قمت قيام هذه السارية ما نفعك حىت تنظر ما يدخل بطنك؟ حالل 
أو حرام؟ وعن حممد بن يزيد عن وهيب قال بلغنا واهللا اعلم أن موسى عليه السالم قال يا رب أوصين 

  .أوصيك يب: لّ ذلك يقولقاهلا ثالثا، ك. أوصيك يب: قال

حىت قال يف اآلخرة أوصيك يب إال يعرض لك أمر إال آثرت فيه حمبيت على ما سواها فمن مل يفعل ذلك مل 
  .أرمحه ومل أزكّه

  .وعن ابن املبارك عن وهيب قال اتق أن تسب إبليس يف العالنية وأنت صديقه يف السر

ر فلما صلى جعل يقول اللهم ان كنت نقصت وعن أيب صاحل اجلدي قال صليت إىل جنب وهيب العص
  .منها شيئا أو قصرت فيها فاغفر يل قال فكأنه قد أذنب ذنبا عظيما يستغفر منه

  .وعن بشر بن احلارث قال كان وهيب بن الورد تبني خضرة البقل من بطنه من اهلزال

  .بلغنا أن وهيباً كان إذا أيت بقُرصته بكى حىت يبلّها: وعنه قال

ب بن الورد مجاعة من التابعني كعطاء بن أيب رباح ومنصور بن زاذان وأبان بن أيب عياش أدرك وهي
  .على أنه قد نقل عنه حديث حسن. وكان مشغوال عن الرواية بالتعبد

  .ومات يف سنة ثالث ومخسني ومائة رمحه اهللا

  من الطبقة الرابعة

  عبد العزيز بن أبي رواد 

فرة عن شقيق البلخي قال ذهب بصر عبد العزيز بن أيب رواد عشرين موىل املغرية بن املهلب بن أيب ص
سنة مل يعلم به أهله وال ولده فتأمله ابنه ذات يوم فقال له يا أبت ذهبت عينك قال نعم يا بين الرضا عن 

  .اهللا تعاىل اذهب عني أبيك منذ عشرين سنة

ة جملس فما احسب صاحب وعن شعيب بن حرب قال جلست إىل عبد العزيز بن أيب رواد مخسمائ
  .الشمال كتب شيئا

وعن يوسف بن اسباط قال مكث عبد العزيز بن أيب رواد أربعني سنة مل يرفع طرفه إىل السماء فبينما هو 
قد علمت أا : يطوف حول الكعبة إذ طعنه املنصور أبو جعفر يف خاصرته بإصبعه، فالتفت إليه فقال

  .طعنة جبار
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 حدثنا عبد العزيز بن أيب رواد قال كان يقال من رأس التواضع الرضابالدون من :وعن خالد بن حيىي قال
  .شرف االس وكان يقول يف رأس كل إنسان حكمة أخذ ا ملك فإن تواضع لربه رفعه

  .اخسأ خسأك اهللا: وقال انتعش رمحك اهللا وإن تكرب قمعه وقال

    

ز بن أي رواد كيف أصبحت فبكى وقال وعن حممد بن يزيد بن خنيس قال قال رجل لعبد العزي
أصبحت واهللا يف غفلة عظيمة عن املوت مع ذنوب كثرية قد أحاطت يب واجل يسرع كل يوم يف عمري 

  .وموئل لست ادري عالم اهجم؟ مث بكى

ومن مل يتعظ بثالث مل يتعظ : وعن سعيد بن سأمل القداح قال مسعت عبد العزيز بن أيب رواد يقول لرجل
  .م و القرآن واملشيببشيء اإلسال

  .اسند عبد العزيز بن أيب رواد عن مجاعة من كبار التابعني كعطاء وعكرمة ونافع

  .وتويف مبكة سنة تسع ومخسني ومائة

  زمعة بن صالح المكي 

  .روى عن سلمة بن وهرام وابن طاوس وروى عنه وكيع

ل وبنات وكان يقوم فيصلي ليال عن القاسم بن راشد الشيباين قال كان زمعة نازال عندنا وكان له أه
  : طويال فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته

 أكل هذا الليل ترقدونا  يا أيها الركب املعرسونا

أال تقومون فترحلونا قال فيتواثبون فيسمع من ههنا باك، ومن ههنا داع، ومن ههنا قارئ، ومن ههنا 
  . رمحه اهللا- مد القوم السرى متوضئ فإذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته عند الصباح حي

  من الطبقة الخامسة

  سفيان بن عيينة بن أبي عمران 

  .يكىن أبا حممد وهو موىل لبين عبد اهللا بن رويبة ولد بالكوفة وسكن مكة

عن حممد بن عمر قال أنبأ سفيان أنه ولد سنة سبع ومائة وكان أصله من الكوفة وكان أبوه من عمال 
ي فلما عزل خالد عن العراق ووىل يوسف بن عمر الثقفي طلب عمال خالد خالد بن عبد اهللا القسر

  .فهربوا منه فلحق عيينة مبكة فرتهلا
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يا : قال سفيان بن عيينة ملا بلغت مخس عشرة سنة دعاين أيب فقال يل: إبراهيم بن ازداد الرافقي قال
 يغرنك من اغتر باهللا فمدحك سفيان قد انقطعت عنك شرائع الصبا فاحتفظ من اخلري تكن من أهله، وال

مبا يعلم اهللا خالفه منك فانه ما من أحد يقول يف أحد من اخلري إذا رضى إال وهو يقول فيه من الشر مثل 
ذلك إذا سخط فاستأنس بالوحدة من جلساء السوء ال تنقل احسن ظين بك إىل غري ذلك ولن يسعد 

  .بالعلماء إال من أطاعهم

  .يب قبلةً أميل معها وال أميل عنهاقال سفيان فجعلت وصية أ

وعن صامت بن معاذ قال مسعت سفيان بن عيينة يقول من تزين للناس بشيء يعلم اهللا منه غري ذلك شانه 
  .اهللا

  .وعن النعمان قال مسعت ابن عيينة يقول ليس من حب الدنيا طلبك ما ال بد منه

ل إذا كان اري ار سفيه وليلي ليل جاهل وعن حممد بن ميمون اخلياط قال مسعت سفيان بن عيينة يقو
مسعت سفيان بن عيينة يقول من زيد يف عقله : فما اصنع بالعلم الذي كتبت؟ وعن علي بن اجلعد قال

  .نقص من رزقه

وعن ابن األعرايب قال قال سفيان بن عيينة أرفع الناس مرتلةً من كان بني اهللا وبني عباده، وهم األنبياء 
  .والعلماء

علي بن احلسن قال مسعت سفيان بن عيينة يقول من رأى انه خري من غريه فقد استكرب وذلك أن وعن 
  .إبليس إمنا منعه من السجود آلدم عليه السالم استكباره

وعن سعيد بن داود عن ابن عيينة قال من كانت معصيته يف الشهوة فارج له التوبة فإن آدم عصى مشتهيا 
  . كرب فاخش على صاحبه اللعنة فإن إبليس عصى مستكربا فلعنفغفر له فإذا كانت معصيته يف

وعن بقية عن سفيان قال أوحى اهللا عز وجل إىل موسى عليه السالم أن أول من مات إبليس وذلك انه 
  .أول من عصاين وأنا اعد من عصاين من املوتى

  .عرفواقال سفيان بن عيينة مل يعرفوا حىت احبوا أن ال ي: وعن إسحاق بن منيب قال

: وعن بكر العابد قال قلت لسفيان بن عيينة يا أبا حممد أبلغك أن الناس يزدمحون يوم القيامة؟ فقال

األقدام يوم القيامة هكذا ووضع يده فوق األخرى، مث قال بكر بلغين أن الناس خيرجون من قبورهم وهم 
  .يقولون املاء املاء، العطش العطش

بن عيينة يقول أصابتين ذات يوم رقّة فبكيت فقلت يف نفسي لو كان وعن موسى بن إمساعيل قال مسعت ا
بعض أصحابنا لرق معي مث غفوت فاتاين آت يف منامي فرفسين وقال يا سفيان خذا أجرك ممن أحببت أن 
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قال سفيان بن عيينة إمنا مرتلة الذي يطلب العلم ينتفع به مبرتلة العبد يطلب كل شيء : ابن وهب قال
  .يده يطلب التحبب إليه والتقرب إليه واملرتلة عنده لئال جيد عنده شيئاً يكرههيرضي س

وعن حرملة بن حيىي قال اخذ سفيان بن عيينة بيدي فأقامين يف ناحية فأخرج من كمه رغيف شعري وقال 
  .دع يا حرملة ما بقول الناس هذا طعامي منذ ستني سنة: يل

    

 عيينة يقول إذا وافقت السريرة العالنية فذلك العدل وإذا كانت وعن أيب جعفر احلذاء قال مسعت ابن
  .السريرة افضل من العالنية فذلك الفضل وإذا كانت العالنية افضل من السريرة فذلك اجلور

  .إذا ترك العامل ال أدري أصيبت مقاتله: أنبأ سفيان بن عيينة: حممد بن صباح يقول

  .كان سفيان بن عيينة بعدما أسن يتمثل ذا البيت: لوعن حيان بن نافع بن صخر بن جويرية قا

  وينسى من ميوت من الصغار  واحد فيغر قوماً يعمر

قال سفيان بن عيينة لوال أن اهللا عز وجل طمأن ابن آدم بثالث ما أطاقة : وعن عبيد اهللا بن عائشة قال
  .شيء وأن لقيه وإنه على ذلك لوثاب الفقر واملرض واملوت

  . حيان بن صخر بن جويرية قال مسعت سفيان بن عيينة يقول ليس يضر املدح من عرف نفسهوعن

  .وعن أيب معمر عن ابن عيينة قال العلم إن مل ينفعك ضرك

  .قال سفيان إن من توقري الصالة أن تأيت قبل اإلقامة: وعن أيب موسى األنصاري قال

نة قال كان يقال اسلكوا سبل احلق وال تستوحشوا وعن إسحاق بن أيب إسرائيل قال مسعت سفيان بن عيي
  .من قلة أهلها

فأمس حكيم : ثنا سفيان بن عيينة قال كان يقال األيام ثالثة: وعن احلسن بن هارون عن سليمان قال
مؤدب ترك حكمته وأبقاها عليك واليوم صديق مودع كان عنك طويل الغيبة حىت أتاك ومل تأته وهو 

  .ال تدري أتكون من أهله أو ال تكونعنك سريع الظعن وغدا 

مل جيتهد أحد قط اجتهاداً ومل يتعبد أحد قط عبادة : ثنا سفيان بن عيينة قال: وعن عبد اهللا بن وهب قال
  .افضل من ترك ما ى اهللا عنه

وعن إبراهيم بن األشعث قال ثنا سفيان بن عيينة قال كان يقال أشد الناس حسرة يوم القيامة ثالثة رجل 
ان له عبد فجاء يوم القيامة أفضل عمال منه ورجل له مال فلم يتصدق منه فمات فورثه غريه فتصدق ك

  .منه ورجل عامل مل ينتفع بعلمه فعلم غريه فانتفع به

تكلمت يف جملس فيه سفيان بن عيينة وفضيل بن عياض وعبد اهللا : وعن أيب السرى منصور بن عرار قال
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رت عيناه مث نشفت الدموع وأما ابن املبارك فسالت دموعه وأما الفضيل بن املبارك فأما سفيان فتغرغ
فانتحب فلما قام فضيل وابن املبارك قلت لسفيان يا أبا حممد ما منعك أن جييء منك مثلُ ما جاء من 

  .صاحبيك؟ قال هكذا أكمد للحزن، إن الدمعة إذا خرجت استراح القلب

ت سفيان بن عيينة وسئل عن حد الرضا عن اهللا تعاىل فقال وعن عيسى بن أيب موسى األنصاري قال مسع
  .الراضي عن اهللا ال يتمىن سوى املرتلة اليت هو فيها

وعن حامد بن عمرو البكراوي قال مسعت عبد اهللا بن ثعلبة يقول لسفيان بن عيينة يا أبا حممد واحزناه 
آٍه تركتين ال : ز فيك؟ فقال عبد اهللاعلى احلزن فقال سفيان يا عبد اهللا هل حزنت قط لعلم اهللا جل وع

  .افرح

تفقهوا قبل أن تسودوا قال سفيان ألن الرجل : قال لنا عمر بن اخلطاب: قال األحنف: وعن سفيان قال
  .إذا أفقه مل يطلب السؤدد

أدرك سفيان بن عيينة ستة ومثانني نفسا من أعالم التابعني وأسند عن مجهورهم كعمر وبن دينار والزهري 
  .بن املنكدر وأيب حازم واألعمش وأيوبوا

  .وحدث عنه من كبار األئمة الثوري وشعبة واألعمش واألوزاعي

  ذكر وفاته ومبلغ سنه 

  .مسعت ابن عيينة يقول شهدت مثانني موقفا: عن سليمان بن أيوب قال

وعن احلسن بن عمران بن عيينة ابن أخي سفيان بن عيينة قال حججت مع عمي سفيان آخر حجة 
حجها سنة سبع وتسعني ومائة فلما كنا جبمع وصلى استلقى على فراشه مث قال قد وافيت هذا املوضع 

سبعني عاما أقول يف كل سنة اللهم ال جتعله آخر العهد من هذا املكان وإين قد استحييت من اهللا من 
مثان وتسعني ومائة كثرة ما اسأله ذلك فرجع فتويف يف السنة الداخلة يوم السبت أول يوم من رجب سنة 

  .ودفن باحلجون وهو ابن إحدى وتسعني سنة

  .وعن احلميدي قال سفيان بن عيينة يقول ولدت سنة سبع ومائة

  .قال احلميدي ومات سفيان سنة مثان وتسعني يف آخر يوم من مجادى األوىل رمحه اهللا

  الفضيل بن عياض التميمي 

 بكُورة أيب ورد وقدم الكوفة وهو كبري فسمع ا احلديث مث مث أحد بين يربوع يكىن أبا علي ولد خبراسان
w  .تعبد وانتقل إىل مكة فمات ا
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عن إبراهيم بن امحد اخلزاعي قال مسعت الفضيل بن عياض يقول لو أن الدنيا كلها حبذافريها جعلت يل 
  .حالال لكنت أتقذّرها

    

 ما أكون أفقر ما أكون وإين ألعِصي اهللا وعن أيب الفضل اخلزاز قال مسعت الفضيل بن عياض يقول أصلح
  .فأعرف ذلك يف خلق محاري وخادمي

وعن إسحاق بن إبراهيم قال كانت قراءة الفضيل حزينة شهية بطيئة مترسلة كأنه خياطب إنسانا وكان 
  .إذا مر بآية فيها ذكر اجلنة يرددها

 تغلبه عينه فيلقي نفسه على وكان يلقى له حصري بالليل يف مسجده فيصلي من أول الليل ساعة حىت
  .احلصري فينام قليال مث يقوم فإذا غلبه النوم نام مث يقوم هكذا حىت يصبح

قال ومسعت الفضيل يقول إذا مل تقدر على القيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك حمروم مكبل كبلتك 
  .خطيئتك

ا من صفة النار ف رأيت الفضيل وعن منصور بن عمار قال تكلمت يوما يف املسجد احلرام فذكرت شيئ
  .بن عياض صاح حىت غشى عليه فطرح نفسه

وعن أيب إسحاق قال قال الفضيل بن عياض لو خريت بني أن أعيش كلباً أو أموت كلباً وال أرى يوم 
  .القيامة الخترت أن أعيش كلبا أو أموت كلبا وال أرى يوم القيامة

 بن عياض عشية عرفة باملوقف وقد حال بينه وبني وعن مهران بن عمرو األسدي قال مسعت الفضيل
الدعاء البكاء، يقول واسوأتاه، وافضيحتاه وإن عفوت وعن امحد بن سهل قال قدم علينا سعد بن زنبور 

فأتيناه فحدثنا قال كنا على باب الفضيل بن عياض فاستأذنا عليه فلم يؤذن لنا فقيل لنا انه ال خيرج إليكم 
سورة التكاثر " أهلاكم التكاثر " وكان معنا رجل مؤذن وكان صيتاً فقلنا له اقرأ : قال. أو يسمع القرآن

فأشرف علينا الفُضيل وقد بكى حىت بل حليته بالدموع ومعه خرقة ينشف ا .  ورفع ا صوته1آية 
  : الدموع من عينيه وأنشأ يقول

 أُؤمل أو أنتظر؟ فماذا  الثمانني أو حزا بلغت

 الثمانني ما ينتظَر وبعد  انونمن مولديأتى يل مث

  .علتين السنون فأبلينين

  : وكان معنا علي بن خشرم فأمتّه لنا فقال. قال مث خنقته العربة

  فرقّت عظامي وكلَّ البصر  السنون فأبلينين علتين
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 الوادي مسعت فضيل بن عياض يقول أخذت بيد سفيان ابن عيينة يف هذا: وعن أيب جعفر احلذاء قال
  .إن كنت تظن انه بقي على وجه األرض شر مين ومنك فبئس ما تظن: فقلت له

فجاء جرير : فأقفل الباب من خارج قال: وعن علي بن احلسن قال بلغ فضيالً أن جريراً يريد أن يأتيه قال
حماسن فرأى الباب مقفال فرجع قال علي فبلغين ذلك فأتيته فقلت له جرير فقال ما يصنع يب يظهر يل 

  .كالمه وأظهر له حماسن كالمي فال يتزين يل وال أتزين له خري له

وعن الفيض بن إسحاق قال مسعت فضيالً يقول لو قيل لك يا مرائي لغضبت ولشق عليك وتشكو فتقول 
قال يل يا مرائي عساه قال حقا من حبك للدنيا تزينت للدنيا وتصنعت للدنيا مث قال اتقِِ أالّ تكون مرائيا 

نت ال تشعر تصنعت ويأت حىت عرفك الناس فقالوا هو رجل صاحل فأكرموك وقضوا لك احلوائج وأ
  .ووسعوا لك يف االس وإمنا عرفوك باهللا ولوال ذلك هلنت عليهم

  .قال ومسعت الفضيل يقول تزينت هلم بالصوم فلم ترهم يرفعون بك رأساً

  .زينت هلم بشيء بعد شيء إمنا هو حلب الدنياتزينت هلم ب القرآن فلم ترهم يرفعون بك رأسا ت

وعن احلسني بن زياد قال دخلت على فضيل يوما فقال عساك إن رأيت يف ذلك املسجد يعين املسجد 
  .احلرام رجال شرا منك إن كنت ترى أن فيه شرا منك فقد ابتليت بعظيم

ي خري من الدنيا وما فيها قال فضيل بن عياض لرجل ألعلمنك كلمة ه: وعن يونس بن حممد املكي قال
واهللا لئن علم اهللا منك إخراج اآلدمني من قلبك حىت ال يكون يف قلبك مكان لغريه مل تسأله شيئاً إال 

  .أعطاك

ما يؤمنك أن تكون بارزت اهللا بعمل : وعن إبراهيم بن األشعث قال مسعت الفضيل بن عياض يقول
  . كيف ترى تكون حالكمقتك عليه فاغلق دونك أبواب املغفرة وأنت تضحك

وعن عبد الصمد بن يزيد قال مسعت الفضيل يقول أدركت أقواما يستحيون من اهللا يف سواد الليل من 
  .طول اهلجعة إمنا هو على اجلنب فإذا حترك قال ليس لك هذا قومي خذي حظك من اآلخرة

يينة فتكلم الفضيل شهدت الفضيل بن عياض وجلس إليه سفيان بن ع: وعن حممد بن حسان السمين قال
فقال كنتم معشر العلماء سرج البالد يستضاء بكم فصرمت ظَلَمةً وكنتم نجوماً يهتدى بكم فصرمت حرية، 

فقال . حدثنا فالن عن فالن: مث ال يستحي أحدكم أن يأخذ مال هؤالء الظلمة، مث يسند ظهره يقول
  .لئن كنا لسنا بصاحلني فإنا حنبهم: سفيان

    

ألن أطلب الدنيا بطبل ومزمار أحب إيلَّ من أن أطلبها : قال فضيل بن عياض: بن احلارث قالوعن بشر 
w  .بالعبادة
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حج أمري املؤمنني الرشيد فأتاين فخرجت مسرعاً فقلت يا أمري املؤمنني لو : وعن الفضل بن الربيع قال
أله فقلت ها هنا سفيان بن وحيك قد حك يف نفسي شيء فانظر يل رجال أس: أرسلت إيلَّ أتيتك فقال
  .عيينة فقال امض بنا إليه

فأتيناه فقرعت الباب فقال من ذا؟ فقلت أجب أمري املؤمنني فخرج مسرعا فقال يا أمري املؤمنني لو 
  .خذ ملا جئناك له رمحك اهللا: أرسلت إيل أتيتك فقال له

ما أغىن عين : ما خرجنا قالفحدثه ساعة مث قال له عليك دين قال نعم فقال أبا عباس اقض دينه فل
صاحبك شيئا انظر يل رجال اسأله فقلت له هاهنا عبد الرزاق بن مهام قال امض بنا إليه فأتيناه فقرعت 

يا أمري املؤمنني لو أرسلت إيل أتيتك : فخرج مسرعاً فقال. أجب أمري املؤمنني: الباب فقال من هذا؟ قلت
  .قال خذ ملا جئناك له

  . له عليك دين قال نعم قال أبا عباس اقض دينهفحادثه ساعة مث قال

فلما خرجنا قال ما أغىن صاحبك شيئا انظر يل رجال اسأله قلت ها هنا الفضيل ابن عياض قال امض بنا 
إليه فأتيناه فإذا وهو قائم يصلي يتلو آية من القرآن يرددها فقال اقرع الباب فقرعت الباب فقال من هذا 

 فقال ما يل وألمري املؤمنني فقلت سبحان اهللا أما عليك طاعة؟ أليس قد روي فقلت أجب أمري املؤمنني
فرتل ففتح الباب مث إرتقى إىل " ليس للمؤمن أن يذل نفسه : " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم انه قال

ت كف الغرفة فأطفا املصباح مث إلتجأ إىل زواية من زوايا البيت فدخلنا فجعلنا جنول عليه بأيدينا فسبق
هارون قبلي إليه فقال يا هلا من كف ما ألينها إن جنت غدا من عذاب اهللا عز وجل فقلت يف نفسي 

ليكلمنه الليلة بكالم نقي من قلب تقي فقال له خذ ملا جئناك له رمحك اهللا فقال إن عمر بن عبد العزيز 
حيوة فقال هلم إين قد ابتليت ملا وىل اخلالفة دعا سأمل بن عبد اهللا وحممد بن كعب القرظي ورجاء ابن 

ذا البالء فأشريوا علي . ا أنت وأصحابك نعمة فقال له سامل بن عبد اهللا إناخلالفة بالء وعدد فعد
أردت النجاة غدا من عذاب اهللا فصم عن الدنيا وليكن إفطارك من املوت وقال له حممد بن كعب 

 املسلمني عندك أبا وأوسطهم عندك أخا وأصغرهم القرظي إن أردت النجاة من عذاب اهللا فليكن كبري
  .عندك ولداً فوقر أباك واكرم أخاك وحتنن على ولدك

وقال له رجاء ين حيوة إن اردت النجاة غداً من عذاب اهللا عز وجل فأحب للمسلمني ما تحب لنفسك 
اخلوف يوم تزل فيه واكره هلم ما تكره لنفسك مث مت إذا شئت وإين أقول لك أين أخاف عليك أشد 

األقدام فهل معك رمحك اهللا من يشري عليك مبثل هذا؟ فبكى هارون بكاء شديدا حىت غشي عليه فقلت 
زدين : له أرفق بأمري املؤمنني فقال يا ابن أم الربيع تقتله أنت وأصحابك وارفق به أنا مث أفاق فقال له

wر بن عبد العزيز شكا إليه فكتب إليه عمر يا أخي يا أمري املؤمنني بلغين أن عامال لعم: رمحك اهللا فقال
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أذكرك طول سهر أهل النار يف النار مع خلود األبد وإياك أن ينصرف بك من عند اهللا فيكون آخر العهد 
وانقطاع الرجاء قال فلما قرأ الكتاب طوى البالد حىت قدم على عمر بن عبد العزيز فقال له ما أقدمك 

  .أعود إىل والية أبدا حىت ألقى اهللا عز وجلقال خلعت قليب بكتابك ال 

قال فبكى هارون بكاء شديدا مث قال له زدين رمحك اهللا فقال يا أمري املؤمنني إن العباس عم املصطفى 
صلى اهللا عليه وسلم جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا أمرين على إمارة فقال له النيب 

  ".إن اإلمارة حسرة وندامة يوم القيامة فإن استطعت أن ال تكون أمريا فافعل" صلى اهللا عليه وسلم 

فبكى هارون بكاء شديدا وقال له زدين رمحك اهللا فقال يا حسن الوجه أنت الذي يسألك اهللا عز وجل 
عن هذا اخللق يوم القيامة فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من النار فافعل وإياك أن تصبح ومتسي ويف 

من اصبح هلم غاشاً مل يرح رائحة : " لبك غش ألحد من رعيتك فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالق
  ".اجلنة 

    

فبكى هارون وقال له عليك دين قال نعم دينلريب حياسبين عليه فالويل يل إن سألين والويل يل إن ناقشين 
ريب مل يأمرين ذا أمر ريب أن أوحده وأطيع والويل يل إن ألْهم حجيت قال إمنا اعين دين العباد قال إن 

وما خلقت اجلن واالنس إلّا ليعبدون، ما أريد منهم من رزٍق وما أُريد أن : " أمره فقال عز وجل
  .58- 56سورة الذاريات آية " يطعمون إن اهللا هو الرزاق ذو القُوة املتني 

سبحان اهللا أنا أدلك على : ا على عبادك فقالفقال له هذه ألف دينار خذها فأنفقها على عيالك وتقو 
  .طريق النجاة وأنت تكافئين مبثل هذا؟ سلمك اهللا ووفقك

أبا عباس إذا دللتين على رجل : مث صمت فلم يكلمنا فخرجنا من عنده فلما صرنا على الباب قال هارون
  .فدلين على مثل هذا، هذا سيد املسلمني

ت يا هذا قد ترى ما حنن فيه من ضيق احلال فلو قبلت هذا املال فدخلت عليه امرأة من نسائه فقال
فتفرجنا به فقال هلا مثلي ومثلكم كمثل قوم كان هلم بعري يأكلون من كسبه فلما كرب حنروه فأكلوا 

  .حلمه

فلما مسع هارون هذا الكالم قال ندخل فعسى أن يقبل املال فلما علم الفضيل خرج فجلس يف السطح 
فة فجاء هارون فجلس إىل جنبه فجعل يكلمه فال جييبه فبينا حنن كذلك إذ خرجت جارية على باب الغر

  .سوداء فقالت يا هذا قد آذيت الشيخ منذ الليلة فانصرف رمحك اهللا فانصرفنا

اقتصرنا على هذا القدر من أخبار الفضيل النا قد أفردنا لكالمه ومناقبه كتابا فمن أراد الزيادة فلينظر يف 
w  .الكتاب
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وقد أسند الفضيل عن مجاعة من كبار التابعني منهم األعمش ومنصور بن املعتمر وعطاء بن السائب 
وحصني بن عبد الرمحن ومسلم األعور وأبان بن أيب عياش وروى عنه خلق كثري من العلماء وقد ذكرنا 

  .مجلة من رواياته يف ذلك الكتاب

  .وتويف رضي اهللا عنه يف سنة سبع ومثانني ومائة

  علي بن الفضيل بن عياض 

أحلقناه بدرجة أبيه ألنه مات يف حياة أبيه واقتصرنا من أخباره على اليسري ألنا قد أدرجناها يف كتاب 
  .فضائل أبيه رضي اهللا عنهما

  .عن فضيل بن عياض قال بكى ابين علي فقلت يا علي ما يبكيك قال يا أبة أخاف أالّ جتمعنا القيامة

قال كان عشرة ينظرون يف احلالل النظر الشديد ال يدخل بطوم إال حالل ولو وعن بشر بن احلارث 
  .استفّوا التراب فذكر منهم علي بن الفُضيل

يا : وعن حممد بن احلسن قال كان علي بن الفضيل يصلّي حىت يزحف إىل فراشه مث يلتفت إىل أبيه فيقول
  .أبة سبقين العابدون

  . أحداً أخوف من الفضيل وابنهوعن سفيان بن عيينة قال ما رأيت

  .أسند علي عن عبد العزيز بن أيب رواد وسفيان بن عيينة وغريمها رضي اهللا عنهما

  محمد بن ادريس االمام الشافعي 

ولدت بغزة سنة : قال الشافعي: رضي اهللا عنه يكىن ابا عبد اهللا عن حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكيم قال
  .مكة وأنا ابن سنتنيمخسني ومائةُ ومحلت إىل 

مل يكن يل مال فكنت اطلب العلم يف احلداثة اذهب إىل الديةان : وأخربين غريه عن الشافعي قال: قال
  .استوهب الظهور اكتب فيها

كنت امرءاً أكتب الشعر وآيت البوادي فأمسع منهم، : مسعت الشافعي يقول: وعن حسني الكرابيسي قال
عر للبيد وأضرب وحشى قدمي بالسوط فضربين رجل من ورائي من وقدمت مكة وخرجت وأنا امتثل بش

رجل من قريش مث ابن املطلب رضي من دينه ودنياه ان يكون معلما ما الشعر؟ الشعر إذا : احلجبة فقال
  .استحكمت فيه قعدت معلما، تفقه يعِلك اهللا

نة ما شاء اهللا ان اكتب مث كنت فنفعين اهللا بكالم ذلك احلجيب ورجعت اىل مكة وكتبت عن ابن عيي: قال
wاجالس مسلم بن خالد الزجني مث قدمت على مالك فكتبت موطاة فقلت له يا ابا عبد اهللا اقرا عليك فقال 
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يا ابن اخي تايت برجل يقرؤه علي وتسمع فقلت اقرا عليك فتسمع اىل كالمي فقال اقرا فلما مسع قرات 
  .بن أخي تفقه تعلعليه حىت بلغت كتابالسري قال يل اطوه يا ا

وعن حممد بن امساعيل احلمريي عن ابيه قال كان الشافعي يطلب اللغة العربية والشعر وكان كثريا ما 
خيرج اىل البدو فيحمل ما فيه من االدب فبيما هو يوما يف حي من احياء العرب جاء إليه بدوي فقال له 

يا ابن اخي الفريضة اوىل بك من النافلة فقال ما تقول يف امرأة حتيض يوما وتطهريوما قال ما ادري قال 
  .له امنا اريد هذا لذاك وعليه قد عزمت وباهللا التوفيق مث خرج اىل مالك بن انس

    

وعن احلميدي عن الشافعي قال كنت يتيما يف حجر امي ومل يكن معها ما تعطي املعلم وكان املعلم قد 
لت املسجد فكنت أجالس العلماء فأحفظ احلديث رضي مين ان اخلفه اذا قام فلما ختمت القرآن دخ

واملسألة فكنت أنظر إىل العظم يلوح فاكتب فيه احلديث واملسالة وكانت لنا جرة عظيمة فاذا امتال العظم 
  .تركته يف اجلرة ويف رواية اخرى فامتال من ذلك حبان

سنني وحفظت املوطا وانا وعن امساعيل بن حيىي قال مسعت الشافعي يقول حفظت القرآن وأنا ابن سبع 
  .ابن عشر سنني

وعن اإلمام أمحد بن حنبل أنه قال يروى يف احلديث ان اهللا تعاىل يبعث على راس كل مائة سنة من 
يصحح هلذه االمة دينها فنظرنا يف املائة االوىل فإذا هو عمر بن عبد العزيز ونظرنا يف املائة الثانية فنراه 

  .الشافعي

الزجني للشافعي يا أبا عبد اهللا أفت الناس آن واهللا ان تفيت وهو ابن دون عشرين وقال مسلم بن خالد 
  .سنة

وعن عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال قلت اليب يا ابة أي رجل كان الشافعي؟ مسعتك تكثر من الدعاء له 
؟ وعن فقال يا بين كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس فانظر هل هلذين من خلف او عوض

  .امليموين قال مسعت امحد بن حنبل يقول ستة ادعوهم يف السحر احدهم الشافعي

  .وعن ابن راهويه قال كنت مع امحد مبكة فقال يل تعال حىت اريك رجال مل تر عيناك مثله فاراين الشافعي

هم بغناك وعن يونس بن عبد االعلى قال مسعت الشافعي وحضر ميتا فلما سجينا عليه نظر إليه وقال الل
  .عنه وفقره اليك اغفر له

وعن الربيع بن سليمان قال مسعت الشافعي يقول ما اوردت احلق واحلجة على احد فقبلهما مين اال هبته 
  .واعتقدت مودته وال كابرين على احلق احد ودافع احلجة اال سقط من عيين

wناظرت احدا فاحببت ان وعن امحد بن خالد اخلالل قال مسعت حممد بن ادريس الشافعي يقول ما 
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  .خيطىء

وعن احلسني الكرابيسي يقول مسعت الشافعي يقول ما ناظرت احدا قط اال احببت ان يوفق ويسدد 
  .ويعان ويكون عليه رعاية من اهللا وحفظ وما ناظرت احدا اال ومل ابال بني اهللا احلق على لساين أو لسانه

عمال ثالثة اجلود من قلة والورع يف خلوة وكلمة الربيع بن سليمان قال مسعت الشافعي يقول اشد اال
  .احلق عند من يرجى وخياف

وعنه قال مسعت الشافعي يقول لوددت ان اخللق يتعلمون مين وال ينسب ايل منه شيء ومسعته يقول طلب 
  .العلم افضل من صالة النافلة

ج اىل ثالث احداها حسن وعن امحد بن عبد الرمحن بن وهب قال مسعت الشافعي يقول طالب العلم حيتا
  .ذات اليد والثانية طول عمر والثالثة يكون له ذكاء

  .وعن الربيع قال قال الشافعي من طلب الرياسة فرت منه واذا تصدر احلديث فاته علم كثري

وعن يونس بن عبد االعلى قال قال يل الشافعي يا يونس اذا بلغك عن صديق لك ما تكرهه فاياك ان 
 وقطع الوالية فتكون ممن ازال يقينه بشك ولكن القه وقل له بلغين عنك كذا وكذا واحذر تبادره بالعداوة

ان تسمى له املبلغ فان انكر ذلك فقل له انت اصدق وابر ال تزيدن على ذلك شيئا وان اعترف بذلك ف 
ذكر ماله رأيت له يف ذلك وجها لعذر فاقبل منه وان مل تر ذلك فقل له ماذا اردت مبا بلغين عنك فان 

وجه من العذر فاقبل منه وإن مل تر لذلك وجها لعذر وضاق عليك املسلك فحينئذ اثبتها عليه سيئة مث 
انت يف ذلك باخليار ان شئت كافاته مبثله من غري زيادة وان شئت عفوت عنه والعفو اقرب للتقوى وابلغ 

 40فاجره على اهللا سورة الشورى آية يف الكرم لقول اهللا تعاىل وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح 

طه فان نازعتك نفسك باملكأفاة فافكر فيما سبق له لديك من االحسان فعدها مث ابدر له احسانا ذه 
السيئة وال تبخسن باقي احسانه السالف ذه السيئة فان ذلك الظلم بعينه يا يونس اذا كان لك صديق 

  .قته سهلفشد يديك به فان اختاذ الصديق صعب ومفار

قال ومسعت الشافعي يقول يا يونس االنقباض عن الناس مكسبه للعدواة واالنبساط اليهم جملبة لقرناء 
  .السوء فكن بني املنقبض واملنبسط

وعن امحد بن الوزير قال ثنا حممد بن ادريس الشافعي قال قبلو السعاية شر من السعاية الن السعاية داللة 
  . على شيء كمن اقبل واجازوالقبول اجازة و ليس من دل

  .قال وتنقص رجل حممد بن احلسن عند الشافعي فقال له مه لقد تلمظت مبضغة طاملا لفظها الكرام

  .وعن الربيع بن سليمان قال قال الشافعي استعينوا على الكالم بالصمت وعلى االستنباط بالفكر
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  .ا ابداوعنه قال مسعت الشافعي يقول من ضحك منه يف مسالة مل ينسه

وعنه قال قال يل الشافعي يا ربيع رضا الناس غاية ال تدرك فعليك مبا يصلحك فالزمه فانه ال سبيل اىل 
رضاهم واعلم انه من تعلم القرآن جل يف عيون الناس ومن تعلم احلديث قويت حجته ومن تعلم النحو 

لفقه نبل قدره ومن مل يصن هيب ومن تعلم العربية رق طبعه ومن تعلم احلساب جزل رأيه ومن تعلم ا
  .نفسه مل ينفعه علمه ومالك ذلك كله التقوى

وعن املزين قال مسعت الشافعي يقول من تعلم القرآن عظمت قيمته ومن نظر يف الفقه نبل مقداره ومن 
تعلم اللغة رق طبعه ومن تعلم احلساب جزل رأيه ومن كتب احلديث قويت حجته ومن مل يصن نفسه مل 

  .ينفعه علمه

  .وعن الربيع بن سليمان قال مسعت الشافعي يقول اللبيب العاقل هو الفطن املتغافل

  .وعن ايب الوليد اجلارودي قال مسعت الشافعي يقول لو علمت ان املاء البارد ينقص من مروءيت ما شربته

 مالكا وعن الربيعي قال سال رجل الشافعي عن سنه قال ليس من املروءة ان خيرب الرجل بسنه سال رجل
  .عن سنة فقال اقبل على شانك

ليس من املروءة ان خيرب : قال لنا ابو بكر بن ايب طاهر وجدت يف هذه احلكاية زيادة من رواية اخرى
  .الرجل بسنه النه ان كان صغريا استحقروه وان كان كبريا استهرموه

ث الثاين يصلي والثلث الثالث وعنه قال كان الشافعي قد جزا الليل ثالثة اجزاء الثلث االول يكتب والثل
  .ينام

ابو بكر النيسابوري : وعنه قال كان للشافعي يف رمضان ستون ختمة ال حيسب منها ما يقرأ يف الصالة
قال مسعت الربيع يقول كان الشافعي خيتم كل شهر ثالثني ختمة ويف رمضان ستين ختمة سوى ما يقرأ 

  .يف الصالة

ل الشافعي يوما اىل بعض حجر هارون الرشيد ليستاذن له ومعه وعن شل بن كثري عن ابيه قال دخ
سراج اخلادم اقعده عند ايب عبد الصمد مؤدب اوالد هارون الرشيد فقال سراج للشافعي يا ابا عبد اهللا 
هؤالء اوالد امري املؤمنني وهذا مؤدم فلو اوصيته م فاقبل عليه فقال ليكن اول ما تبدا به من اصالح 

ري املؤمنني اصالحك نفسك فان اعينهم معقودة بعينك فاحلسن عندهم ما تستحسنه والقبيح اوالد ام
عندهم ما تكرهه علمهم كتاب اهللا وال تكرههم عليه فيملوه وال تتركهم منه فيهجروه مث روهم من 
لسمع الشعر اعفه ومن احلديث اشرفه وال خترجهم من علم اىل غريه حىت حيكموه فان ازدحام الكالم يف ا

  .مضلة للفهم

wوقال احلميدي قدم الشافعي مرة من اليمن ومعه عشرون الف دينار فضرب خيمته خارجا من مكة فما 
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  .قام حىت فرقها كلها

  .وعن املزين قال مسعت الشافعي يقول من نظف ثوبه قل مهه ومن طاب رحيه زاد عقله

  . يصفووعن الربيع بن سليمان قال مسعت الشافعي يقول لن جيفو فعل من

وعنه قال مسعت الشافعي يقول وساله رجل عن مسالة فقال روي فيها كذا وكذا عن النيب صلى اهللا عليه 
وسلم فقال له السائل يا ابا عبد اهللا تقول به ف رأيت الشافعي اعد وانتفض وقال يا هذا أي ارض تقلين 

  .فلم اقل به نعم على السمع والبصرواي مساء تظلين اذا رويت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديثا 

قال ومسعت الشافعي وقد روى حديثا فقال له بعض من حضر تاخذ ذا؟ فقال اذا رويت عن رسوله اهللا 
  .صلى اهللا عليه وسلم حديثا صحيحا فلم اخذ به فانا اشهدكم ان عقلي قد ذهب ومد يديه

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقولوا وعنه قال مسعت الشافعي يقول اذا وجدمت يف كتايب خالف سنة
  .بسنة رسول اهللا ودعوا ما قلت

وعن أيب بيان االصبهاين قال رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النوم فقلت يا رسول اهللا حممد بن 
ادريس الشافعي ابن عمك هل نفعته بشيء أو خصصته بشيء فقال نعم سألت اهللا أال حياسبه فقلت مباذا 

 اهللا قال انه كان يصلي علي صالة مل يصل مبثل تلك الصالة احد فقلت وما تلك الصالة يا يا رسول
رسول اهللا قال كان يصلي علي اللهم صل على حممد كلما ذكره الذاكرون وصل على حممد كلما غفل 

  .عنه الغافلون

ري خبطه للشافعي قال املصنف اخربنا حممد بن ايب منصور قال قرات يف كتاب حممد بن طاهر النيسابو
  : رضي اهللا عنه

 محدا وال شكرا لغري موفق  ان امرأ وجد اليسار فلم يصب

 يفتح كل باب مغلق واجلد  اجلد يدين كل شيء شاسع

 فأمثر يف يديه فصدق عودا  مسعت بأن جمدوداً حوى فاذا

    

 ليشربه فغاض فحقق ماء  مسعت بان حمروما اتى واذا

  بؤس اللبيب وطيب عيش االمحق  وكونهالدليل على القضاء  ومن

وعن املزين قال دخلت على الشافعي يف علته اليت مات فيها فقلت كيف اصبحت فقال اصبحت من 
الدنيا راحال والخواين مفارقا ولكاس املنية شاربا ولسوء اعمايل مالقيا وعلى اهللا تعاىل واردا فال ادري 

w  : ار فاعزيها؟ مث بكى وانشأ يقولروحي تصري اىل اجلنة فاهنئها او اىل الن
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 الرجا مين لعفوك سلما جعلت  قسا قليب وضاقت مذاهيب وملا

 ريب كان عفوك اعظما بعفوك  ذنيب فلما قرنته تعاظمين

 وتعفو منه وتكرما جتود  ومازلت ذا عفو عن الذنب مل تزل

ن عيينة وعبد العزيز الدراوردي مسع الشافعي رضي اهللا عنه من مالك بن انس وابراهيم بن سعد وسفيان ب
  .ومسلم بن خالد الزجني يف خلق كثري

  .وحدث عنه امحد بن حنبل وغريه من العلماء

  .وتويف سنة اربع ومائتني

الربيع بن سليمان قال تويف الشافعي ليلة اجلمعة بعد العشاء االخرة آخر يوم من رجب ودفناه يوم اجلمعة 
  .اربع ومائتنيفانصرفنا فرأينا هالل شعبان سنة 

وعن حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم قال ولد الشافعي يف سنة مخسني ومائة ومات يف آخر يوم من 
  .رجب سنة اربع ومائتني عاش اربعا ومخسني

وعن الربيع قال كنا جلوسا يف حلقه الشافعي بعد موته بيسري فوقف علينا اعرايب فسلم مث قال لنا اين قمر 
  .؟ فقلنا تويف رمحه اهللاهذه احللقة ومشسها

فبكى بكاء شديدا مث قال رمحه اهللا وغفر له فلقد كان يفتح ببيانه منغلق احلجة ويسد على خصمه واضح 
  .احملجبة ويغسل من العار وجوها مسودة ويوسع بالراي ابوابا منسدة مث انصرف

اهللا بك قال اجلسين على كرسي وعنه قال رأيت الشافعي بعد وفاته باملنام فقلت يا ابا عبد اهللا ما صنع 
  .من ذهب ونثر علي اللؤلؤ الرطب والسالم

  ممن بعد هؤالء من الطبقات

  ابو غياث المكي مولى جعفر بن محمد 

ابو حازم املعلى بن سعيد البغدادي قال مسعت ابا جعفر حممد بن جرير الطربي يف سنة ثالمثائة يقول 
انيا ينادي معاشر احلاج من وجد مهيانا فيه الف دينار كنت مبكة سنة اربعني ومائتني ف رأيت خراس

فرده علي اضعف اهللا له الثواب قال فقام إليه شيخ من اهل مكة كبري من موايل جعفر بن حممد فقال له يا 
خراساين بلدنا فقري اهله شديد حاله ايامه معدودة وموامسه منتظرة لعله يقع بيد رجل مؤمن يرغب فيما 

ياخذه ويرده عليك قال اخلراساين فكم يريد قال العشر مائة دينار قال ال افعل ولكنا حنيله تبذله له حالال 
w  .على اهللا عز وجل قال وافترقا
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قال ابن جرير فوقع يل ان الشيخ صاحب القرحية والواجد للهميان فاتبعته فكان كما ظننت فرتل اىل دار 
الت له لبيك ابا غياث قال وجدت صاحب اهلميان مستفلة خلقه الباب واملدخل فسمعته يقول يا لبابة ق

ينادي عليه مطلقا فقلت له قيده بان جتعل لواجده شيئا فقال كم فقلت عشره فقال ال ولكنا حنيله على 
اهللا عز وجل فاي شيء نعمل وال بد يل من رده فقالت له نقاسي الفقر معك منذ مخسني سنة ولك اربع 

ع القوم اشبعناواكسنا ولعل اهللا عز وجل يغنيك فتعطيه او يكافئه عنك بنات واختان وانا وامي وانت تاس
  .فقال هلا لست افعل وال احرق حشاشيت بعد ست ومثانني سنة: ويقضيه

قال مث سكت القوم وانصرفت فلما ان كان من الغد على ساعات من النهار مسعت اخلراساين يقول يا 
 وجد مهيانا فيه الف دينار فرده اضعف اهللا له الثواب قال معاشر احلاج وفد اهللا من احلاضر والبادي من

فقام إليه الشيخ فقال يا خراساين قد قلت لك باالمس ونصحتك وبلدنا واهللا فقري قليل الزرع والضرع 
وقد قلت لك ان تدفع اىل واجده مائة دينار فلعله ان يقع بيد رجل مؤمن خياف اهللا عز وجل فامتنعت 

 منها فريده عليك ويكون له يف العشرة الدنانري ستر وصيانة قال فقال له اخلراساين ال فقل له عشرة دنانري
  .نفعل ولكن حنيله على اهللا عز وجل قال مث افترقا

    

قال الطربي فما اتبعت الشيخ والاخلراساين وجلست اكتب كتاب النسب للزبري بن بكار فلما كان من 
 بعينه فقام إليه الشيخ فقال له يا خراساين قلت لك اول امس الغد مسعت اخلراساين ينادي ذلك النداء

العشر منه وقلت لك امس عشر العشر اعط دينار عشر عشر العشر يشتري بنصف دينار قريبة يستفي 
عليها للمقيمني مبكة باالجرة وبنصف دينار شاة حيلبها وجيعل ذلك لعياله غذاء قال ال نفعل ولكن حنيله 

  .على اهللا عز وجل

ال فجذبه الشيخ وقال له تعال خذ مهيانك ودعين انام الليل وارحنا من حماسبتك فقال له امش بني يدي ق
فمشى الشيخ وتبعه اخلراساين وتبعتهما فدخل الشيخ فما لبث ان خرج وقال ادخل يا خراساين فدخل 

ل هذا مهيانك ودخلت فنبش حتت درجة له مزبلة فاخرج منها اهلميان اسود من خرق خبارية غالظ فقا
فنظر إليه وقال هذا هذا هيماين قال مث حل راسه من شد وثيق مث صب املال يف حجر نفسه وقلبه مرارا 
وقال هذه دنانرينا وامسك فم اهلميان بيده الشمال ورد املال بيده اليمىن فيه مث شده شدا سهال ووضعه 

خ يا شيخ مات ايب رمحه اهللا وترك من هذه على كتفه مث اراد اخلروج فلما بلغ باب الدار رجع فقال للشي
ثالثة االف دينارفقال يل اخرج ثلثها ففرقه علىاحق الناس عندك وبع رحلي واجعله نفقة حلجتك 

ففعلت ذلك واخرجت ثلثها الف دينار وشددا يف هذا اهلميان وما رأيت منذ خرجت من خراسان اىل 
wقال مث وىل وتركه قال فوليت خلف اخلراساين فعدا ابو هاهنا رجال احق به منك خذه بارك اهللا لك فيه 
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غياث فلحقين وردين وكان شيخا مشدود الوسط بشريط معصب احلاجبني ذكر ان له ستاً ومثانني سنة 
فقال يل اجلس فقد رايتك تتبعين يف اول يوم وعرفت خربنا باالمس واليوم مسعت امحد بن يونس 

 نافعا يقول عن عبد اهللا بن عمر ان النيب صلى اهللا عليه وسلم الريبوعي يقول مسعت مالكا يقول مسعت
قال لعمر وعلي رضي اهللا عنهما اذا اتاكما اهللا دية بال مسالة وال استشراف نفس فاقبالها وال ترداها 

  .فترد هلا على اهللا عز وجل وهذه هدية من اهللا واهلدية ملن حضر

ه واخواته وزوجته وامها وقعد واقعدين فصرنا عشرة فحل اهلميان مث قال يا لبابة وفالنة وفالنة فصاح ببنات
وقال ابسطوا حجوركم فبسطت حجري وما كان هلن قميص له حجر يبسطونه فمدوا ايديهم واقبل يعد 
دينارا دينارا حىت اذا بلغ العاشر ايل قال ولك دينار حىت فرغ اهلميان وكانت ألفاً فيها الف فاصابين مائة 

  .ين من سرور غناهم اشد مما داخلين من سرور صيانيت باملائة ديناردينار فداخل

فلما اردت اخلروج قال يل يا فىت انك ملبارك وما رأيت هذا املال قط وال املته واين النصحك انه حالل 
فاحتفظ به واعلم اين كنت اقوم فاصلي الغداة يف هذا القميص اخللق مث انزعه فيصلني فيه واحدة واحدة 

تسب اىل ما بني الظهر والعصر مث اعود يف آخر النهار مبا فتح اهللا عز وجل يل من اقط ومتر مث اك
وكسريات ومن بقول نبذت مث انزعه فيتداولنه فيصلني فيه املغرب وعشاء االخرة فنفعهن اهللا مبا اخذن 

  .ونفعين واياك مبا اخذنا ورحم صاحب املال يف قربه واضعف ثواب احلامل للمال وشكر له

قال ابن جرير فودعته وكتبت ا العلم سنتني اتقوت ا واشتري منها الورق واسافر واعطي االجرة فلما 
كان بعد سنة ست ومخسني سألت عن الشيخ مبكة فقيل انه مات بعد ذلك بشهور ووجدت بناته ملوكا 

فيانسون بني حتت ملوك وماتت االختان وامهن وكنت انزل على ازواجهن واوالدهن فاحدثهم بذلك 
ويكرموين ولقد حدثين حممد بن حيان البجلي يف سنة تسعني ومائتني انه ما بقي منهم احد فبارك اهللا هلم 

  .فيما صاروا اليه

  ابو جعفر المزين الكبير 

  .جاور مبكة وا مات وكان من العباد

قول مسعت ابا جعفر املزين عن امحد بن عبداهللا هو ابو نعيم قال مسعت ابا جعفر اخلياط االصبهاين مبكة ي
  .يقول حمنتنا وبالؤنا صفاتنا فمىت فنيت حركات صفاتنا اقبلت القلوب منقادة للحق

وقال مسعت ايب يقول مسعت ابا جعفر املزين الكبري يقول ان اهللا مل يؤمن اخلائفني بقدر خوفهم ولكن 
  .ورمحتهبقدر جوده وكرمه ومل يفرح احملزونني بقدر حزم ولكن بقدر رافته 
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  أبو الحسن علي بن محمد المزين الصغير 

  .اصله من بغداد ولكنه اقام مبكة

    

عن أيب عبد اهللا بن خف قال مسعت أبااحلسن املزين مبكة يقول كنت يف بادية تبوك فتقدمت اىل بئر 
الستقي منها فزلقت رجلي فوقعت يف جوف البئر ف رأيت يف البئر زاوية واسعة فأصلحت موضعا 

ت عليه وقلت ان كان مين شيء ال افسد املاء على الناس وطابت نفسي وسكن قليب فبينا انا قاعد وجلس
اذا خبشخشة فتأملت فإذا بألفعى يرتل على البئر فراجعت نفسي فاذا هي ساكنة فرتل ودار يب وانا 

ابتلعته او هادىء السر يضطرب علي مث لفت يب ذنبه واخرجين من البئر وحلل عين ذنبه فال ادري ارض 
  .مساء رفعته وقمت ومشيت

وعن جعفر اخللدي ودعت املزين الصويف فقلت زودين شيئا فقال ان ضاع منك شيء أو أن أردت جيمع 
اهللا بينك وبني إنسان فقل يا جامع الناس ليوم ال ريب فيه ان اهللا ال خيلف امليعاد امجع بيين وبني كذا فان 

  .ذلك االنسان فما دعوت ا يف شيء اال استجيباهللا جيمع بينك وبني ذلك الشيء او 

وعن ايب بكر الرازي قال مسعت ابا احلسن املزين يقول الذنب بعد الذنب عقوبة الذنب واحلسنة احلسنة 
  .ثواب احلسنة

  .وقال ابو احلسن املزين من استغىن باهللا احوج اهللا اخللق اليه

  .اله ممكور بهوقال املعجب بعلمه مستدرج واملستحسن لشيء من افع

قال السلمي صحب ابواحلسن املزين اجلنيد وسهل بن عبد اهللا واقام مبكة جماورا حىت تويف ا سنة مثان 
  .وعشرين وثالمثائة

  ابو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني 

طاف االفاق ولقي املشايخ وسكن مكة فصار شيخ احلرم وكان إذا خرج إىل احلرم خيلون املطاف 
  .ون يده اكثر من تقبيل احلجر وكانت له كراماتويقبل

عن أيب عبد اهللا حممد بن امحد قال ملا عزم الشيخ سعد على االقامة باحلرم عزم على نفسه نيفاً وعشرين 
  .عزمة يلزمها اياها من ااهدات والعبادات ومات بعد ذلك باربعني سنة ومل خيل منها بعزمية واحدة

 بن امحد عن سعد بن علي الزجناين قال انشدين ابو عبد اهللا حممد بن امحد قال املصنف انبأ امساعيل
  .الواعظ قال انشدين علي بن عبد العزيز اجلرجاين
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 صرت للبيت والكتاب جليسا  ما تطعمت لذة العيش حىت

 ابتغي سواه انيسا؟ فلم  ليس شيء اعز عندي من العلم

  رئيساوعش عزيزا فدعهم  الذل يف خمالطة الناس امنا

  .تويف الزغاين يف سنة سبعني او احدى وسبعني واربع مائة رمحه اهللا

  ذكر المصطفين من عباد كانوا بمكة لم تعرف أسماؤهم

  عابد 

عن عبد اهللا بن املبارك قال كنت مبكة فاصام قحط فخرجوا اىل املسجد احلرام يستسقون فلم يسقوا 
 دعوك فلم جتبهم واين اقسم عليك ان تسقينا قال فواهللا ما واىل جانيب اسود منهوك فقال اللهم ام قد

  .لبثنا ان سقينا

قال فانصرف االسود واتبعته حىت دخل دارا يف اخلياطني فعلمتها فلما اصبحت اخذت دنانري واتيت الدار 
فاذا رجل على باب الدار فقلت اردت رب هذه الدار فقال أنا قلت مملوك لك أردت شراءه فقال يل 

بقي شيء؟ فقال يل غالم مريض : فقلت له. ة عشر مملوكاً أخرجهم إليك فأخرجهم فلم يكن منهمأربع
فأخرجه فإذا هو االسود فقلت بعنيه قال هو لك يا ابا عبد الرمحن فاعطيته اربعة عشر دينارا واخذت 

ا رأيت عشية اململوك فلما صرنا اىل بعض الطريق قال يل يا موالي أي شيء تصنع يب وانا مريض فقلت مل
امس قال فاتكأ على احلائط فقال اللهم اذ شهرتين فاقبضين اليك قال فخر ميتا قال فاحنشر عليه اهل 

  .مكة

وقد رويت لنا هذه احلكاية على صفة اخرى قال ابن املبارك قدمت مكة فاذا الناس قد قحطوا من املطر 
 بين شيبة اذ اقبل غالم اسود عليه قطعتا وهم يستسقون يف املسجد احلرام وكنت يف الناس مما يلي باب

خيش قد اتزر باحدامهاوالقى االخرى على عاتقه فصار يف موضع خفي اىل جانيب فسمعته يقول اهلي 
اخلقت الوجوه كثرة الذنوب ومساوىء االعمال وقد منعتنا غيث السماء لتؤدب اخلليقة بذلك فاسالك 

  .اال اجلميل اسقهم الساعة الساعةيا حليما ذا اناة يا من ال يعرف عباده منه 

قال ابن املبارك فلم يزل يقول الساعة الساعة حىت استوت بالغمام واقبل املطر من كل مكان وجلس 
مكانه يسبح واخذت ابكي اذ قام فاتبعته حىت عرفت موضعه فجئت اىل فضيل بن عياض فقال يل ما يل 

قال وما ذاك فقصصت عليه القصة فصاح وسقط وقال اراك كئيبا فقلت سبقنا إليه غرينا فتواله دوننا ف
w  .وحيك يا ابن املبارك خذين إليه فقلت قد ضاق الوقت وسأحبث عن شأنه
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فلما كان من الغد صليت الغداة وخرجت أريد املوضع فإذا شيخ على الباب قد بسط له وهو جالس فلما 
  .له احتجت اىل غالم أسودرآين عرفين وقال مرحباً بك يا أبا عبد الرمحن حاجتك فقلت 

قال نعم عندي عدة فاختر ايهم شئت فصاح يا غالم فخرج غالم جلد فقال هذا حممود العاقبة ارضاه لك 
فقلت ليس هذا حاجيت فما زال خيرج واحدا بعد واحد حىت اخرج ايل الغالم فلما بصرت به بدرت 

قال قد تربكت مبوضعه من هذه الدار عيناي فقال هذا هو قلت نعم قال ليس اىل بيعه سبيل قلت ومل 
وذلك انه ال يرزؤين شيئاً قلت ومن اين طعامه وشرابه قال يكسب من فتل الشريط نصف دانق او اقل او 

اكثر فهو قوته فان باعه يف يومه واال طوى ذلك اليوم واخربين الغلمان عنه انه ال ينام هذا الليل الطويل 
قد احبه قليب فقلت له انصرف اىل سفيان بن عيينة واىل فضيل بن وال خيتلط باحد منهم مهتم بنفسه و

  .عياض بغري قضاء حاجة فقال ان ممشاك عندي كبري خذه مبا شئت

قال فاشتريته فاخذت حنو دار فضيل بن عياض فمشيت ساعة فقال يل يا موالي فقلت لبيك قال ال تقل 
  .يل لبيك فان العبد اوىل ان يليب من املوىل

 يا حبييب قال انا ضعيف البدن ال اطيق اخلدمة وقد كان لك يف غريي سعة وقد أخرج قلت حاجتك
إليك من هو أجلد مين فقلت ال يراين اهللا استخدمك ولكن اشتري لك مرتال وأزوجك واخدمك انا 

بنفسي قال فبكى فقلت له ما يبكيك قال انت مل تفعل هذا اال وقد رأيت بعض متصاليت باهللا تعاىل واال 
لم اخترتين من بني اولئك الغلمان فقلت له ليس أي حاجة اىل هذا فقال يل سألتك باهللا اال ما أخربتين ف

فقلت له باجابة دعوتك فقال يل أين أحسبك ان شاء اهللا تعاىل رجال صاحلا ان اهللا عز وجل خرية من 
  .خلقه ال يكشف شام اال ملن أحب من عباده وال يظهر عليهم اال من قد ارتضى

مث قال يل ترى ان تقف علي قليال فانه قد بقيت علي ركعات من البارحة فقلت هذا مرتل فضيل قريب 
قال ال ههنا احب اىل امر اهللا عز وجل ال يؤخر فدخل من باب الباعة اىل املسجد فما زال يصلي حىت اذا 

ل الين اريد االنصراف قلت اتى على ما اراد التفت ايل وقال يا ابا عبد الرمحن هل من حاجة قلت ومل قا
  .اىل اين قال اىل االخرة قلت ال تفعل دعين اسر بك

فقال يل امنا كانت تطيب احلياة حيث كانت املعاملة بيين وبينه تعاىل فاما اذ اطلعت عليها انت فسيطلع 
  .عليها غريك فال حاجة يل يف ذلك مث خر لوجهه فجعل يقول اهلي اقبضين الساعة الساعة الساعة

  .دنوت منه فاذا هو قد مات فواهللا ما ذكرته قط اال طال حزين وصغرت الدنيا يف عيين رمحه اهللاف

  عابد آخر 
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عن ايب سعد اخلزاز قال كنت مبكة معي رفيق يل من الورعني فأقمنا ثالثة أيام مل نأكل شيئاً وكان حبذائنا 
ز خواري فقلت يف نفسي واهللا فقري معه كويزة وركوة مغطاة بقطعة خيش ورمبا كنت أراه يأكل خب

القولن هلذا حنن الليلة يف ضيافتك فقلت له فقال نعم وكرامة فلما جاء وقت العشاء جعلت أراعيه ومل أر 
معه شيئاً فمسح يده على سارية فوقع على يده شيء فناولين فإذا درمهان ال تشبه الدراهم فاشترينا خبزاً 

  .وادماً

سلمت عليه وقلت له اين ما زلت اراعيك منذ تلك الليلة وانا احب ان فلما مضى لذلك مدة جئت إليه و
تعرفين مب وصلت اىل ذلك فان كان يبلغ بعمل حدثتين فقال يا ابا سعيد ما هو اال حرف واحد قلت وما 

  .هو قال خترج قدر اخللق من قلبك تصل اىل حاجتك

  عابد اخر 

دي فجاءه انسان ومحل إليه كيسا فيه دراهم عن بيان املصري قال كنت يف مكة قاعدا وشاب بني ي
فوضعه بني يديه فقال ال حاجة يل فيه فقال فرقه على املساكني ففرقه فلما كان العشاء رايته يف الوادي 

  .يطلب شيئا لنفسه

  .فقلت لو تركت شيئا لنفسك مما كان معك فقال مل اعلم اين اعيش اىل هذا الوقت

  عابد اخر 

نوح قال قال لنا عابد كان مبكة ما تركت النار للعاقل سرورا يف اهل وال ولد ولبئس عن عبيد اهللا بن ايب 
  .املصري مصري مفرط يف املهلة ومتكل على الغرة وطول الغفلة

وقال لنا لتكن االثرة هللا يف قلوبكم املستولية على مجيع اموركم يوشك ان تفوزوا بذلك يوم خيسر 
  .املبطلون رمحه اهللا

  ت من عابدات مكةذكر المصطفيا

  حكيمة المكية 

    

كان هاهنا امرأة من بين خمزوم : عن سلمة بن خالد املخزومي قال، وكان من خيار بين خمزوم، قال
جماورة وكان يقال هلا حكيمة وكانت اذا نظرت اىل باب الكعبة قد فتح صرخت كما تصرخ الثكلى فال 

wملسجد اال لالمر الذي ال بد منه قال ففتحت تزال تصرخ حىت يغمى عليها وكانت ال تكاد تفارق ا
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الكعبة يوما وهي بعض حاجتها فلما جاءت قالت هلا امرأة كانت جتالسها حكيمة فتح اليوم بيت ربك 
فلو رأيت الطائفني يطوفون بالبيت والباب مفتوح وهم ينتظرون الرمحة من مليكهم لقد قرت عينك قال 

  . ماتت رمحها اهللافصرخت حكيمة صرخة مث مل تزل تضطرب حىت

  نقيش بنت سالم 

عن أيب املورق قال حدثين من مسع نقيش بنت سامل مبكة وهي تقول يا سيد االنام رحلت يب الشقة وهذا 
مقام العائد بعفوك من سخطك وبرمحتك من غضبك يا حبيب االوابني يا من ال يكديه اال عطاء يا ذا 

  .راي عتق رقبيت وأقرر عيين برضاكاملن واالالء زدين بالثقة منك وصلة واجعل ق

قال ورايتها باملوقف وهي تقول ظتين االثام يا سيد االنام كحلت عيين مبلمول احلزن فوعزتك ال نعمت 
بضحك ابدا حىت اعلم اين قراري واىل اين تصري داري فلما رات ايدي الناس مبسوطة للدعاء قالت يا 

  .يين وعيون األبرار يلتمسون نائلك ويرجون فضلكرب أقامهم هذا املقام خوف النار يا قرة ع

  .قلما رجعوا وضعت خذها وصرخت انصرف الناس ومل اشعر قليب منك الياس

  : عائشة المكية

عن أيب عبيد القاسم بن سالم قال دخلت مكة وكنت رمبا اقعد حبذاء الكعبة ورمبا كنت استلقي وامد 
ت ممن صحب الفضيل فقالت يل يا عبد اهللا يقال انك رجلي فجاءتين عائشة املكية وكانت من العابدا

  . عامل اقبل مين كلمة ال جتالسه اال بادب فيمحوا امسك من ديوان القرب

  ابنة ابي الحسن المكي 

عن عبد اهللا بن امحد بن بكر قال كان اليب احلسن املكي ابنة مقيمة مبكة اشد ورعا منه وكانت ال تقتات 
  . إليها أبوها يف كل سنة مما يستفضله من مثن اخلوص الذي يسفه ويبيعهاال ثالثني درمهاً ينفذها

فاخربين ابن الرواس التمار وكان جاره قال جئت أودعه للحج واستعرض حاجته واساله ان يدعو يل 
  .فسلم ايل قرطاسا وقال تسال مبكة عن املوضع الفالين عن فالنة وتسلم هذا اليها فعلمت أا ابنته

اس وجئت فسالت عنها فوجدا بالعبادة والزهد اشد اشتهارا من ان ختفى فتتبعت نفسي فاخذت القرط
ان تصل اليها شيء من مايل يكون يل ثوابه وعلمن انين ان دفعت اليها ذاك مل تأخذه ففتحت القرطاس 

وجعلت الثالثني مخسني درمها ورددته كما كان وسلمته اليها فقالت أي شيء خرب أيب فقلت سالمة 
wفقالت قد خالط أهل الدنيا وترك االنقطاع اىل اهللا تعاىل فقلت أسألك باهللا ومبن حججت إليه عن شيء 
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فتصدقين فقلت نعم فقالت خلطت ذه الدراهم شيئاً من عندك فقلت نعم فمن اين علمت ذا قالت ما 
 ترك العادة فلو أخربتين كان ايب يزيدين على الثالثني شيئاً الن حاله ال حيتمل أكثر منها إال أن تكون

  .بذلك ما أخذت منه أيضاً شيئاً

مث قالت يل خذ اجلميع فقد عققتين من حيث قدرت أنك تربين فقلت ومل؟ قالت ال أكل شيئاً ليس هو 
من كسيب وال كسب أيب وال اخذ من مال ال اعرف كيف هو شيئا فقلت خذي منها الثالثني كما انفذ 

ت لو عرفتها بعينها من مجلة الدراهم الخذا ولكن قد اختلطت مبا ال اليك أبوك وردي الباقي فقال
أعرف جهته فال آخذ منها شيئاً وأنا اآلن اقتات اىل املوسم االخر من املزابل الن هذه كانت قويت تلك 

  .السنة فقد اجعتين ولوال أنك ما قصدت أذاي لدعوت عليك

سن فاخربته واعتذرت إليه فقال ال اخذها وقد قال فاغتتمت وعدت اىل البصرة وجئت اىل ايب احل
اختلطت بغري مايل وقد عققتين وإياها قال فقلت فما أعمل بالدراهم قال ال أدري فما زلت مدة اعتذر 

  .إليه وأسأله ما أعمل بالدراهم فقال يل بعد مدة تصدق ا ففعلت

  ذكر المصطفيات من عابدات مكة المجهوالت االسماء

  جارية سوادء 

  . املثىن بن الصباح قال كان عطاء وجماهد خيتلفان اىل جارية سوداء يف ناحية مكة تبكيهما مث يرجعانعن

  عابدة اخرى 

عن مالك بن دينار قال رأيت امرأة مبكة من أحسن الناس عينني قال فكان النساء جيئن فينظرن اليها 
نة فيبدلين اهللا عينني احسن من هاتني فاخذت يف البكاء فقيل هلا تذهب عيناك فقالت ان كنت من اهل اجل

  .وان كنت من اهل النار فسيصيبهما اشد من هذا فبكت حىت ذهبت إحدى عينيها رمحها اهللا

  عابدة أخرى 

    

عن ايب عبد الرمحن املغازيل قال كانت حكيمة جماورة مبكة فدخلنا عليها ذات يوم فقالت هلا امرة كانت 
  .سمعوا كالمكختدمها اخوانك جاؤوك حيبون ان ي

قال فبكت طويال مث اقبلت علينا فقالت اخويت وقرة عيين مثلوا القيامة نصب ابصار قلوبكم وردوا على 
wانفسكم ما قدم تقدم عن اعمالكم فما ظننتم انه جيوز يف ذلك اليوم فارغبوا اىل السيد يف قبوله ومتام 
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اصالحه من اليوم وال تغفلوا عن انفسكم النعمة فيه وما خفتم ان يرد يف ذلك اليوم عليكم فخذوا يف 
  .فترد عليكم حيث ال يوجد البدل وال يقدر على الفداء

قال مث بكت طويال مث أقبلت علينا فقالت إخويت وقرة عيين إمنا صالح األبدان وفسادها من حسن النية 
وال اهللا ورسوله ما نالوا ذلك وسوئها اخواين وقرة عيين امنا نال املتقون احملبة حملبتهم له وانقطاعهم إليه ول

ولكنهم احبوا اهللا ورسوله فاحبهم عباد اهللا حلبهم اهللا ورسوله اخواين وقرة عيين كلم اخلوف قلوب اهله 
فاقتطعهم واهللا شغلهم عن مطاعم اللذات والشهوات اخويت وقرة عيين بقدر ما تعرضون عن اهللا يعرض 

  . عليكم ويزيدكم من فضله واهللا واسع كرميعنكم خبريه وبقدرما تقبلون عليه كذلك يقبل

  عابدة أخرى 

عن ابن أيب رواد قال كان عندنا إمرأة مبكة تسبح كل يوم اثنيت عشرة ألف تسبيحة فأتت فلما بلغت 
  .القرب اختلست من ايدي الرجال رمحها اهللا

  عابدة أخرى 

ن اخلزاز ادفع ثالث مائة درهم عن ابن شوذب قال كتب عبدة بن ايب لبابة اىل شريك يقال له احلسن ب
اىل احوج اهل بيت مبكة فسال فدل على اهل بيت فوقف م فخرجت إليه امرأة كبرية حسنة السمت 

فقال هلا بعث ايل بثالث مائة درهم وامرت ان ادفعها اىل احوج اهل بيت مبكة فقالت املراة ان كنت 
  .اهل بيت احوج مناامرت ذا فما حنن هم وما لنا فيها من حق وانا اعرف 

فساهلا فدلته عليهم فاعطاهم الدراهم وكتب اىل عبدة خيربه حبال املراة فكتب عبدة ان اضعفها اعطها 
  .ستمائة درهم

  .وقد ذكرنا حنو هذه احلكاية عن عابدة من اهل املدينة

  عابدة أخرى 

اد فيتحدثون عندها ويتواعظون عن أيب احلسن الرام وكان من خيار الناس قال كانت امرأة مبكة يأتيها العب
فقالت هلم يوما حجبت قلوبكم الدنيا عن اهللا عز وجل فلو جليتمومها جلالت يف ملكوت السموات 

  .وألتتكم بطرف الفوائد

  عابدة أخرى 
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عن صاحل بن عبد الكرمي قال دللت على امرأة مبكة او باملدينة تتعبد فاتيتها وهي تتكلم قال فاحسنت 
ربت حىت تفرق الناس عنها مث دنوت منها فقلت لقد تكلمت ولقد خشيت عليك حىت سكتت قال فص

  : العجب فقالت امنا العجب من شيء هو منك فاما ما كان من غريك ففيم العجب مث قالت

 يف سالف االزمان اختارهم  وله خصائص مصطفون حلبه

 وحبكمة وبيان بودائع  من قبل فطرة خلقه اختارهم

  . شئتمث قالت اض اذا

  عابدة اخرى 

عن عبد الرمحن بن احلكم قال كانت عجوز من قريش مبكة تاوي يف سرب ليس هلا بيت غريه فقيل هلا 
  .اترضني ذا فقالت أوليس هذا ملن ميوت كثرياً

  عابدة اخرى 

عن حممد بن بكار قال كانت عندنا مبكة امرأة عابدة فكانت ال متر ا ساعة اال وهي صارخة فقيل هلا 
يوما إنا لنراك على حال ما نرى غريك عليها فان كان بك داء عاجلناك قال فبكت وقالت من يل بعالج 

هذا الداء وهل اقرح قليب اال التفكر يف نيل معاجلته أوليس عجيبا ان اكون حية بني اظهركم ويف قليب من 
يب الذي عنده برء دائي وشفاء االشتياق اىل ريب عز وجل مثل شعل النار اليت ال تطفا حىت اصري اىل الطب

  قلب قد انضجه طول االحزان يف هذه الدار اليت ال اجد فيها على البكاء مسعدا؟ انتهى ذكر اهل مكة 

  من المصطفين من أهل الطائف

  سعيد بن السائب الطائفي 

  .روى عن ابيه ونوح بن صعصعة وغريمها وروى عنه وكيع ومعن بن عيسى

 السائب الطائفي ال تكاد جتف له دمعة امنا دموعه جارية دهره ان صلى عن سفيان قال كان سعيد بن
  .فهو يبكي وان طاف فهو يبكي وأن جلس يقرأ يف املصحف فهو يبكي وان لقيته يف طريق فهو يبكي

قال سفيان فحدثوين ان رجال عاتبه على ذلك فبكى مث قال امنا ينبغي ان تعذلين وتعاتبين على التقصري 
  .ما قد استوليا عليوالتفريط فا

  .قال الرجل فلما مسعت ذلك انصرفت وتركته
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وعن حممد بن يزيد بن خنيس قال ما رأيت احدا قط اسرع دمعة من سعيد بن السائب امنا كان جيريه ان 
  .حيرك فترى دموعه كالقطر

    

ت على عن حممد بن يزيد ين خنيس قال قيل لسعيد بن السائب كيف اصبحت قال اصبحت انتظر املو
  .غري عدة

وعنه قال مسعت الثوري يقول جلست ذات يوم احدث ومعنا سعيد بن السائب الطائفي فجعل سعيد 
يبكي حىت رمحته فقلت يا سعيد ما يبكيك وانت تسمعين اذكر اهل اخلري وفعاهلم فقال يا سفيان وما 

سفيان حق له ان يبكي رمحه مينعين من البكاء اذا ذكرت مناقب اهل اخلري وكنت عنهم مبعزل؟ قال يقول 
  .اهللا

  ذكر المصطفين من طبقات أهل اليمن

  من التابعني ومن بعدهم 

  من الطبقة الثانية

  طاووس بن كيسان 

يكىن ابا عبد الرمحن قال الواقدي كان طاووس موىل حبري بن ريسان احلمريي وكان يرتل اجلند وقال 
  .ن ادريس هو موىل البن هوذة اهلمداينالفضل بن دكني هو موىل هلمدان وقال عبد املنعم ب

  .عن احلسن بن حصني قال رأيت طاووساً مر برءاس مبكة وقد أخرج رأسا فلما رآه صعق

وعن عبد اهللا بن بشر أن طاووساً اليماين كان له طريقان إىل املسجد طريق يف السوق وطريق آخر فكان 
 فراى تلك الرؤوس املشوية مل يتعش تلك الليلة يأخذ يف هذا يوما ويف هذا يوما فاذا مر يف طريق السوق

  .وقد روي لنا مل ينعس

وعن مسعر عن رجل قال اتى طاووس رجال يف السحر فقالوا هو نائم فقال ما كنت ارى ان احدا ينام 
  .يف السحر

وعن عبد الرزاق قال حدثين ايب قال كان طاووس يصلي يف غداة باردة فمر به حممد بن يوسف أخو 
بن يوسف او ايوب بن حيىي وهو ساجد يف موكبه فامر بساج او طليسان مرتفع فطرح عليه فلم احلجاج 

يرفع راسه حىت فرغ من حاجته فلما سلم نظر فإذا الساج عليه قال فانتفض ومل ينظر إليه ومضى اىل 
w  .مرتله
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 وكان وعن أيب اسحاق الضعناين قال دخل طاووس ووهب بن منبه على حممد بن يوسف اخي احلجاج
عامال علينا يف غداة باردة فقعد طاووس على الكرسي فقال حممد يا غالم هلم ذلك الطيلسان فالقه على 

  .ايب عبد الرمحن

فألقوه عليه فلم يزل حيرك كتفيه حىت ألقى عنه الطيلسان وغضب حممد بن يوسف فقال له وهب واهللا ان 
واعطيت مثنه املساكني فقال نعم لوال ان يقال من كنت لغنياً أن تغضبه علينا لو أخذت الطيلسان فبعته 

  .بعدي أخذه طاووس فال يصنع فيه ما اصنع لفعلت

وعن النعمان بن الزبري ان حممد بن يوسف وأيوب بن حيىي بعثا اىل طاووس خبمسمائة دينار وقالوا 
قال يا أبا للرسول ان اخذها منك فان االمري سيكسوك وحيسن اليك فخرج ا حىت قدم على طاووس ف

عبد الرمحن نفقة بعث ا إليك األمري قال ما يل ا من حاجة قال فأراده على قبضها فأىب فغفل طاووس 
فرمى ا يف كوة يف البيت مث ذهب فقال هلم قد أخذها فلبثوا حينا مث بلغهم عن طاووس شيء يكرهونه 

ملال الذي بعث به اليك االمري قال ما قبضت منه ا: فقال ابعثوا إليه فليبعث الينا مبا لنا فجاءه الرسول فقال
  .شيئا فرجع الرسول فاخربهم فعرفوا انه صادق

فقيل للرجل الذي ذهب ا فبعثوه إليه فقال املال الذي جئتك به يا ابا عبد الرمحن فقال هل قبضت منك 
عته قال فمد يده شيئا قال ال قال فهل تدري اين وضعته؟ قال نعم يف تلك الكوة قال فابصره حيث وض

  .فاذا هو بالصرة قد بنت عليها العنكبوت فاخذها فذهب ا اليهم

وعن سفيان قال جاء ابن لسليمان بن عبد امللك فجلس اىل جنب طاووس فلم يلتفت إليه فقيل له جلس 
  .اليك ابن امري املؤمنني فلم تلتفت إليه قال اردت ان يعمل ان هللا عبادا يزهدون فيما يف يديه

  .ن سفيان عن عمرو قال ما رأيت احدا اشد ترتها مما يف ايدي الناس من طاووسوع

وعن ابن ايب رواد قال رأيت طاووسا واصحابه اذا صلوا العصر استقبلوا القبلة ومل يكلموا احدا وابتهلوا 
  .يف الدعاء

ال قلت هذا وعن الصلت بن راشد قال كنت عند طاووس فساله سلم بن قتيبة عن شيء فزبره وانتهره ق
  .سلم بن قتيبة صاحب خرسان قال ذاك اهون له علي

وعن عبد الرزاق قال قدم طاووس مكة فقدم امري قال فقيل له ان من فضله ومن ومن فلو اتيته قال ما يل 
  .إليه حاجة قالوا انا خنافه عليك قال فما هو كما تقولون

ذهب فانظر اليها قال فذهبت فلبست من وعن ابن طاووس قال قلت اليب اريد ان اتزوج فالنة قال ا
  .صاحل ثيايب وغسلت راسي وادهنت فلما راين يف تلك اهليئة قال اقعد ال تذهب

wوعن بالل بن كعب قال كان طاووس اذا خرج من اليمن يعين اىل مكة مل يشرب اال من تلك املياه 
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  .القدمية اجلاهلية

    

فارادت بغلته ان تشرب فاىب ان يدعها يعين كراه وعن يوسف بن اسباط قال مر طاووس بنهر قد كرى 
  .السلطان

وعن عبد املنعم بن ادريس عن ابيه قال صلى وهب بن منبه وطاووس اليماين الغداة بوضوء العتمة اربعني 
  .سنة

وعن ابن جريح قال قال يل عطاء قال يل طاووس يا عطاء ال ترتلن حاجتك مبن أغلق دونك ابوابه وجعل 
ولكن انزهلا مبن بابه مفتوح لك اىل يوم القيامة امرك ان تدعوه وضمن لك ان يستجيب عليها حجابه 

  .لك

وعن أمحد بن أيب احلواري قال مسعت ابا سليمان قال كان طاووس يفترش فراشه مث يضطجع فيتقلى كما 
  . العابدينتتقلى احلبة يف املقلى مث يثب فيدرجه ويستقبل القبلة حىت الصباح ويقول طري ذكر جهنم نوم

  .وعن ليث عن طاووس قال ما من شيء يتكلم به ابن آدم اال احصي عليه حىت انينه يف مرضه

وعن عبد اهللا بن ايب صاحل املكي قال دخل طاووس يعودين فقلت يا ابا عبد الرمحن ادع اهللا يل فقال ادع 
  .لنفسك فانه جييب املضطر اذا دعاه

فتنون يف قبورهم سبعا فكانوا يستحبون ان يطعم عنهم تلك وعن سفيان قال قال طاووس ان املوتى ي
  .االيام

وعن داود بن ابراهيم ان االسد حبس الناس ليلة يف طريق احلج فدق الناس بعضهم بعضا فلما كان يف 
السحر ذهب عنهم فرتل الناس ميينا ومشاال فالقوا انفسهم فناموا وقام طاووس يصلي فقال ابن طاووس اال 

صبت الليلة فقال طاووس ومن ينام السحر؟ ادرك طاووس خلقا كثريا من الصحابة واكثر تنام فقد ن
  .روايته عن ابن عباس

وروي عنه من كبار التابعني جماهد وعطاء وعمرو بن دينار وابو الزبري وحممد ابن املنكدر والزهري 
  .ووهب بن منبه

اب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن عبد امللك بن ميسرة عن طاووس قال ادركت مخسني من اصح
وعن سفيان قال قلت لعبيد اهللا بن ايب يزيد مع من كنت تدخل على ابن عباس قال مع عطاء والعامة 

  .وكان طاووس يدخل مع اخلاصة

  ذكر وفاته رحمه اهللا 
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ة سنة تويف طاووس مبكة قبل يوم التروية بيوم وكان هشام بن عبد امللك قد حج يف تلك السنة وهو خليف
  .ست ومائة فصلى على طاووس وكان له يوم مات بضع وتسعون سنة

وعن ضمرة عن ابن شوذب قال شهدت جنازة طاووس مبكة سنة ست ومائة فسمعتهم يقولون رمحك 
  .اهللا ابا عبد الرمحن حج اربعني حجة رمحه اهللا

  وهب بن منبه 

  .من االبناء يكىن ابا عبد اهللا

  .هب بن منبه قال االميان عريان ولباسه التقوى وزينته احلياء وماله الفقهعن عبد العزيز بن رفيع عن و

وعن عبد الصمد بن معقل ان وهب بن منبه قال يف موعظه له يا بن آدم انه ال أقوى من خالق وال 
اضعف من خملوق وال اقدر ممن طلبته يف يده وال اضعف ممن هو يف يد طالبه يا ابن ادم انه قد ذهب منك 

  . يرجع اليك واقام معك ما سيذهبما ال

يا ابن ادم اقصر عن تناول ما ال تنال وعن طلب ما ال تدرك وعن ابتغاء ما ال يوجد واقطع الرجاء منك 
عما فقدت من االشياء واعلم انه رب مطلوب هو شر لطالبه يا ابن ادم امنا الصرب عند املصيبة واعظم من 

  .املصيبة سوء اخللف منها

ي الدهر ترجتي أيوماً جييء يف غرة أو يوماً تستأخر فيه عن أوان جميئه؟ انظر إىل الدهر جتده يا بن ادم فا
ثالثة أيام يوماً مضى ال ترجتيه ويوما ال بد منه ويوما جييء ال تامنه فامس شاهد مقبول وأمني مؤد 

 وهو سريع وحكيم وارد قد فجعك بنفسه وخلف يف يديك حكمته واليم صديق مودع كان طويل الغيبة
  .الظعن اتاك ومل تاته وقد مضى قبله شاهد عدل فان كان ما فيه لك فاشفعه مبثله

  .يا ابن ادم مضت لنا اصول حنن فروعها فما بقاء الفرع بعد اصله

يا بن ادم امنا اهل هذه الدار سفر ال حيلون عقدة الرحال اال يف غريها وامنا يتبلغون بالعواري فما أحسن 
  .التسليم للمعري فاعلم يا ابن ادم انه ال رزية اعظم من رزية يف عقل ممن ضيع اليقنيالشكر للنعم و

أيها الناس إمنا البقاء بعد الفناء وقد خلقنا ومل نكن سنبلى مث نعود اال وامنا العوارى اليوم واهلبات غدا اال 
  .ن عنهوانه قد تقارب منا سلب فاحش او اعطاء جزيل فاستصلحوا ما تقدمون مبا تظعنو

ايها الناس امنا انتم يف هذه الدار غرض فيكم املنايا تنتضل وان الذي انتم فيه من دنياكم ب للمصائب ال 
تتناولون فيها نعمة اال بفراق اخرى وال يستقبل معمر منكم يوما من عمره اال دم آخر من اجله وال 

 اثر اال مات له اثر فنسال اهللا ان يبارك لنا ولكم جتدد زيادة يف اجله اال بنفاد ما قبله من رزقه وال حييا له
w  .فيما مضى من هذه العظة
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وعن بكار بن عبد اهللا قال مسعت وهب بن منبه يقول مر رجل عابد على رجل عابد فقال ما لك قال 
اعجب من فالن ان كان قد بلغ من عبادته فمالت به الدنيا فقال ال تعجب ممن متيل به ولكن اعجب ممن 

  .تقاماس

وعن اشرس عن وهب بن منبه قال اوحى اهللا عز وجل اىل داود يا داود هل تدري من اغفر له ذنوبه من 
عبيدي قال من هو يا رب قال الذي اذا ذكر ذنوبه ارتعدت منها فرائصه فذلك العبد الذي امر مالئكيت 

  .ان ميحوا عنه ذنوبه

  . املنكسرة قلوم من خمافيتقال وقال داود اهلي اين اجدك اذا ما طلبتك قال عند

وعن بكار بن عبد اهللا عن وهب قال قرات يف بعض الكتب ان مناديا ينادي من السماء الرابعة كل 
صباح أبناء االربعني زرع قد دنا حصاده ابناء اخلمسني ماذا قدمتم وماذا اخرمت ابناء الستني ال عذر لكم 

  .خلقوا قد اتتكم الساعة فخذوا حذركمليت اخللق مل خيلقوا واذا خلقوا علموا ملاذا 

وعن عبد الصمد بن معقل قال مسعت وهب بن منبه يقول قرأت يف التوراة أميا دار بنيت بقوة الضغفاء 
  .جعلت عاقبتها للحراب وأميا مال مجع من غري حل جعلت عاقبته اىل الفقر

يت الصبح بوضوء العتمة وقد وعن عبد الرزاق قال اخربين أيب قال مسعت وهب بن منبه يقول رمبا صل
  .روي لنا من طريق اخر

  .وعن املثىن بن الصباح قال لبث وهب بن منبه عشرين سنة مل جيعل له بني العشاء والصبح وضوءا

  .وقد روينا يف ترمجة طاووس ان وهب بن منبه صلى الغداة بوضوء العشاء اربعني سنة

ل على عطاء اخلراساين فقال وحيك يا عطاء امل وعن ايب سنان القسملي قال مسعت وهب بن منبه واقب
اخرب انك حتمل علمك اىل ابواب امللوك وابناء الدنيا؟ وحيك يا عطاء تايت من يغلق عنك بابه ويظهر لك 

فقره ويواري عنك غناه وتدع من يفتح لك بابه ويظهر لك غناءه ويقول ادعوين استجب لكم سورة 
  .60غافر آية 

دون من الدنيا مع احلكمة وال ترض بالدون من احلكمة مع الدنيا وحيك يا عطاء وحيك يا عطاء ارض بال
ان كان يغنيك ما يكفيك فان ادىن ما يف الدنيا يكفيك وان كان ال يغنيك ما يكفيك فليس يف الدنيا 

  .شيء يكفيك وحيك يا عطاء إمنا بطنك حبر من البحور وواد من االودية فليس ميلؤه اال التراب

 موىل الفضل بن أيب عياش قال كنت جالساً مع وهب بن منبه فاتاه رجل فقال اين مررت وعن منري
بفالن وهو يشتمك فغضب وقال ما وجد الشيطان رسوال غريك فما برحت من عنده حىت جاءه ذلك 

w  .الرجل الشامت فسلم على وهب فرد عليه ومد يده وصافحه واجلسه اىل جنبه
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هب بن منبه اذا مدحك الرجل مبا ليس فيك فال تأمنه أن يذمك مبها ليس وعن إبراهيم بن عمر قال قال و
  .فيك

وعن جعفر بن برقان عن وهب بن منبه قال االميان قائد والعمل سائق والنفس بينهما حرون فاذا قاد 
القائد ومل يسق السائق ومل يغن ذلك شيئا واذا ساق السائق ومل يقد القائد مل يغن ذلك شيئا واذا قاد 

  .لقائد وساق السائق اتبعته النفس طوعا وكرها وطاب العملا

  .اسند وهب بن منبه عن جابر بن عبد اهللا والنعمان بن بشري وابن عباس وخلق كثري يطول شرحهم

  .وقد روى عن معاذ بن جبل وايب هريرة يف اخرين وروى خلق كثري من كبار التابعني كطاووس

  .رو بن دينار وابان بن ايب عياش وموسى بن عقبة يف اخرينوروى عنه من التابعني مجاعة منهم عم

  .قال الواقدي مات وهب بن منبه بصنعاء سنة عشر ومائة وقيل سنة أربع عشرة

  المغيرة بن حكيم الصنعاني 

  .من االبناء

 عن عبد اهللا بن ابراهيم قال اخربين ايب قال سافر املغرية بن حكيم اىل مكة اكثر من مخسني سفرا حافيا

حمرما صائما ال يترك صالة السحر يف سفره إذا كان السحر نزل فصلى وميضي اصحابه فاذا صلى الصبح 
  .حلق مىت ما حلق

وعن ابراهيم بن عمر قال كان جزء املغرية بن حكيم يف يومه وليلته القرآن كله يقرأ يف صالة الصبح من 
  .ود اىل احلج مث خيتمالبقرة اىل هود ويقرا قبل الزوال اىل ان يصلي العصر من ه

  .مسع املغرية بن حكيم من ابن عمر وايب هريرة وغريمها

  الحكم بن ابان العدني ابو عيسى 

عن اسحاق بن الضيف قال مسعت مشيخة يقولون كان احلكم بن ابان سيد اهل اليمن وكان يصلي الليل 
  .نفاذا غلبه النوم القى نفسه يف البحر وقال اسبح هللا عز وجل مع احليتا

  .مسع احلكم من عكرمة وغريه وتويف سنة اربع ومخسني ومائة رمحه اهللا

  ضرغام بن وائل الحضرمي 

    

wعن الطلحي قال كان رجل بأرض اليمن يقال له ضرغام بن وائل احلضرمي وكان زاهد قومه فقال 
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  .لغالمه ذات يوم اشدد كتايف وعفر خدي بالثرى ففعل

راءة يل من ذنب وال عذر يل فاعتذر وال يل قوة فانتصر انت انت يل فقال مليكي دنا الرحيل اليك وال ب
  .فتغمدين قال ومات فسمعوا قائال يقول اسكان العبد ملواله فقبله

  ذكر المصطفين من عباد اليمن المجهولين االسماء

  عابد 

لى وساده اذ عن علي بن زيد قال قال طاووس بينا انا مبكة بعث ايل احلجاج اجلسين اىل جنبه واتكاين ع
مسع ملبيا يليب حول البيت رافعا صوته بالتلبية فقال علي بالرجل فايت به فقال ممن الرجل فقال من 

املسلمني قال ليس عن االسالم سألت قال فعم سألت قال سالتك عن البلد قال من أهل اليمن قال كيف 
خراجا والجا قال ليس عن هذا تركت حممد بن يوسف يريد اخاه قال تركته عظيما جسيما لباسا ركابا 

  .سالتك قال فعم سألت قال سالتك عن سريته فقال تركته ظلوما غشوما مطيعا للمخلوق عاصيا للخالق

فقال له احلجاج ما محلك ان تتكلم ذا الكالم وانت تعلم مكانه مين قال الرجل اتراه مبكانة منك اعز 
ق نبيه وقاضي دينه قال فسكت احلجاج فما أحار جوابا مين مبكاين من اهللا عز وجل وانا وافد بيته ومصد

  .وقام الرجل من غري ان يؤذن له فانصرف

قال طاووس وقمت يف اثره وقلت الرجل حكيم فاتى البيت فتعلق باستاره مث قال اللهم بك اعوذ وبك 
ا يف أيدي الوذ اللهم اجعل يل يف اللهف اىل جودك والرضا بضمانك مندوحة عن منع الباخلني وغىن عم

  .املستأثرين اللهم فرجك القريب القريب ومعروفك القدمي وعادتك احلسنة

مث ذهب يف الناس فرايته عشية عرفة وهو يقول اللهم ان كنت مل تقبل حجي وتعيب ونصيب فال حترمين 
وان االجر على مصيبيت بتركك القبول مين مث ذهب يف الناس فرايته غداة مجع يقول واسواتاه واهللا منك 

  .عفوت يردد ذلك

  عابد اخر 

موسى بن علي االمخيمي قال قال ذو النون وصف يل رجل باليمن قد برز على اخلائفني ومسا على 
اتهدين وذكر يل باللب واحلكمة فخرجت حاجا فلما قضيت نسكي مضيت إليه المسع من كالمه 

  .وانتفع مبوعظته انا وناس كانوا معي يطلبون منه مثل ما اطلب

كان معنا شاب عليه سيماء الصاحلني ومنظر اخلائفني كان مصفار الوجه من غري مرض اعمش العينني و
wمن غري عمش ناحل اجلسم من غري سقم حيب اخللوة ويانس بالوحدة تراه ابدا كانه قريب العهد باملصيبة 
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والترحيب مث سلمنا فخرج الينا فجلسنا إليه فبدا الشاب بالسالم عليه وصافحه فابدى الشيخ له البشر 
عليه فقال الشاب ان اهللا مبنه وفضله قد جعلك طبيبا لسقام القلوب معاجلا الوجاع الذنوب ويب جرح 

  .نغل وداء قد استكمل فان رأيت ان تلطف يل ببعض مرامهك وتعاجلين برفقك

 تعاىل قال ان فقال له الشيخ سل ما بدا لك يا فىت فقال له الشاب يرمحك اهللا ما عالمة اخلوف من اهللا
يؤمنه خوفه كل خوف غري خوفه قال مىت يتبني للعبد خوفه من اهللا تعاىل قال اذا انزل نفسه من الدنيا 

  .مرتلة السقيم فهو حيتمي من اكل الطعام خمافة السقام ويصرب على مضض كل دواء خمافة طول الضىن

ة احملب هللا تعاىل فقال له حبييب ان درجة فصاح الفىت صيحة مث بقي باهتا ساعة مث قال رمحك اهللا ما عالم
احملب درجة رفيعة قال وانا احب ان تصفها يل قال فان احملبني هللا تعاىل شق هلم عن قلوم فأبصروا بنور 

القلوب عز جالل اهللا فصارت ابدام دنياوية وارواحهم حجبية وعقوهلم مساوية تسرح بني صفوف 
  .ني فعبدوه مببلغ استطاعتهم حبا له ال طمعا يف جنة وال خوفاً من ناراملالئكة وتشاهد تلك االمور باليق

فشهق الفىت وصاح صيحة كانت فيها نفسه قال فاكب الشيخ عليه يلثمه ويقول هذا مصرع اخلائفني 
  .وهذه درجة اتهدين

  عابدان 

ض خماليفها فاذا ابو بكر القرشي قال قرات يف كتاب جعفر االدمي خبطه قال سالمة كنت باليمن يف بع
رجل معه ابن له شاب فقال ان هذا ايب وهو من خري االباء ويل بقر تاتيين مساء فاحلبها مث ايت ايب وهو 

يف الصالة فاحب ان يكون عيايل يشربون فضله فال ازال قائما عليه واالناء يف يدي وهو مقبل على 
  .صالته وعسى ان ال ينفتل ويقبل علي حىت يطلع الفجر

شيخ ما تقول قال صدق واثىن على ابنه مث قال اين اخربك بعذري اذا دخلت يف الصالة فاستفتحت قلت لل
  .القرآن ذهب يب مذاهب وشغلين حىت ما اذكره حىت اصبح

    

قال سالمة ذكرت امرمها لعبد اهللا بن مرزوق فقال هذان يدفع ما عن اهالليمن قال وذكرت امرمها 
 ما عن اهل االرض رضي اهللا عنهماالبن عيينة قال هذان يدفع.  

  ذكر المصطفيات من عابدات اليمن

  خنساء بنت خدام 
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وليست بالصحابية عن حفص بن عمرو اجلعفي قال كانت باليمن امرأة من العرب جليلة جهورية حسنا 
ومجاال كأا بدنة يقال هلا خنساء بنت خدام فصامت أربعني عاما حىت لصق جلدها بعظمها وبكت حىت 

  .هبت عيناها وقامت حىت أقعدت من رجليهاذ

وكان طاووس ووهب بن منبه يعظمان قدرها وكانت إذا جن عليها الليل وهدأت العيون وسكنت 
احلركات تنادي بصوت هلا حزين يا حبيب املطيعني إىل كم حتبس خدود املطيعني يف التراب أبعثهم حىت 

  .انصبوهاينجزوا موعدك الصادق الذي اتعبوا له أنفسهم مث 

  .قال فيسمع البكاء من الدور حوهلا

  سوية 

عن أيب هشام رجل من قريش من بين عامر قال قدمت علينا امرأة من أهل اليمن يقال هلا سوية فرتلت 
يف بعض رباعنا فكنت امسع هلا من الليل حنيبا وشهيقا فقلت للجارية اشريف على هذه املرأة فانظري ما 

بلة القبلة رافعة رأسها إىل السماء فقلت ما تصنع قالت ما أراها تصنع شيئا غري تصنع فِإذا هي قائمة مستق
: أا ال ترد طرفها عن السماء فقلت امسعي ما تقول قالت ال افهم كثريا من قوهلا غري اين امسعها تقول

 أراك خلقت سوية من طينة ال زبة غمرا بنعمتك تغذوها من حال إىل حال وكل أحوالك هلا حسنة

وكل بالئك عندها مجيل وهي مع ذلك متعرضة لسخطك بالتوثب على معاصيك فلتة يف اثر فلتة أتى أا 
  .تظن انك ال ترى سوء فعاهلا بلى وأنت على كل شيء قدير

  .مث صرخت وسقطت ونزلت اجلارية فأخربتين بسقطتها فلما أصبحنا نظرنا فِإذا هي قد ماتت والسالم

  ت األسماءمن عابدات اليمن المجهوال

  عابدة 

عن حممد بن سليمان القرشي قال بينا أنا أسري يف طريق اليمن إذا أنا بغالم واقف يف الطريق يف أذنيه 
قرطان يف كل قرط جوهرة يضيء وجهه من ضوء تلك اجلوهرة وهو ميجد ربه بأبيات من الشعر 

  : فسمعته يقول

 عزيز القدر ليس به خفاء  مليك يف السماء به افتخاري

فدنوت منه فسلمت عليه فقال ما أنا براد حىت تؤدي من حقي ما جيب يل عليك قلت وما حقك قال أنا 
غالم على مذهب إبراهيم اخلليل صلى اهللا عليه وسلم ال أتغذى وال أتعاشى كل يوم حىت أسري امليل 
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  .وامليلني يف طلب الضيف

 فلما قربنا من اخليمة صاح يا أختاه فاجتبه إىل ذلك فرحب يب وسرت معه حىت قربنا من خيمة شعر
فأجابته جارية من اخليمة يا لبيكاه فقال قومي إىل ضيفنا فقالت اجلارية حىت أبدأ بشكر املوىل الذي سبب 

  .لنا هذا الضيف

  .فقامت فصلت ركعتني شكراً هللا عز وجل

 اخليمة نظرت إىل فأدخلين اخليمة وأجلسين وأخذ الغالم الشفرة وأخذ عناقا ليذحبها فلما جلست يف
أحسن الناس وجها فكنت أسارقها النظر ففطنت لبعض حلظايت إليها فقالت يل مه أما علمت أنه قد نقل 
إلينا عن صاحب يثرب صلى اهللا عليه وسلم أن زىن العينني النظر أما أين ما أردت ذا أن أوخبك ولكين 

  .أردت أن أؤدبك لكي ال تعود إىل مثل هذا

م بت أنا والغالم خارجا وباتت اجلارية يف اخليمة وكنت امسع دوي القرآن الليل كله فلما كان النو
صوت من كان ذلك فقال تلك اخيت حتيي الليل : بأحسن صوت يكون وارقه فلما أصبحت قلت للغالم

كله إىل الصباح فقلت يا غالم أنت أحق ذا العمل من اختك أنت رجل وهي امرأة قال فتبسم وقال يل 
  ك يا فىت اما علمت انه موفق وخمذول؟ انتهى ذكر أهل اليمن وحي

  ذكر المصطفين من أهل بغداد

نزل بغداد خلق كثري من العلماء والزهاد واألولياء والعباد وإمنا ننتخب منهم من يدخل يف شرط كتابنا 
  .هذا ونذكرهم على طبقام واهللا املوفق

  أبو هاشم الزاهد 

هاشم من قدماء زهاد بغداد ومن أقران أيب عبد اهللا الرباثي وبلغين أن سفيان قال أبو نعيم احلافظ أبو 
  .الثوري جلس إليه وقال ما زلت آرائي وأنا ال أشعر حىت جالست أبا هاشم فأخذت منه ترك الرثاء

حممد ين حسني قال حدثين بعض أصحابنا قال قال أبو هاشم الزاهد ان اهللا عز وجل وسم الدنيا 
ون انس املريدين به دوا وليقبل املطيعون له باالعراض عنها وأهل املعرفة باهللا فيها بالوحشة ليك

  .مستوحشون واىل اآلخرة مشتاقون

    

وعن حكيم بن جعفر قال نظر أبو هاشم إىل شريك القاضي خيرج من دار حيىي بن خالد فبكى وقال 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   428 

  .أعوذ باهللا من علم ال ينفع

  .و هاشم الزاهد أخذ املرء نفسه حبسن األدب تأديب أهلهوعن حممد بن احلسني قال قال أب

  أسود بن سالم 

أبو حممد العابد كان صاحلا ورعا وكان بينه وبني معروف الكرخى مؤاخاة ومودة عن علي بن حممد بن 
  : إبراهيم الصفار قال حضرت اسود بن سامل ليلة فقلت

 وينكشف الغطاء يسائلين  موقف قدام ريب أمامي

 السيف أسفله لظاء كحد  ن أمر على صراطوحسيب أ

  .قال فصرخ اسود صرخة ومل يزل مغشيا عليه حىت أصبح

وعن أمحدبن احلكم الصاغاين قال جاء رجل إىل ابن محيد فقال اين اغتبت اسود بن سامل فأتيت يف منامي 
ن إبراهيم السائح قال فقيل يل تغتاب وليا من أولياء اهللا لو ركب حائطا مث قال له سر لسار؟ وعن حممد ب

قال اسود بن سامل ركعتان أصليهما أحب إيلّ من اجلنة مبا فيها فقيل له هذا خطأ فقال دعونا من 
  .كالمكم رأيت اجلنة رضا نفسي وركعتني أصليهما رضا ريب ورضا ريب أحب ايل من رضا نفسي

  .ناسند اسود عن محاد بن زيد وسفيان بن عيينة وامساعيل بن علية يف أخري

  .وتويف يف سنة ثالث عشرة أو أربع عشرة ومائتني

  منصور بن عمار بن كثير 

أبو السرى الواعظ أصله من خراسان قال أبو عبد الرمحن السلمي هو من أهل مرو وقيل هو من أهل 
  .بوشنج وقيل من البصرة سكن بغداد

 مل يقص على الناس عن أيب سعيد بن يونس قال كان منصور بن عمار يف قصصه وكالمه شيئا عجبا
  .مثله

وعن سليم بن منصور قال رأيت أيب يف املنام فقلت ما فعل اهللا بك فقال ان الرب قربين وادناين وقال يل 
يا شيخ السوء تدري مل غفرت لك قلت ال يا اهلي قال انك جلست للناس يوما جملسا فبكتيهم فبكى فيه 

  .ت أهل الس كلهم له ووهبتك فيمن وهبت لهعبد من عبادي مل يبك من خشييت قط فغفرت له ووهب

وعن أيب احلسني السعداين قال رأيت منصور بن عمار يف املنام فقلت له ما فعل اهللا بك قال وقفت بني 
يديه فقال يل أنت الذي كنت تزهد الناس يف الدنيا وترغب فيها قلت قد كان ذاك ولكن ما اختذت 

w بالصالة على نبيك صلى اهللا عليه وسلم وثلثت بالنصيحة لعبادك جملسا إال وبدأت بالثناء عليك وثنيت
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  .فقال صدق ضعوا له كرسيا يف مسائي فيمجدين يف مسائي بني مالئكيت كما جمدين يف أرضي بني عبادي

اسند منصور عن معروف أيب اخلطاب صاحب واثلة بن االسقع وروى عن الليث وابن هليعة يف أخرين 
  .وتويف ببغداد

  شيد المعروف بالسبتي ولد الر

  .ويقال امسه أمحد رضي اهللا عنه

  .عن عبد اهللا بن الفرج قال خرجت يوما اطلب رجال يرم يل شيئاً يف الدار

فذهبت فاشري يل إىل رجل حسن الوجه بني يديه مر وزبيل فقلت تعمل يل؟ قال نعم بدرهم ودانق فقلت 
  .هم ودانققم فقام فعمل ليعمال بدرهم ودانق ودرهم ودانق ودر

قال مث أتيت يوما آخر فسألت عنه فقيل يل ذلك رجل ال يرى يف اجلمعة إال يوماً واحد يوم كذا قال 
فجئت ذلك اليوم فقلت تعمل يل قال نعم بدرهم ودانق فقلت أنا بدرهم قال بدرهم ودانق فقلت قم ومل 

درمها فقال يل ما هذا قلت درهم يكن يب الدانق ولكن أحببت ان استعلم ما عنده فلما كان املساء وزنت 
  .قال امل اقل لك درهم ودانق اف لقد افسدت علي

فقلت وأنا امل اقل لك بدرهم فقال لست أخذ منه شيئا قال فوزنت درمها ودانقا فقلت خذ فاىب ان 
  .يأخذه وقال سبحان اهللا اقول ال أخذه وتلح علي فاىب ان يأخذه ومضى

هللا بك ما اردت إىل رجل عمل لك عمال بدرهم ان افسدت عليه قال قال فاقبل علي اهلي وقالت فعل ا
فجئت يوما اسأل عنه فقيل يل مريض فاستدللت على بيته فأتيته فاستاذنت عليه فدخلت وهو مبطون 
وليس يف بيته شيء إال ذلك املر والزبيل فسلمت عليه وقلت له يل اليك حاجة وتعرف فضل ادخال 

 جتيء إىل بييت امرضك قال وحتب ذلك؟ قالت نعم قال بشرائط ثالث قلت السرور على املؤمن أحب ان
نعم قال ال تعرض علي طعاماً حىت اسألك واذا أنا مت ان تدفنين يف كسائي وجبيت هذه قلت نعم قال 

  .والثالثة اشد منهما وهي شديدة قلت وان كان

    

يا عبد اهللا فقلت ما شأنك قال قد قال فحملته إىل مرتيل عند الظهر فلما أصبحت من الغد ناداين 
احتضرت افتح صرة على كم جبيت قال ففتحتها فِإذا فِإذا فيها خامت عليه فص أمحر فقال إذا أنا مت 

ودفنتين فخذ هذا اخلامت مث ادفعه إىل هارون أمري املؤمنني ووقل له يقول لك صاحب هذا اخلامت وحيك ال 
  .رتك هذه ندمتمتوتن على سكرتك هذه فانك ان مت على سك

wفلما دفنته سألت عن يوم خروج هارون أمري املؤمنني وكتبت قصة وتعرضت له قال فدفعتها إليه واوذيت 
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اذى شديدا فلما دخل قصره وقرا القصة قال علي بصاحب هذه القصة قال فادخلت عليه وهو مغضب 
من أين لك هذا : خلامت قالقال تتعرضون لنا وتفعلون فلما رأيت غضبه أخرجت اخلامت فلما نظر إىل ا

  .دفعه إىل رجل طيان فقال يل طيان طيان وقربين منه: اخلامت قلت

فقلت له يا أمري املؤمنني انه أوصاين بوصية فقال يل وحيك قل فقلت يا أمري املؤمنني انه أوصاين إذا 
وتن على أوصلت اليك هذا اخلامت فقل له يقرئك صاحب هذا اخلامت السالم ويقول لك وحيك ال مت

  .سكرتك هذه فانك ان مت على سكرتك هذه ندمت

  .فقام على رجليه قائما وضرب بنفسه على البساط وجعل يتقلب عليه ويقول يا بين نصحت اباك

فقلت يف نفسي كانه ابنه مث جلس وجاؤوا باملاء فمسحوا وجهه وقال يل كيف عرفته فقصصت عليه 
 وكان أيب املهدي ذكر إىل زبيدة ان يزوجين فبصرت ذه قصته قال فبكى وقال هذا اول مولود ولد يل

املراة فوقعت يف قليب وكانت حسنة فتزوجت ا سرا من أيب فاولدا هذا املولود واحدرا إىل البصرة 
واعطيتها هذا اخلامت واشياء وقلت اكتمي نفسك فِإذا بلغك اين قد قعدت للخالفة فأتيين فلما قعدت 

ا فذكر يل اما ماتا ومل اعلم انه باق فاين دفنته قلت يا أمري املؤمنني دفنته يف مقابر للخالفة سألت عنهم
عبد اهللا بن مالك قال يل اليك حاجة إذا كان بعد املغرب فقف يل بالباب حىت أخرج اليك فأخرج 

  .متنكراً إىل قربه

 وجئت به إىل قربه فما زال فوقفت له فخرج متنكراً واخلدم حوله ووضع يده بيدي وصاخ باخلدم فتنحوا
  .ليلته يبكي إىل ان أصبح ويدير رأسه وحليته على قربه يقول يا بين لقد نصحت اباك

قال فجعلت أبكي لبكائه رمحة مين له مل مسع كالما فقال كاين امسع كالم الناس قلت اجل أصبحت يا 
اكتب عيالك مع عيايل مع من أمري املؤمنني قد طلع الفجر فقال يل قد أمرت لك بعشرة آالف درهم و

تم به فان لك علي حقا بدفنك ولدي وان أنا مت أوصيت من يلي بعدي ان جيري عليك ما بقي لك 
  .عقب

مث أخذ بيدي حىت إذا بلغ قريبا من القصر ويده بيدي إذا اخلدم فلما صاروا إىل القصر قال يل انظر ما 
وادعو بك فتحدثين حديثه قلت ان شاء اهللا فلم وصيتك به إذا طلعت الشمس قف يل حىت انظر اليك 

  .اعد إليه

  .قلت وقد رويت لنا قصته من طريق آخر وفيها نوع خمالفة هلذه

عن أيب بكر بن أيب الطيب قال بلغنا عن عبد اهللا بن الفرج العابد قال احتجت إىل صانع يصنع يل شيئا 
ذا يف آواخرهم شاب مصفر بني يديه زبيل من امر الروز جاريني فأتيت السوق فجعلت ارمق الصناع فِإ

wكبري ومر وعليه جبة صوف ومئزر صوف فقلت له تعمل قال نعم قلت بكم قال بدرهم ودانق قلت له 
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قم حىت تعمل قال على شريطه قلت ما هي قال إذا كان وقت الظهر واذن املؤذن خرجت وتطهرت 
كذلك قلت نعم فقام معي فجئنا املرتل وصليت يف املسجد مجاعة مث رجعت فِإذا كان وقت العصر ف

  .فوافقته على ما ينقله من موضع إىل موضع فشد وسطه وجعل يعمل وال يكلمين بشيء

  .حىت إذا أذّن املؤذن للظهر قال يا عبد اهللا قد أذّن املؤذن قلت شانك

 قد أذّن املؤذن فخرج فصلى فلما رجع عمل أيضاً عمال جيدا إىل العصر فلما أذّن املؤذن قال يا عبد اهللا
  .قلت شأنك فخرج فصلى مث رجع فلم يزل يعمل إىل آخر النهار فوزنت له اجرته وانصرف

فلما كان بعد أيام احتجت إىل عمل فقالت يل زوجيت اطلب لنا ذلك الصانع الشاب فانه قد نصحنا يف 
ي ال نراه إال من سبت عملنا فجئت السوق فلم اره فسألت عنه فقالوا تسأل عن ذلك املصفر املشؤوم الذ

  .إىل سبت ال جيلس إال وحده يف آخر الناس فانصرفت

فلما كان يوم السبت اتيت السوق فصادفته فقلت تعمل فقال قد عرفت االجرة والشرط قلت استخر اهللا 
  .تعاىل فقام فعمل على النحو الذي كان عمل

ليه فضجر وتركين ومضى فغمين ذلك قال فلما وزنت له االجرة زدته فاىب أن يأخذ الزيادة فأحلحت ع
  .فاتبعته وداريته حىت أخذ اجرته فقط

    

  .فلما كان بعد مدة احتجنا أيضاً إليه فمضيت يف يوم السبت فلم اصادفه

فسألت عنه فقيل يل هو عليل وقال يل من كان خيرب أمره إمنا كان إىل السوق من سبت إىل سبت يعمل 
  .وقد مرضبدرهم ودانق يتقوت كل يوم دانقا 

فسألت عن مرتله فأتيته وهو يف بيت عجوز فقلت هلا هذا الشاب الروزجاري فقالت هو عليل منذ أيام 
  .فدخلت عليه فوجدته ملا به وحتت رأسه لبنة

فسلمت عليه وقلت لك حاجة قال نعم ان قبلت قلت اقبل ان شاء اهللا تعاىل قال إذا أنا مت فبع هذا املر 
وهذا املئزر وكفين ما وافتق جيب اجلبة فان فيها خامتا فخذه مث انظر يوم واغسل جبيت هذه الصوف 

يركب هارون الرشيد اخلليفة فقف له يف موضع يراك فكلمه واره اخلامت فانه سيدعو بك فسلم إليه اخلامت 
  .وال يكن هذا إال بعد دفين قلت نعم

د فجلست له على الطريق فلما مر ناديته فلما مات فعلت ما امرين مث نظرت اليوم الذي يركب فيه الرشي
يا أمري املؤمنني لك عندي وديعة ولوحت باخلامت فامر يب فأخذت ومحلت حىت دخل إىل داره مث دعا يب 
وحنى مجيع من عنده وقال من أنت فقلت عبد اهللا بن الفرج فقال هذا اخلامت من أين لك فحدثته قصة 

w  .الشاب فجعل يبكي حىت رمحته
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يل قلت يا أمري املؤمنني من هو منك قال ابين قلت كيف سار إىل هذه احلال قال ولد يل قبل فلما انس ا
ان ابتلى باخلالفة فنشأ نشوءاً حسناً وتعلم القرآن والعلم فلما وليت اخلالفة تركين ومل ينل من دنياي شيئا 

 هلا تدفعني هذا إليه وكان فدفعت إىل أمه هذا اخلامت وهو ياقوت ويساوي ماال كثريا فدفعته إليها وقلت
براً بأمه وتسأليه أن يكون معه فلعله ان حيتاج إليه يوماً من األيام فينتفع به وتوفيت أمه فما عرفت له خرباً 

  .إال ما أحربتين به أنت مث قال يل إذا كان الليل فأخرج معي إىل قربه

بكى بكاء شديدا فلما طلع الفجر قمنا فلما كان الليل خرج وحده معي ميشي حىت أتينا قربه فجلس إليه ف
  .فرجع فقال يل تعاهدين يف األيام حىت ازور قربه

  .فكنت اتعاهده بالليل فيخرج حىت يزور قربه مث يرجع

  .قال عبد اهللا بن الفرج ومل اعلم انه ابن الرشيد حىت أخربين الرشيد انه ابنه أبو كما قال ابن أيب الطيب

لذي قبله اصح النه متصل ورواته ثقات وقد زاد القصاص يف حديث قلت هذا طريق حسن والطريق ا
السبيت وابداوا واعادوا وذكروا ان هذا الرجل كان من زبيدة وانه خرج يتصيد فوعظه صاحل املري فوقع 

  .فرسه يف اشياء كلها حمال

  .فاقتصرنا على ما صح واهللا املوفق

  عبد اهللا بن مرزوق أبو محمد 

  .السلمي انه كان وزير هارون الرشيد فخرج من ذلك وختلى من ماله وتزهدزعم أبو عبد الرمحن 

عن موسى بن أيب داود قال استاذنت على عبد اهللا بن مرزوق فدخلت عليه فِإذا هو قاعد كأن حزن 
  .اخللق عليه

وعن الصلت بن حكيم قال كان عبد اهللا بن مرزوق كأنه رجل واله كانه رجل قد فاته شيء وكانت له 
  .ات طوال عند صدغيه فكان إذا ذكر فرق نتفها أو مدها ففاض دمعهشعر

وعن سالمة وصى عبد اهللا بن مرزوق قال قال عبد اهللا بن مرزوق يف مرضه يا سالمة ان يل اليك حاجة 
  .قال قلت ما هي قال حتملين فتطرحين على تلك املزبلة لعلي اموت عليها فريى مكاين فريمحين رمحه اهللا

  ن الفرج عبد اهللا ب

أبو حممد القنطري كان متعبدا وكان بشر بن احلارث يوده ويزوره وقد حكى عن فتح املوصلي وغريه 
  .حكايات

wعن إبراهيم بن سهل قال قال عبد اهللا بن الفرج سلوا اهللا عفوا مجيال قال فقلنا يا أبا حممد أي شيء العفو 
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  .فتشكاجلميل قال ان يأمر بك من املوقف إىل اجلنة يعين ال ي

وعن صاعد قال ملا مات عبد اهللا بن الفرج حضرت جنازته فلما واريته رأيته يف الليل يف النوم جالسا على 
شفري قربه معه صحيفة ينظر فيها فقلت له ما فعل اهللا بك قال غفر يل ولكل من شيع جنازيت قال قلت أنا 

  .كنت معهم قال هوذا امسك يف الصحيفة والسالم

  ان الكرخي معروف بن الفيرز

  .يكىن أبا حمفوظ وهو منسوب إىل كرخ بغداد

عن أيب صاحل عبد اهللا بن صاحل قال كان أبو حمفوظ معروف قد ناداه اهللا عز وجل باالجتباء يف حال 
الصبا يذكر ان اخاه عيسى قال كنت أنا واخي معروف يف الكتاب وكنا نصارى وكان املعلم يعلم 

وف أحد أحد فيضربه املعلم على ذلك ضربا شديدا حىت ضربه يوما الصبيان أب وابن فيصيح أخي معر
  .ضربا عظيما فهرب على وجهه

    فكانت أمي تبكي وتقول لئن رد اهللا علي ابين معروفا التبعنه على أي دين كان 

فقدم عليها معروف بعد سنني كثرية فقالت له يا بين على أي دين أنت قال على دين اإلسالم قالت 
  . اله إال اهللا واشهد ان حممدا عبده ورسولهاشهد ان ال

  .فاسلمت أمي واسلمنا كلنا

وعن ابن أخت معروف قال قلت خلايل معروف يا خال اراك جتيب كل من دعاك قال يا بين إمنا خالك 
  .ضيف يرتل حيث يرتل

ل بنا وذلك وعن السري بن سفيان االنصاري قال اقام معروف الصالة مث قال حملمد بن أيب توبة تقدم فص
ان معروفا كان ال يؤم إمنا يؤذن ويقيم ويقدم غريه قال حممد بن أيب توبة ان صليت بكم هذه الصالة مل 

أصل بكم صالة أخرى قال معروف وأنت حتدث نفسك ان تصلي صالة أخرى نعوذ باهللا من طول 
  .االمل طول االمل مينع خري العمل

الكرخي وجاءت امرأة سائلة فقالت اعطوين شيئا افطر قال حممد بن منصور الطوسي كنا عند معروف 
عليه فاين صائمة فدعاها معروف وقال هلا يا اخيت سر اهللا افشيته وتأملني ان تعيشي إىل الليل؟ وعن حيىي 

بن جعفر قال رأيت معروفاً الكرخي يؤذن فلما قال اشهد ان ال اله إال اهللا رأيت شعر حليته وصدغيه 
  .قائماً كأنه زرع

عن عيسى أخي معروف قال دخل رجل على معروف يف مرضه الذي مات فيه فقال يا أبا حمفوظ و
wأخربين عن صومك قال كان عيسى عليه السالم يصوم كذا قال أخربين عن صومك قال كان داود عليه 
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  .السالم يصوم كذا

 صومك قال اما قال أخربين عن صومك قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصوم كذا قال أخربين عن
  .أنا فكنت أصبح دهري كله صائما فان دعيت إىل الطعام أكلت ومل اقل اين صائم

وعن أمحد بن عبد اهللا بن ميمون قال كان معروف الكرخي يضرب نفسه ويقول يا نفس كم تبكني 
  .اخلصي وختلصي

عل معروف وعن عمرو بن موسى قال مسعت معروفا يقول وعنده رجل يذكر رجالً فجعل يغتابه فج
  .يقول له اذكر القطن إذا وضعوه على عينيك اذكر القطن إذا وضعوه على عينيك

وقال سري سألت معروفاً عن الطائعني هللا باي شيء قدروه على الطاعة هللا عز وجل قال خبروج الدنيا 
  .من قلوم ولو كانت يف قلوم ما صحت هلم سجدة

 فاطالوا عنده اجللوس فقال اما تريدون ان تقوموا وملك وعن القاسم بن نصر قال جاء قوم إىل معروف
الشمس ليس يفتر عن سوقه؟ وعن حممد بن محاد بن املبارك قال قال رجل ملعروف أوصين قال توكل 

على اهللا حىت يكون جليسك وانيسك وموضع شكواك واكثر ذكر املوت حىت ال يكون لك جليس غريه 
  .وان الناس ال ينفعونك وال يضرونك وال يعطونك وال مينعونكواعلم ان الشفاء ملا نزل بك كتمانه 

  : وعن القاسم بن حممد البغدادي قال كنت جار معروف الكرخي فسمعته يف السحر ينوح ويبكي وينشد

 شغفت يب فليس عين تغيب  أي شيء تريد مين الذنوب

  رمحة يل فقد عالين املشيب  يضر الذنوب لو اعتقتين ما

األطرش قال كان معروف الكرخي قاعدا دجلة ببغداد إذ مر بنا احداث يف زورق يضربون وعن إبراهيم 
املالهي ويشربون فقال له أصحابه اما ترى ان هؤالء يف هذا املاء يعصون اهللا ادع عليهم فرفع يده إىل 

إمنا قلنا لك السماء وقال اهلي وسيدي أسألك ان تفرحهم يف اجلنة كما فرحتهم يف الدنيا فقال له أصحابه 
ادع اهللا عليهم مل نقل لك ادع اهللا هلم فقال إذا فرحهم يف اآلخرة تاب عليهم يف الدنيا ومل يضركم 

  .بشيء

أبو بكر بن الزيات قال مسعت ابن شريوية يقول كنت اجالس معروفاً الكرخي فلما كان ذات يوم رأيت 
 فقال يل ما مشيت قط على املاء ولكن إذا وجهه قد خال فقلت يا أبا حمفوظ بلغين انك متشي على املاء

  .مهمت بالعبور جيمع يل طرفاها فاختطاها

وعن حممد بن منصور قال مضيت يوما إىل معروف الكرخي مث عدت إليه من غد ف رأيت يف وجهه اثر 
شجة فهبت ان اسأله عنها وكان عنده رجل اجرأ عليه مين فقال له كنا عندك البارحة فلم نر يف وجهك 
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ا االثر فقال له معروف خذفيما تنتفع به فقال له اسألك حبق اهللا فانتفض معروف مث قال له وما هذ
حاجتك إىل هذا مضيت البارحة إىل بيت اهللا احلرام مث صرت إىل زمزم فشربت منها فزلت رجلي فنطح 

  .وجهي الباب فهذا الذي ترى من ذلك

    

النبار فوجدت أمه وجدا شديدا فأتيت معروفا فقلت له وعن خليل الصياد وكفاك به قال غاب ابين إىل ا
يا أبا حمفوظ ابين قد غاب فوجدت أمه وجدا شديدا قال فما تشاء قلت تدعو اهللا ان يرده عليها فقال 

اللهم ان السماء مساؤك واألرض أرضك وما بينهما لك فات به قال خليل فأتيت باب الشام فِإذا بين قائم 
  .قال يا ابة الساعة كنت باألنبارمنبهر فقلت يا حممد ف

وعن حممد بن صبح قال مر معروف على سقاء يسقي املاء وهو يقول رحم اهللا من شرب فشرب وكان 
  .صائما وقال لعل اهللا أن يستجيب له

وعن سري قال هذا الذي أنا فيه من بركات معروف انصرفت من صالة العيد ف رأيت مع معروف 
قال رأيت الصبيان يلعبون وهذا واقف منكسر فسألته مل ال تلعب قال أنا صبيا شعثا فقلت له من هذا 

يتيم قال سري فقلت له فما ترى انك تعمل به قال لعلي اخلو فامجع له نوى يشتري به جوزا يفرح به 
فقلت له اعطنيه اغري من حاله فقال يل أوتفعل فقلت نعم فقال يل خذه اغىن اهللا قلبك فسويت الدنيا 

  . من كذاعندي اقل

قال عبد اهللا بن سعيد االنصاري رأيت معروفاً الكرخي يف املنام كأنه حتت العرش فيقول اهللا عز وجل 
  .مالئكيت من هذا فقالت املالئكة أنت اعلم هذا معروف الكرخي وقد سكر من حبك ال يفيق إال بلقائك

ن وبني يديه مائدة وهو يأكل وقال أمحد بن الفتح رأيت بشر بن احلارث يف منامي وهو قاعد يف بستا
منها فقلت له يا أبا نصر ما فعل اهللا بك قال غفر يل ورمحين وأباحين اجلنة بأسرها وقال يل كل من مجيع 

مثارها واشرب من اارها ومتتع جبميع ما فيها كما كنت حترم نفسك الشهوات يف دار الدنيا فقلت له 
اب اجلنة يشفع الهل السنة ممن يقول القرآن كالم اهللا غري فاين اخوك أمحد بن حنبل قال هو قائم على ب

خملوق فقلت له فما فعل معروف الكرخي فحرك رأسه مث قال يل هيهات حالت بيننا وبينه احلجب ان 
معروفا مل يعبد اهللا شوقا إىل جنته وال خوفا من ناره وإمنا عبده شوقا إليه فرفعه اهللا إىل الرفيق االعلى 

نه وبينه ذاك الترياق املقدس ارب فمن كانت له إىل اهللا حاجة فليات قربه وليدع فانه ورفع احلجب بي
  .يستجاب له ان شاء اهللا تعاىل

وعن أيب بكر الزجاج قال قيل ملعروف الكرخي يف علته أوص فقال إذا مت فتصدقوا بقميصي هذا فاين 
w  .أحب ان أخرج من الدنيا عريانا كما دخلت إليها عريانا
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  .د معروف عن بكر بن خنيس وعبد اهللا بن موسى وابن السماكاسن

  .وتويف سنة مائتني وقربه ظاهر ببغداد يتربك به وكان إبراهيم احلريب يقول قرب معروف الترياقي ارب

وإمنا اقتصرنا ها هنا على اليسري من أخباره النا قد مجعنا أخباره ومناقبه يف كتاب افردناه هلا فمن اراد 
  .ة من أخباره فعليه بذلك الكتاب واهللا املوفق رمحه اهللا ورضي اهللا عنهالزياد

  بشر بن الحارث الحافي 

  .يكىن أبا نصر ولد يف سنة مخسني ومائة

عن أيوب العطار قال قال يل بشر بن احلارث احلايف احدثك عن بدو امري بينا أنا امشي رأيت قرطاسا 
 إىل النهر فغسلته وكنت ال املك من الدنيا إال درمها فيه مخسة على وجه األرض فيه اسم اهللا تعاىل فرتلت

دوانق فاشتريت بأربعة دوانيق مسكا وبدانق ماء ورد وجعلت اتتبع اسم اهللا تعاىل واطيبه مث رجعت إىل 
مرتيل فنمت فاتاين آت يف منامي فقال يا بشر كما طيبت امسي الطينب امسك وكما طهرته الطهرن 

  .قلبك

ن بشار قال مسعت بشر بن احلارث يقول أنا هللا عشت إىل زمان ان مل اعمل فيه باجلفاء مل وعن حممد ب
  .يسلم ديين

وعن احلسني بن حممد البغدادي قال مسعت أيب يقول زرت بشر بن احلارث فقعدت معه مليا فما زادين 
 بشر بن احلارث على كلمة قال ما اتقى اهللا من أحب الشهرة وعن أمحد بن نصر قال كنا قعودا قدام

  .نفسني قال فجاء الثالث فقام فدخل

وعن أمحد بن الفتح قال مسعت بشرا يقول بعث إىل عاصم بن علي بأيب زكريا الصفار فقال يا أبا نصر 
ان أبا احلسن يقرأ عليك السالم ويقول قد اشتد شوقي إليك حىت لقد كدت ان اتيك من غر إذّن فعلمت 

أيت ان تاذن يل فاتيك السلم عليك فلعل اهللا ان ينفعين برؤيتك قال فقلت كراهيتك يء الرجال فان ر
  .له قد فهمت رسالة الشيخ فابلغه السالم وقل له ال تأتين فان يف جميئك ايل شهرة علي وعليك

    

وعن أيب حفص عمر بن موسى قال مسعت بشر بن احلارث يقول لقد شهرين ريب يف الدنيا فليته ال 
امة ما اقبح مبثلي يظن يف ظن وأنا على خالفه إمنا ينبغي يل ان اكون اكثر ما يظن يب اين يفضحين يف القي

  .اكره املوت وما يركه املوت إال مريب ولوال اين مريب الي شيء اكره املوت

  .وقال أمحد بن الصلت مسعت بشر بن احلارث يقول غنيمة املؤمن غفلة الناس عنه واخاء مكانه عنهم

wبن الفياض قال مسعت زريقا الدالل يقول مسعت بشر بن احلارث يقول اللهم استر واجعل أبو بكر حممد 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   437 

حتت الستر ما حتب فرمبا سترت على ما تكره قال مث التفت ايل فقال يا أخي بادر بادر فان ساعات الليل 
  .والنهار تذهب االعمال

 أخته ان العبد إذا قصر يف وعن حممد بن يوسف اجلوهري قال مسعت بشر بن احلارث يقول يوم ماتت
  .طاعة اهللا سلبه اهللا من يؤنسه

وعن حممد بن قدامة قال لقى بشر بن احلارث رجل سكران فجعل يقبله ويقول يا سيدي يا أبا نصر وال 
يدفعه بشر عن نفسه فلما وىل تغرغرت عينا بشر وقال رجل أحب رجال على خري تومهه لعل احملب قد 

  .ا حالهجنا واحملبوب ال يدري م

  .وقال رجل رأيت بشر بن احلارث وقف على أصحاب الفاكهة فجعل ينظر

فقلت يا أبا نصر لعلك تشتهي من هذا شيئا قال ال ولكن نظرت يف هذا إذا كان يطعم هذا من يعصيه 
  .فكيف من يطيعه

 دكاننا وعن أيب بكر املروزي قال مسعت بعض القطانني يقول اهدى ايل استاذي رطبا وكان بشر يقيل يف
يف الصيف فقال له استاذي يا أبا نصر هذا من وجه طيب فان رأيت ان تأكل قال فجعل ميسه بيده مث 
ضرب بيده إىل حليته وقال ينبغي ان استحي من اهللا اين عند الناس تارك هلذا وآكله يف السر؟ وعنه قال 

  .نةمسعت أبا حفص ابن أخت بشر قال مسعت بشرا يقول ما شبعت منذ مخسني س

  .وعنه قال مسعت قرابة بشر احلايف يقول قدم بشر بن عبادان ليال أو قال من سفر وهو متزر حبصري

  .عن حيىي بن عثمان قال كان لبشر بن احلارث يف كل يوم رغيف

قال وقال يل بشر كان يل سنور فكنت إذا وضعت طعامي بني يدي جاءت فعيناها يف عيين فآكل وارمي 
  .ين تأكلني قويتهلا قال فقلت اليك ع

وعن أيب بكر بن عثمان قال مسعت بشر بن احلارث يقول اين الشتهي شواء منذ أربعني سنة ما صفا يل 
  .درمهه

وعن أيب عمران الوركاين قال خترق ازار بشر فقالت له أخته يا أخي قد خترق إزارك وهذا الربد فلو 
ثة قال فقالت له يا أخي ان الغزل قد اجتمع جئت بقطن حىت اغزل لك قال فكان جييء باالستارين والثال

افال تسلم ازارك قال فقال هلا هاتيه قال فأخرجته ايل فوزنه فأخرج ألواحه فجعل حيسب االساتري فلما 
  .رآها قد زادت فيه قال هلا كما افسدته فخذيه

را قد مات ما وعن احلسن بن عمرو بن اجلهم قال مسعت أبا نصر التمار يوم مات بشر يقول لوال ان بش
  .حدثتكم ذا

wاتاين ليلة فقلت يا أبا نصر احلمد هللا الذي جاء بك جاءنا قطن من خراسان فغزلته االبنة وباعته لفالن 
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واشترت به حلما وأشياء على ان افطر عليه فاحلمد هللا الذي جاء بك فقال يا أبا نصر ال تكثر علي فلو 
قلت فإن فيها . قال اين الشتهي الباذجنان منذ ثالثني عاماًأكلت عند أحد من أهل الدنيا أكلت عندك مث 

حىت تصفو يل حبة الباذجنان من أي هي؟ وعن إبراهيم بن هاشم قال مسعت بشر بن : فقال. باذجناناً
  .احلارث يقول اين الشتهي شواء ورقاقا منذ مخسني سنة ما صفا يل درمهه

يل بشرا يقول ألمي جويف وجع وخواصري الفتح بن شحرف قال قال عمر ابن أخت بشر مسعت خا
تضرب علي فقالت له أمي ائذن يل حىت أصلح لك قليل حسا بكف دقيق عندي تتحساه يرم جوفك 
فقال هلا وحيك أخاف ان يقول من أين لك هذا الدقيق فال ادري أي شيء اقول له فبكت أمي وبكى 

  .معها وبكيت معهم

وعت وجعل يتنفس تنفسا ضعيفا فقالت له أمي يا أخي ليت قال عمر ورأت أمي ليلة ما به من شدة اجل
  .امل مل تلدين فقد واهللا تعطع كبدي مما ارى بك

  .فسمعته يقول هلا وأنا فليت امك مل تلدين وإذ قد ولدتين مل يدر هلا ثدي علي

  .قال عمر وكانت أمي تبكي عليه الليل والنهار

  .موا قال ما يل ال اكون مغموما وأنا رجل مطلوبعبد اهللا بن خبيق قال رجل لبشر ما يل اراك مغ

وعن أيب احلسن أمحد بن حممد الزعفراين قال مسعت أيب حيكي عن بشر انه قال رمبا رفعت يدي يف الدعاء 
  .فاردها أو قال فاستلها

  .اقول إمنا يفعل هذا من له عنده وجه

    

ه عن مسألة فاطرق مليا مث رفع وعن الفتح به شحرف قال كنت جالسا عند بشر إذ جاءه رجل فسأل
رأسه مث اطرق مث رفع رأسه فقال اللهم انك تعلم اين أخاف ان أتكلم اللهم انك تعلم اين أخاف ان 

  .اسكت اللهم انك تعلم اين أخاف ان تأخذين فيما بني السكوت والكالم

يه داخل الدار وعن زبدة أخت بشر بن احلارث قالت دخل بشر علي ليلة من الليايل فوضع إحدى رجل
واألخرى خارج الدار وبقي كذلك يتفكر حىت أصبح فلما أصبح قلت له يف ماذا تفكرت طول الليلة قال 

تفكرت يف بشر النصراين وبشر إليهودي وبشر اوسي ونفسي وامسي بشر فقلت ما الذي سبق منك 
  .اس أحبائهحىت خصك فتفكرت يف تفضله علي ومحدته علي ان جعلين من خاصته والبسين لب

وعن أمحد بن نصر قال مسعت بشرا يقول يا مازين ليت ال يكون حظي من اهللا هذا الذي يقول الناس 
بشر بشر و رأيت اشفار عينيه قد ذهبت من البكاء وعن احلسن بن عمرو قال مسعت بشر بن احلارث 

w  .يقول لو علمت ان رضاه ان اشد يف رجلي حجرا مث القي نفسي يف البحر لفعلت
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عن عباس بن دهقان قال قلت لبشر بن احلارث أحب ان اخلو معك قال إذا شئت فبكرت يوما فرأيته و
قد دخل قبة فصلى فيها أربع ركعات ال احسن ان أصلي مثلها فسمعته يقول يف سجوده اللهم انك تعلم 

غىن فوق عرشك ان الذل أحب ايل من الشرف اللهم انك تعلم فوق عرشك ان الفقر أحب ايل من ال
اللهم انك تعلم فوق عرشك اين ال اوثر على حبك شيئا فلما مسعته أخذين الشهيق والبكاء فلما مسعين 

  .قال اللهم انك تعلم اين لو اعلم ان هذا ههنا مل أتكلم

وقال أمحد بن حنبل واهللا ان بني اظهركم رجال ما هو عندي بدون عامر بن عبد اهللا يعين بشر بن 
  .احلارث

 عبد اهللا بن خالد قال سئل أمحد بن حنبل عن مسألة يف الورع فقال أنا استغفر اهللا ال حيل وعن أمحد بن
  .يل ان أتكلم يف مسألة يف الورع أنا أكل من غلة بغداد

لو كان بشر بن احلارث صلح ان جييبك عنه فانه كان ال يأكل من غلة بغداد وال من طعام السواد يصلح 
  .ان يكلم يف الورع

كر أمحد بن عبد الرمحن املروزي قال مسعت بشرا يقول ان اجلوع يصفي الفؤاد ويورث العلم وعن أيب ب
  .الدقيق ومسعت بشرا يقول طوىب ملن ترك شهوة حاضرة ملوعد غيب مل يره

  .وعن أمحد بن الصلت قال مسعت بشر بن احلارث يقول حادثوا االمال بقرب االجال

قول مسعت بشر بن احلارث وحنن معه بباب حرب واراد الدخول وعن أيب بكر الباقالوي قال مسعت أيب ي
  .إىل املقربة فقال املةىن داخل السور اكثر منهم خارج السور

  .وعن أمحد بن الصلت قال مسعت بشر بن احلارث يقول ليس من املودة ان حتب ما يبغض حبيبك

ليشرب منها فجذبه بشر وقال وعن عمرو بن موسى بن فريوز قال رأيت بشرا ومعه رجل فتقدم إىل بئر 
تشرب من البئر األخرى حىت جاوز ثالثة ابار فقال له الرجل أبا نصر أنا عطشان فقال له بشر اسكت 

  .فهكذا ندفع الدنيا

وعن إبراهيم احلريب قال مسعت بشر بن احلارث يقول حبسبك ان اقواما موتى حتيا القلوب بذكرهم وان 
  .نظر إليهمأقواماً أحياء تعمى األبصار بال

وعن عمرو بن موسى األحول قال مسعت بشرا يقول يكون الرجل مرائيا يف حياته مرائيا بعد موته قيل 
  .كيف يكون مرائيا بعد موته قال حيب ان يكثر الناس على جنازته

وعن احلسن بن عمرو قال مسعت بشر بن احلارث يقول الصدقة أفضل من احلج والعمرة واجلهاد مث قال 
  .ب ويرجع ويراه الناس وهذا يعطي سرا ال يراه إال اهللا عز وجلذاك يرك
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  .ومسعت بشرا يقول ما اقبح ان يطلب العامل فيقال هو بباب األمري

  : وعن أيب عبد اهللا االسدي قال قال يل بشر احلايف يوما

 حتت رواق اهلم والقلق والنوم  الليايل مع األيام يف خلق قطع

 التمست الغىن من كف خمتلق اين   غداواعذر يل من ان يقال أحرى

 ليس الغىن كثرة االموال والورق  قنعت بذا قلت القنوع غىن قالوا

 اسلك إال اوضح الطرق فلست  رضيت باهللا يف عسري ويف يسري

رحل بشر بن احلارث رضي اهللا عنه يف طلب العلم إىل مكة والكوفة والبصرة ومسع من وكيع وعيسى بن 
 عبد اهللا وايب معاوية وايب بكر بن عياش وحفص بن غياث وامساعيل بن علية ومحاد بن يونس وشريك بن

زيد ومالك بن انس وايب يوسف القاضي وابن املبارك وهشيم واملعاىف بن عمران والفضيل بن عياض وايب 
  .نعيم يف خلق كثري

  .غري انه مل يتصد للراوية فلم يضبط عنه من احلديث إال اليسري

    

رنا ما وقع الينا من حديثه وأخباره يف كتاب افردناه ملناقبه وأخباره فلذلك اقتصرنا ههنا على ما وقد ذك
  .ذكرنا

وتويف رضي اهللا عنه عشية األربعاء لعشر بقني من ربيع االول وقيل لعشر خلون من احملرم سنة سبع 
  .وعشرين ومائتني وقد بلغ من العمر مخسا وسبعني سنة وقيل سبعاً وسبعني

عن حيىي بن عبد احلميد احلماين قال رأيت أبا نصر التمار وعلي بن املديين يف جنازة بشر بن احلارث 
  .يصيحان هذا واهللا شرف الدنيا قبل شرف اآلخرة

وذلك ان بشرا خرجت جنازته بعد صالة الصبح ومل جيعل يف القرب إال يف الليل وكان ارا صائفا ومل 
  .يستقر يف القرب إىل العتمة

وعن الكندي قال رأيت بشر بن احلارث يف النوم فقلت له ما فعل اهللا بك فقال غفر يل واقعدين على 
  .طيار من لؤلؤة بيضاء وقال يل سر يف ملكي

وعن احلسن بن مروان قال رأيت بشر بن احلارث يف املنام فقلت يا أبا نصر ما فعل اهللا بك قال غفر يل 
  .فيم العمل قال افتقد الكسرةوغفر لكل من تبع جنازيت قال قلت ف

وقال ابن خزمية ملا مات أمحد بن حنبل بت من ليليت فرأيته يف النوم فقلت له ما فعل اهللا بك قال غفر يل 
wوتوجين والبسين نعلني من ذهب وقال يل يا أمحد هذا بقولك القرآن كالمي قلت فما فعل بشر فقال يل 
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بني يديه مائدة من الطعام واجلليل مقبل عليه وهو يقول له بخ بخ من مثل بشر تركته بني يدي اجلليل و
  .كل يا من مل يأكل واشرب يا من مل يشرب وانعم يا من مل ينعم رمحه اهللا ورضي عنه

  احمد بن محمد بن حنبل 

  .ابو عبد اهللا الشيباين جيء به من مرو محال فولد يف ربيع االول سنة اربع وستني ومائة

و منصور القزاز قال انبا ابو بكر بن ثابت قال انبا امحد بن عبد اهللا احلافظ أنبأ امحد فاما نسبه فاخربنا اب
بن جعفر بن محدان قال أنبأ عبد اهللا بن أمحد ثنا أيب أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن اسد بن ادريس 

بن ثعلبة بن بن عبد اهللا بن حيان بن عبد اهللا بن انس بن عف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل 
عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن افصى بن دعمي بن جديلة بن اسد بن 

ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان بن اد بن ادد بن اهلميسع بن محل بن النبت بن قيدار بن امساعيل بن 
  .ابراهيم اخلليل عليه السالم

ذكر ابا عبد اهللا امحد بن حنبل فقال كان يف الكتاب معنا وعن ايب بكر املروزي قال قال ابو عفيف و
وهو غليم يعرف فضله وكان اخلليفة بالرقة فيكتب الناس اىل منازهلم فيبعث نساؤهم اىل املعلم ابعث الينا 
بامحد بن حنبل ليكتب هلم جواب كتبهم فيبعثه فكان جييء اليهم مطاطىء الرأس فيكتب جواب كتبهم 

  .الشيء من املنكر فال يكتبه هلمفرمبا املو عليه 

وعن ادريس بن عبد الكرمي قال قال خلف جاءين امحد بن حنبل يستمع حديث ايب عوانة فاجتهدت ان 
  .ارفعه فاىب وقال ال اجلس اال بني يديك امرنا ان نتواضع ملن نتعلم منه

قال ذكارته فاخذت وعن ايب زرعة قال كان امحد بن حنبل حيفظ الف الف حديث فقيل له وما يدريك 
  .عليه االبواب

ابو جعفر بن امحد بن حممد بن سليمان التستري قال قيل اليب زرعة من رأيت من املشايخ احملدثني احفظ 
فقال امحد بن حنبل حزرت كتبه اليوم الذي مات فيه فبلغت اثين عشر محال وعدال ما كان على ظهر 

  .كل ذلك كان حيفظه عن ظهر قلبهكتاب منها حديث فالن وال يف بطنه حديث فالن و

وعن ابراهيم احلريب قال رأيت امحد بن حنبل كان اهللا قد مجع له علم األولني واآلخرين من كل صنف 
  .يقول ما شاء وميسك ما شاء

وعن امحد بن سنان قال ما رأيت يزيد بن هارون الحد اشد تعظيما منه المحد بن حنبل وال رأيته أكرم 
د بن حنبل وكان يقعد اىل جنبه إذا حدثنا وكان يوقره وال ميازحه ومرض امحد فركب أحداً كرامته المح

w  .إليه فعاده
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قال املصنف رمحه اهللا قلت كانت خمايل النجابة تظهر من امحد رضي اهللا عنه من زمان الصبا وكان 
  .حفظه للعلم من ذلك الزمان غزيرا وعمله به متوفرا

مساعيل بن علية يقدمه وقت الصالة يصلي م وضحك اصحابه يوما فلذلك كان مشاخيه يعظمونه فكان ا
  .فقال اتضحكون وعندي امحد بن حنبل؟

  .وقال عبد الرزاق ما رأيت افقه وال اورع من امحد بن حنبل

  .وقال وكيع وحفص بن غياث ما قدم الكوفة مثل امحد بن حنبل

  .د بن حنبلوقال ابو الوليد الطيالسي ما باملصرين احد احب ايل من امح

وكان ابن مهدي يقول ما نظرت إليه اال ذكرت به سفيان الثوري ولقد كاد هذا الغالم ان يكون إماما 
  .يف بطن أمه

    

  .وقال حيىي بن سعيد ما قدم علي مثل امحد بن حنبل

  .وقال ابو عاصم النبيل وقد ذكر طالب العلم فقال ما رأينا يف القوم مثل امحد بن حنبل

  .هذه االطراف وامثاهلا يف كتاب فضائل االمام امحد باسانيدها فكرهنا االعادة ههناوقد ذكرنا 

وعن ايب بكر املروزي قال كنت مع ايب عبد اهللا حنوا من اربعة اشهر بالعسكر ال يدع قيام الليل وقراءة 
  .النهار فما علمت خبتمة ختمها كان يسر ذلك

عند امحد بن حنبل فجاء باملاء فوضعه فلما اصبح نظر يف وعن ايب عصمة بن عصام البيعقي قال بت ليلة 
  .املاء فاذا هو كما كان فقال سبحان اهللا رجل يطلب العلم ال يكون له ورد بالليل؟

وعن ايب داود السجستاين قال مل يكن امحد بن حنبل خيوض يف شيء مما خيوض فيه الناس من امر الدنيا 
  .فاذا ذكر العلم تكلم

لقاسم بن سالم قال جالست ابا يوسف وحممد بن احلسن وحيىي بن سعيد وعبد الرمحن بن وعن ايب عبيد ا
مهدي فما هبت احدا منهم ما هبت امحد بن حنبل ولقد دخلت عليه يف السجن السلم عليه فسالين 

  .رجل عن مسالة فلم اجبه هيبة له

انظف ثوبا وال اشد تعاهدا لنفسه يف وعن عبد امللك بن عبد احلميد امليموين قال ما اعلم اين رأيت احدا 
  .شاربه وشعر راسه وشعر بدنه وال انقى ثوبا واشده بياضاً من امحد بن حنبل

وعن علي بن املديين قال قال يل امحد بن حنبل اين الحب ان اصحبك اىل مكة وما مينعين من ذاك اال اين 
توصيين بشيء قال نعم الزم التقوى قلبك اخاف من املك او متلين قال فلما ودعته قلت يا ابا عبد اهللا 

w  .والزم االخرة امامك
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وقال ابو داود السجستاين كانت جمالسه امحد بن حنبل جمالسه االخرة وال يذكر فيها شيء من امر الدنيا 
  .ما رأيت امحد بن حنبل ذكر الدنيا قط

 فالنة ابنة عمي فاخطبيها يل وعن امحد بن عتبة قال ملا ماتت أم صاحل قال امحد المراة عندهم اذهيب اىل
من نفسها قال فاتتها فاجابته فلما رجعت إليه قال كانت اختها تسمع كالمك قال وكانت بعني واحدة 

قالت له نعم قال فاذهيب فاخطيب تلك اليت بعني واحدة فاتتها فاجابتها وهي ام عبد اهللا فأقام معها سبعا مث 
  .ا قال ال اال ان نعلك هذه تصرقالت له كيف رأيت يا ابن عم انكرت شيئ

  .وعن إبراهيم احلريب قال كان أمحد بن حنبل يأيت العرس واخلتان واالمالك جييب ويأكل

وعن سحاق بن راهوية قال ملا خرج امحد بن حنبل اىل عبد الرزاق انقطعت به النفقة فاكرى نفسه من 
  . املواساة فلم يقبل من أحد شيئاًبعض اجلمالني اىل ان واىف صنعاء وقد كان إصحابه عرضوا عليه

وعن الرمادي قال مسعت عبد الرزاق وذكر امحد بن حنبل فدمعت عيناه فقال قدم بلغين ان نفقته نفدت 
فأخذت عشرة دنانري واقمته خلف الباب وما معي ومعه أحد وقلت انه ال جتتمع عندنا الدنانري وقد 

رجو اال تنفقها حىت يتهيأ عندنا شيء فتبسم وقال يل يا وجدت الساعة عند النساء عشرة دنانري فخذها فا
  .ابا بكر لو قبلت شيئا من الناس قبلت منك ومل يقبل

وعن صاحل بن امحد قال جاءتين حسن فقالت يا موالي قد جاء رجل بتليسة فيها فاكهة يابسة وذا 
 بضاعة اىل مسرقند فوقع فيها الكتاب قال صاحل فقمت فقرات الكتاب فاذا فيه يا ابا عبد اهللا ابضعت لك

كذا وكذا ورددا فيها كذا وكذا وقد بعثت ا اليك وهي اربعة االف درهم وفاكهة انا لقطتها من 
  .بستاين ورثته عن ايب وايب ورثه عن ابيه

قال فجمعت الصبيان فلما دخل دخلنا عليه فبكيت وقلت له يا ابة اما ترق يل من اكل الزكاة مث كشفت 
الصبية وبكيت فقال من اين علمت دع حىت استخري اهللا تعاىل الليلة قال فلما كان من الغد قال عن راس 

يا صاحل صي فاين قد استخرت اهللا تعاىل الليلة فعزم يل اال اخذها وفتح التليسة ففرقها على الصبيان وكان 
  .فناعنده ثوب عشاري فبعث به إليه ورد املال قال صاحل فبلغين ان الرجل اختذه ك

وعن علي بن اجلهم قال كان له جار فاخرج الينا كتابا فقال اتعرفون هذا اخلط قلنا هذا خط امحد بن 
حنبل كيف كتب لك قال كنا مبكة مقيمني عند سفيان بن عيينة ففقدنا امحد بن حنبل اياما مل نره مث 

فجئنا إليه والباب مردود عليه واذا جئنا إليه لنسأل عنه فقال لنا أهل الدار اليت هو فيها هو يف ذلك البيت 
  .خلقان فقلنا له يا ابا عبد اهللا ما خربك مل نرك منذ أيام فقال سرقت ثيايب

    

wفقلت له معي دنانري فان شئت فخذ قرضا وان شئت فصلة فاىب أن يفعل فقلت تكتب يل باجرة قال نعم 
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 فأومأ ايل أنه يأتزر بنصف ويرتدي فاخرجت دينارا فاىب ان ياخذه وقال اشتر يل ثوبا واقطعه بنصفني
  .بالنصف االخر وقال جئين بنفقته ففعلت وجئت بورق فكتب يل وهذا خطه

وعن صاحل بن امحد بن حنبل قال دخلت على ايب يف أيام الواثق واهللا يعلم يف أي حالة حنن وخرج لصالة 
  .ذا حتته كتاب فيهالعصر وكان له جلد جيلس عليه قد اتت عليه سنون كثرية حىت قد بلي فإ

بلغين يا ابا عبد اهللا ما انت فيه وعن الضيق وما عليك من الدين وقد وجهت اليك بأربعة االف درهم 
على يدي فالن لتقضي ا دينك وتوسع ا على عيالك وما هي من صدقة وال زكاة امنا هو شيء ورثته 

  .من ايب

ا الكتاب فامحر وجهه وقال رفعته منك مث قال فقرات الكتاب ووضعته فلما دخل قلت له يا ابة ما هذ
بسم اهللا الرمحن الرحيم وصل كتابك ايل وحنن يف عافية فاما الدين فانه : تذهب جبوابه اىل الرجل وكتب

  .لرجل ال يرهقنا واما عيالنا فهم بنعمة اهللا واحلمد هللا

عبد اهللا قبل هذا الشيء فذهبت بالكتاب اىل الرجل الذي كان اوصل كتاب الرجل فقال وحيك لو ان 
  .ورمي مثال يف دجلة كان مأجوراً الن هذا الرجل ال يعرف له معروف

فلما كان بعد حني ورد كتاب الرجل مبثل ذلك فرد عليه اجلواب مبثل ما رد فلما مضت سنة أو أقل أو 
  .أكثر ذكرناها فقال لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت

ال محل اىل احلسن بن عبد العزيز احلروي من مرياثه من مصر مائة وعن حممد بن موسى بن محاد الزيدي ق
الف دينار فحمل إيل أمحد بن حنبل ثالثة أكياس يف كل كيس الف دينار فقال يا ابا عبد اهللا هذه مرياث 

  .حالل فخذها فاستعن ا على عائلتك فقال ال حاجة يل فيها انا يف كفاية فردها ومل يقبل منها شيئا

ي بن حممد خال ولد صاحل قال جاء امحد بن صاحل يوضىء ابا عبد اهللا يوماً وقد بل ابو عبد وعن السر
اهللا خرقة فألقاها على رأسه فقال له امحد بن صاحل يا جدي انت حمموم قال ابو عبد اهللا واىن يل باحلمي؟ 

 انا معك يف ضيق وعن رحيلة قال كنت على باب امحد بن حنبل والباب جماف وام ولده تكلمه وتقول له
مرتل بيت صاحل يأكلون ويفعلون وهو يقول قويل خريا خرج الصيب معه فبكى فقال له أي شيء تريد 

  .قال زبيب قال اذهب فخذ من البقال حبة

وعن ايب بكر املروزي قال مسعت ابا عبد اهللا يقول إمنا هو طعام دون طعام ولباس دون لباس واا أيام 
  .بد اهللا يقول أسر ايامي ايل يوم اصبح وليس عندي شيءقالئل وقال مسعت ابا ع

وعن صاحل بن امحد قال رمبا رأيت ايب يأخذ الكسر فيفض الغبار عنها مث يصريها يف قصعة مث يصب عليها 
ماء حىت تبتل مث ياكلها بامللح وما رايته قط اشترى رمانا وال سفرجال وال شيئا من الفاكهة اال ان يكون 

wياكلها خببز او عنبا او مترا فاما غري ذلك فما رايته قط اشتراه ورمبا خبز له فيجعل يف يشتري بطيخة ف
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فخارة عدسا وشحما ومترات شهريز فيخص الصبيان بقصعة فيصوت ببعضهم فيدفعه اليهم فيضحكون 
 من وال ياكلون وكان كثرياً ما يأتدم باخلل وكان يتشرى له شحم بدرهم فكان ياكل منه شهراً فلما قدم
عند املتوكل أدمن الصوم وجعل ال يأكل الدسم فتومهت أنه كان جعل على نفسه ان سلم ان يفعل 

  .ذلك

وعن النيسابوري صاحب اسحاق بن ابراهيم قال يل االمري اذا جاء افطاره ارنيه قال فجاؤوا برغيفني خبز 
  .وخيارة فاريته االمري فقال هذا ال جييبنا اذا كان هذا يقنعه

ن بن خلف الصائغ قال جاءين املروزي يف علة أيب عبد اهللا قال ابو عبد اهللا عليل فذهبت وعن احلس
باملتطبب فدخلنا عليه قال ما حالك قال احتجمت امس قال وما اكلت قال خبزا وكاخما قال يا ابا عبد 

عبد اهللا اذا اهللا حتتجم وتاكل خبزا وكاخما قال فما أكل؟ وعن حممد بن احلسن بن هارون قال رأيت ابا 
  .مشى يف الطريق يكره ان يتبعه احد

  .وقال املروزي مسعت ابا عبد اهللا يقول اخلوف مينعين من اكل اطعام والشراب فما اشتهيه

قال املروزي وبال ابو عبد اهللا يف مرضه دما فاريته عبد الرمحن املتطبب فقال هذا رجل قد فتت الغم 
  .واحلزن كبده

  .ل كنت اعرف امحد بن حنبل وهو غالم حيىي الليلوعن ابراهيم بن مشاس قا

وعن املروزي قال مسعت ابا عبد اهللا يقول قد وجدت الربد يف اطرايف ما اراه اال من ادماين اكل اخلل 
  .وامللح

    

وعن فوران قال كنا عند امحد بن حنبل قبل ان ميوت بليليتني وكان مث غالم اسود اليب يوسف يعين عمه 
  . املال فذهب بروح أمحد فنهاهاشتراه من هذا

وعن سليمان بن داود الشاذكوين ان امحد رهن سطال عند فامي فاخذ منه شيئا يتقوته فجاء فاعطاه 
  .فكاكه فاخرج إليه سطلني فقال انظر أيهما سطلك فخذه

متحنه قال ال أدري أنت يف حل منه ومما أعطيتك ومل يأخذ قال الفامي واهللا انه لسطله وإمنا أردت ان ا
  .فيه

وعن امحد بن حممد التستري قال ذكروا يل ان امحد بن حنبل ايت عليه ثالثة أيام ما كان طعم فيها فبعث 
اىل صديق له فاستقرض شيئا من الدقيق فعرفوا يف البيت شدة حاجته اىل الطعام فخبزوا عاجالً فلما وضع 

  .ار صاحل ابنه مسجورا فخبزنا عاجالبني يديه قال كيف خبزمت هذا بسرعة قيل له كان التنور يف د

w  .فقال ارفعوا ومل يأكل وامر بسد بابه اىل دار صاحل
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وعن عبد اهللا بن امحد قال كان ايب اصرب الناس على الوحدة مل يره احد اال يف مسجد او حضور جنازة 
  .او عيادة مريض وكان يكره املشي يف االسواق

الث مائة ركعة فلما مرض من تلك األسواط اضعفته فكان وعنه قال كان ايب يصلي يف كل يوم وليلة ث
يصلي يف كل يوم وليلة مائة ومخسني ركعة وقد كان قرب من الثمانني وكان يقرأ يف كل يوم سبعا خيتم 
يف سبعة أيام وكانت له ختمة يف كل سبع ليال سوى صالة النهار وكان ساعة يصلي عشاء االخرة ينام 

لصباح يصلي ويدعو وحج ايب مخس حجات ثالث حجج ماشيا واثنتني راكبا نومة خفيفة مث يقوم اىل ا
  .وانفق يف بعض حجاته عشرين درمها

وعنه قال كنت امسع ايب كثريا يقول يف دبر الصالة اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغريك صنه عن 
  .املسالة لغريك

اللهم : امحد بن حنبل حاضر فسمعته يقولوعن ايب عيسى عبد الرمحن بن زاذان قال صلينا وابو عبد اهللا 
من كان على هوى او على راي وهو يظن انه على احلق وليس هو احلق فرده اىل احلق حىت ال يضل من 
هذه االمة احد اللهم ال تشغل قلوبنا مبا تكفلت لنا به وال جتعلنا يف رزقك خوال لغريك وال متنعنا خري ما 

يتنا وال تفقدنا من حيث امرتنا اعزنا وال تذلنا اعزنا بالطاعة وال عندك بشر ما عندنا وال ترنا حيث 
  .تذلنا باملعصية

وعن علي بن ايب حرارة قال كانت امي مقعدة حنو عشرين سنة فقالت يل يوما اذهب اىل امحد بن حنبل 
ألتين فسله ان يدعو اهللا يل فمضيت فدققت عليه الباب فقال من هذا فقلت رجل من اهل ذلك اجلانب س

أمي وهي زمنة مقعدة ان اسالك ان تدعو اهللا هلا فسمعت كالمه كالم رجل مغضب وقال حنن احوج ان 
تدعو اهللا هلا فسمعت كالمه كالم رجل مغضب وقال حنن احوج ان تدعو اهللا لنا فوليت منصرفا 

  . اهللا هلافخرجت عجوز من داره فقالت انت الذي كلمت ابا عبد اهللا قلت نعم قالت قد تركته يدعو

قال فجئت من فوري اىل البيت فدققت الباب فخرجت على رجليها متشي حىت فتحت يل الباب وقالت 
  .قد وهب اهللا يل العافية

وعن ميمون بن االصبغ قال كنت ببغداد فسمعت ضجة فقلت ما هذا فقالوا امحد بن حنبل ميتحن 
ال حول وال قوة اال باهللا فلما ضرب فدخلت فلما ضرب سوطا قال بسم اهللا فلما ضرب الثاين قال 

الثالث قال القرآن كالم اهللا غري خملوق فلما ضرب الرابع قال قل لن يصيبنا اال ما كتب اهللا لنا سورة 
  . فضرب تسعة وعشرين سوطا51ًالتوبة 

وكانت تكة امحد حاشية ثوب فانقطعت فرتل السراويل اىل عانته فرمي امحد طرفه اىل السماء وحرك 
w  .ه فما كان باسرع ان بقي السراويل مل يرتلشفتي
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فدخلت إليه بعد سبعة أيام فقلت يا ابا عبد اهللا رايتك حترك شفتيك فاي شيء قلت قال قلت اللهم اين 
  .اسالك بامسك الذي مالت به العرش ان كنت تعلم اين على الصواب فال تك يل سترا

ص النائب يقول لقد ضربت امحد بن حنبل مثانني وعن حممد بن امساعيل بن ايب مسينة قال مسعت شابا
  .سوطا لو ضربته فيال هلدته

وقال عبد اهللا بن امحد بن حنبل كنت كثريا امسع والدي يقول رحم اهللا ابا اهليثم غفر اهللا اليب اهليثم عفا 
     اهللا عن ايب اهليثم فقلت يا ابة من ابو اهليثم؟ 

بني اذ انا بشاب جيذب ثويب من ورائي ويقول يل تعرفين قلت فقال ملا اخرجت للسياط ومدت يداي للعاق
ال قال انا ابو اهليثم العيار اللص الطرار كتوب يف ديوان امري املؤمنني اين ضربت مثانية عشر الف سوط 
بالتفاريق وصربت على ذلك على طاعة الشيطان الجل الدنيا فاصرب انت يف طاعة الرمحن الجل الدين 

  .ة عشر سوطا بدل ما ضرب مثانية عشر الفا وخرج اخلادم فقال عفا عنه أمري املؤمننيقال فضربت مثاني

  .وعن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال قال يل أيب يا بين لقد اعطيت اهود من نفسي

  .قال وكتب أهل املطامري اىل أمحد بن حنبل ان رجعت عن مقالتك ارتددنا عن االسالم

غين ان امحد بن حنبل جعل املعتصم يف حل يف يوم فتح بابك او يف فتح وعن امحد بن سنان قال بل
  .عمورية فقال هو يف حل من ضريب

وقال ابراهيم احلريب احل امحد بن حنبل من حضر ضربه وكل من شايع فيه واملعتصم وقال لوال ان ابن 
  .ايب داود داعية الحللته

 ان أمري املؤمنني يعين املتوكل قد وجه اليك وقال صاحل بن امحد بن حنبل ورد كتاب علي بن اجلهم
يعقوب املعروف بقوصرة ومعه جائزة ويأمرك باخلروج فاهللا اهللا ان تستعفي او ترد املال فيتسع القول ملن 

  .يبغضك

فلما كان من الغد ورد يعقوب فدخل عليه فقال يا ابا عبد اهللا امري املؤمنني يقرئك السالم ويقول قد 
  .ربك وان اتربك بدعائك وقد وجهت اليك عشرة االف درهم معونة على سفركاحببت ان انس بق

اخرج صرة فيها بدرة حنو مائيت دينار والباقي دراهم صحاح فلم ينظر اليها مث شدها يعقوب وقال له 
  .اعود غدا حىت ابصر ما تعز عليه وانصرف

يا صاحل خذ هذا صريه عندك فجئت باجانة خضراء فكببتها على البدرة فلما كان عند املغرب قال 
فصريا عند راسي فوق البيت فلما كان سحرا اذا هو ينادي يا صاحل فقمت فصعدت إليه فقال ما منت 

ليليت هذه فقلت مل يا ابة؟ فجعل يبكي وقال سلمت من هؤالء حىت اذا كان يف آخر عمري بليت م قد 
w فلما اصبح قال جئين يا صاحل مبيزان وقال عزمت على ان افرق هذا الشيء اذا اصبحت فقلت ذاك اليك
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وجهوا اىل ابناء املهاجرين واالنصار مث قال وجهه اىل فالن يفرق يف ناحية واىل فالن فلم يزل حىت فرقها 
  .كلها ونفضت الكيس وحنن يف حالة اهللا تعاىل ا عليم

تب صاحب الربيد انه قد فجاء بين يل فقال يا ابة اعطين درمها فنظر ايل فاخرجت قطعة فاعطيته وك
  .تصدق بالدراهم من يومه حىت تصدق بالكيس

قال علي بن اجلهم فقلت يا امري املؤمنني قد علم الناس انه قد قبل منك وما يصنع امحد باملال وامنا قوته 
  .رغيف فقال يل صدقت يا علي

 يا صاحل معك دراهم قلت قال صاحل مث اخرجنا ليال معنا حراس معهم النفاطات فلما اضاء الفجر قال يل
نعم قال اعطهم فاعطيتهم درمها درمها ودخلنا العسكر وايب منكس الرأس مث انزل دار ايتاخ وجاء علي 

  .بن اجلهم فقال قد امر لكم امري املؤمنني بعشرة االف مكان اليت فرقها وامر ان ال يعلم بذلك فيغتم

ثر ذكرك ويشتهي قربك وتقيم ههنا حتدث فقال انا مث جاءه امحد بن معاوية فقال ان امري املؤمنني يك
  .ضعيف

مث محل اىل دار اخلالفة فاخربين بعض اخلدم ان املتوكل كان قاعدا وراء ستر فلما دخل ايب الدار قال المه 
يا اماه قد انارت الدار مث جاء خادم مبنديل فيه ثياب فالبس وهو ال حيرك يديه فلما صار اىل الدار نزع 

ه مث جعل يبكي مث قال سلمت من هؤالء منذ ستني سنة حىت اذا كان يف آخر عمري بليت م الثياب عن
  .مث قال يا صاحل وجه هذه الثياب اىل بغداد تباع وتصدق بثمنها وال يشتري احد منكم شيئا منها

واجريت له مائدة وثلج وضرب اخليش فلما راه تنحى فالقى نفسه على مضربة له وجعل يواصل ويفطر 
يف كل ثالث على متر شهريز فمكث كذلك مخسة عشر يوما مث جعل يفطر ليلة وليلة وال يفطر اال على 

  .رغيف وكان اذا جيء باملائدة توضع يف الدهليز لكي ال يراها فياكل من حضر

وامر املتوكل ان تشتري لنا دار فقال يا صاحل لئن اقررت هلم بشراء دار لتكونن القطيعة بيين وبينك فلم 
  .يزل يدفع شرى الدار حىت اندفع

مث احندرت اىل بغداد وخلفت عبد اهللا عنده فاذا عبد اهللا قد قدم وقد جاء بثيايب اليت كانت عنده فقلت له 
ما جاء بك فقال قال يل احندر وقل لصاحل ال خترج فانتم كنتم افيت واهللا لو استقبلت من امري ما 

     مكانكم ملن كانت توضع هذه املائدة؟ استدبرت ما اخرجت واحدا منكم معي ولوال

  .ويف رواية اخرى مث انه مرض فاذن له املتوكل يف العود اىل بغداد فعاد

قال الشيخ وامنا اقتصرنا على هذا اليسري من اخبار االمام امحد رضي اهللا عنه النا قد افردنا ملناقبه وفضائله 
 وذكرنا يف ذلك الكتاب امساء االشياخ الذين لقيهم كتابا كبريا يستوفيها فكرهنا االعادة يف التصانيف

w  .وروي عنهم
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  .وتويف رضي اهللا عنه يف سنة إحدى وأربعني ومائتني وقد استكمل سبعاً وسبعني سنة

قال املروزي مرض ابوعبد اهللا ليلة االربعاء لليلتني خلتا من شهر ربيع االول سنة احدى واربعني ومائتني 
لناس فاقبلوا لعيادته ولزموا الباب الليل والنهار يبيتون فرمبا اذن للناس ومرض تسعة أيام وتسامع ا

  .فيدخلون افواجا يسلمون عليه فريد عليهم بيده

وقال ابو عبد اهللا جاءين حاجب البن طاهر فقال ان االمري يقرئك السالم وهو يشتهي ان يراك فقلت له 
  .هذا مما اكره وامري املؤمنني قد اعفاين مما اكره

ووضأته فقال خلل االصابع فلما كان يوم اجلمعة اجتمع الناس حىت مالوا السكك والشوارع فلما كان 
  .صدر النهار قبض رمحه اهللا فصاح الناس وعلت االصوات بالبكاء حىت كان الدنيا قد ارجتت

 ا وعن اسحاق قال مات ابو عبد اهللا وما خلف اال ستة قطع او سبعة وكانت يف خرقة كان ميسح
  .وجهه قدر دانقني

وعن حنبل قال اعطى بعض ولد الفضل بن الربيع ابا عبد اهللا وهو يف احلبس ثالث شعرات فقال هذا من 
شعر النيب صلى اهللا عليه وسلم فاوصى ابو عبد اهللا عند موته ان جيعل على كل عني شعرة وشعرة على 

  .لسانه ففعل ذلك به بعد موته

 أيب جئين بالكتاب الذي فيه حديث بن ادريس عن ليث عن طاووس انه وعن صاحل بن أمحد قال قال يل
  .كان يكره االنني فقراته عليه فلم يئن اال يف الليلة اليت مات فيها

وعن عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال ملا حضرت ايب الوفاة جلست عنده وبيدي اخلرقة الشد ا حلييه 
يده هكذا ال بعد ال بعد ففعل هذا مرة وثانية فلما كان يف فجعل يعرق مث يفيق مث يفتح عينيه ويقول ب

الثالثة قلت له يا ابة أي شيء هذا قد هلجت به فلي هذا الوقت تعرق حىت نقول قد قضيت مث تعود فتقول 
  .ال بعد ال بعد

يا فقال يل يا بين ما تدري ما قلت قلت ال فقال ابليس لعنه اهللا قائم حدائي عاض على انامله يقول يل 
  .أمحد فتين فاقول ال بعد ال بعد حىت اموت

وعن بنان بن امحد القصباين انه حضر جنازة امحد بن حنبل فيمن حضر قال فكانت الصفوف من امليدان 
  .اىل قنطرة باب القطيعة وحزر من حضرها من الرجال مثان مائة الف ومن النساء ستني الف امرأة

ن حنبل ملا مات مسحت االمكنة املبسوطة اليت وقف الناس وعن موسى بن هارون قال يقال ان امحد ب
عليها للصالة فحزر مقادير الناس باملساحة على التقدير ستمائة الف واكثر سوى ما كان يف االطراف 

  .واجلوايل والسطوح واملواضع املتفرقة اكثر من الف الف

wوعليه حلتان خضراون وعلى راسه وقال ابو بكر املروزي رأيت امحد بن حنبل يف النوم كانه يف روضة 
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تاج من النور واذا هو ميشي مشية مل اكن اعرفها فقلت يا امحد ما هذه املشية اليت مل اكن اعرفها لك 
فقال هذه مشية اخلدام يف دار السالم فقلت ما هذا التاج الذي اراه على راسك فقال ان ريب عز وجل 

اباحين النظر إليه وتوجين ذا التاج وقال يل يا امحد هذا اوقفين وحاسبين حسابا يسريا وحباين وقربين و
  .تاج الوقار توجتك به كما قلت القرآن كالمي غري خملوق

وعن ايب يوسف بن حليان قال ملا مات امحد بن حنبل راى رجل يف منامه كان على كل قرب قنديال فقال 
هذا الرجل بني اظهرهم قد كان فيهم ما هذا فقيل له اما علمت انه نور الهل القبور قبورهم برتول 

  .يعذب فرحم

وعن ايب علي بن البناء قال ملا ماتت ام القطيعي دفنها يف جوار امحد بن حنبل فراها بعد ليال فقال ما فعل 
اهللا بك فقالت يا بين رضي اهللا عنك فلقد دفنتين يف جوار رجل ترتل على قربه يف كل ليلة او قال يف كل 

  .عم مجيع اهل املقربة وانا منهمليلة مجعة رمحة ت

  محمد بن مصعب ابو جعفر الدعاء 

عن حسني بن فهم قال وذكر حممد بن مصعب فقال استسقى ماء فحطت برادة فسمع صوا فشهق 
وصاح ووقال يا حممد بن مصعب من اين لك يف النار برادة قال رفع صوته فقرا وان يستغيثوا يغاثوا مباء 

  .29ة كاملهل سورة الكهف اي

    

وعن حممد بن نصر بن منصور الصائغ قال كان املامون قد امر حممد بن مصعب اىل احلبس فقال وقد 
ذهب به اىل احلبس ورفع رأسه اىل السماء وقال اقسمت عليك ان حبستين عندهم الليلة فاخرج يف 

  .جوف الليل

  .فصلى الغداة يف مرتله

  .ان امحد بن حنبل يثين عليه ويقول كان رجال صاحلاًاسند حممد بن مصعب عن ابن املبارك وغريه وك

  .وتويف ببغداد يف ذي القعدة سنة مثان وعشرين ومائتني

  سعيد بن وهب ابو عثمان مولى بني سلمة بن لؤى 

كان شاعرا ماجنا كثري القول يف الغزل واخلمر وكان يسكن البصرة مث توطن ببغداد وتاب وتعبد وحج 
  .راجال

w  : د الرمحن قال حج سعيد بن وهب ماشيا فبلغ منه وجهد فقالعن احلسني بن عب
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 واطرقا االجن من ماء القليب  اعتورا رمل الكثيب قدمي

 الدنيا ويف واد خصيب زهرة  رب يوم رحتما فيه على

  صخب املزهر كالظيب الربيب  حسن من حسن ومساع

 من كل فن بنصيب وخذا  فاحسبا ذاك ذا واصربا

 اهللا يعفو عن ذنويب فلعل  ين مذنبامشي ال امنا

  .تويف سعيد يف زمان املأمون رمحه اهللا

  يحيى بن ايوب ابو زكريا 

العابد املعروف باملقابري كان من خيار عباد اهللا ومن اهل السنة؟ عن العباس بن حممد بن عبد الرمحن 
اذا حيىي بن ايوب يف حفرة من االشهلي قال حدثين ايب قال مررت باملقابر فسمعت مههمة فاتبعت االثر ف

  .تلك احلفر واذا هو يدعو ويبكي ويقول يا قرة عني املطيعني ويا قرة عني العاصني

ومل ال يكون قرة عني املطيعني وانت مننت عليهم بالطاعة ومل ال تكون قرة عني العاصني وانت سترت 
  .ل يل تعال لعل اهللا إمنا بعث بك خلريعليهم الذنوب؟ قال ويعاود البكاء قال فغلبين البكاء ففطن يل فقا

  .مسع حيىي بن ايوب من شريك وامساعيل بن علية يف خلق كثري وتويف سنة اربع وثالثني ومائتني

  سريج بن يونس 

  .يكىن ابا احلارث املروزي سكن بغداد

 يف عن امحد بن حممد بن عبد العزيز بن اجلعد قال مسعت سريج بن يونس يقول رأيت رب العزة تعاىل
  .املنام فقال يل يا سريج سلين فقلت يا رب سر بسر

وعن اسحاق بن ابراهيم اجليلي قال مسعت سريج ين يونس الشيخ الصاحل الصدوق يقول رأيت فيما يرى 
النائم كان الناس وقوف بني يدي اهللا وانا يف اول صف يف اخره وحنن ننظر إىل رب العزة تعاىل اذ قال 

 بكم فسكت الناس قال سريج فقلت انا يف نفسي وحيهم قد اعطاهم كل ذا أي شيء تريدون ان اصنع
من نفسه وهم سكوت فقنعت راسي مبلحفيت وابرزت عينا وجعلت امشي وجزت الصف االول خبطا 
فقال أي شيء تريد فقلت رمحان سر بسر ان اردت ان تعذبنا فلم خلقتنا قال قد خلقتكم وال اعذبكم 

  .ذهبابدا مث غاب يف السماء ف

وعن موسى بن هارون قال بلغين ان سريج بن يونس رأى رب العزة تعاىل يف املنام فاتيته فسألته فاخربنا 
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انه راى فيما يرى النائم كان صفا من الناس قال وانا على ميني الصف فقال أي شيء تريدون فلم جيبه 
يل اراه قال من اهلول فقلت احد فقلت وحيكم ما لكم ال تتكلمون مث قنعت رأسي مث تقدمت وانا امتا

رمحان سر بسر اذ خلقتنا فال تعذبنا قال فاين ال اعذبكم او قال قد غفرت لكم مث رأيت بعد ذلك يف 
رمضان كانه قد نزل اىل االرض فقال رجل اللهم اغفر يل فقال شيئا معناه سنرتل اىل االرض فنغفر 

  . يغفر للمؤمنني فقال اين قد غفرت للمؤمننيلواحدقال سريج فقلت بيدي هكذا ومل اتكلم ويف نفسي ان

وعن امحد بن عبد العزيز بن اجلعد قال حدثين بقال سريج ين يونس قال جاءين سريج ليال وقد ولد له 
مولود فاعطاين ثالثة دراهم اعطين بدرهم عسال وبدرهم مسنا وبدرهم سويقا ومل يكن عندي شيء قد 

دي شيء قد عزلت الظروف البكر واشتري فقال يل انظر عزلت الظروف البكر واشتري فقلت ما عن
قليال ايش ما كان امسح الرباين فجئت فوجدت الرباين واجلراب مالء فاعطيته شيئا كثريا فقال يل ما هذا 
اليس قلت ما عندي شيء قال قلت خذ واسكت فقال ما اخذ او تصدقين فحدثته القصة فقال ال حتدث 

  .به احدا ما دمت حيا

  .ريج عن سفيان بن عيينة وهشيم وغريمهااسند س

  .وتويف يف ربيع االول سنة مخس وثالثني ومائتني

  احمد بن نصر الخزاعي 

يكىن ابا عبد اهللا كان من كبار العلماء االمرين باملعروف ومسع احلديث من مالك بن انس ومحاد بن زيد 
  .وهشيم وغريهم

    

لوق فقتله يف يوم السبت غرة رمضان سنة إحدى وثالثني امتحنه الواثق ب القرآن فأىب أن يقول انه خم
ومائتني بسر من راى فصلب جسده هناك وانفذ راسه اىل بغداد فنصبه فلم يزل كذلك ست سنني مث 
حط ومجع بني راسه وبدنه ودفن باجلانب الشرقي من بغداد يف املقربة املعروفة باملالكية يف يوم الثالثاء 

  . سبع وثالثني ومائتنيلثالث خلون من شوال سنة

وعن داود بن سليمان قال حدثين ايب قال مسعت أمحد بن نصر اخلزاعي يقول رأيت مصابا قد وقع 
  .فقرات يف اذنه فكلمتين اجلنية من جوفه يا ابا عبد اهللا باهللا دعين اخنقه فانه يقول القرآن خملوق

وذكر امحد ابن نصر فقال رمحه اهللا ما كان وعن ايب بكر املروزي قال مسعت ابا عبد اهللا امحد بن حنبل 
  .اسخاه لقد جاد بنفسه

wوعن ابراهيم بن امساعيل بن خلف قال كان امحد بن نصر خلى فلما قتل يف احملنة وصلب اخربت ان 
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الرأس يقرأ القرآن فمضيت وبت بقرب من الرأس مشرفا عليه وكان عند رجالة وفرسان حيفظونه فلما 
أس يقرأ امل احسب الناس ان يتركون ان يقولوا امنا وهم ال يفتنون سورة هدات العيون مسعت الر

فاقشعر جلدي مث رايته بعد ذلك يف املنام وعليه السندس واالستربق وعلى راسه تاج . 2- 1العنكبوت اية 
فقلت ما فعل اهللا بك يا اخي قال غفر يل وادخلين اجلنة اال اين مغموما ثالثة أيام قلت ومل قال كان 

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر يب فلما بلغ خشبيت حول وجهه عين فقلت بعد ذلك يا رسول اهللا ر
قتلت على احلق او على الباطل فقال انت على احلق ولكن قتلك رجل من أهل بييت فاذا بلغت اليك 

تل فقال له استحيي منك وعن ابراهيم بن احلسن قال راى بعض اصحابنا امحد بن نصر يف النوم بعد ما ق
  .ما فعل اهللا بك قال ما كانت اال غفوة حىت لقيت اهللا عز وجل فضحك ايل رمحه اهللا

  ابو محمد الطيب بن اسماعيل 

  .ابن ابراهيم الذهلي ويعرف بايب محدون الدالل كان احد القراء املشهورين والزهاد الصاحلني

 شريك وسفيان بن عيينة وشعيب روى القراءة عن الكسائي ويعقوب احلضرمي وحدث عن املسيب بن
  .بن حرب

عن ايب العباس امحد بن مسروق قال مسعت ابا محدون املقرىء يقول صليت ليلة فقرات فأدغمت حرفاً 
فحملتين عيين فرأيت كأن نوراً قد تلبب يب وهو يقول يل بيين وبينك اهللا قال قلت من انت قال انا 

  .احلرف الذي ادغمتين

  .بهت فما عدت ادغم حرفاقال قلت ال اعود فانت

وعن ايب حممداحلسن بن علي بن صليح قال ان ابا محدون الطيب بن امساعيل كف بصره فقاده قائده 
ليدخله املسجد فلما بلغ املسجد قال له قائده يا استاذ اخلع نعليك قال يا بين مل اخلعهما قال الن فيهما 

فرفع يده ودعا بدعوات ومسح ا وجهه فرد اهللا إليه اذى فاغتم ابو محدون وكان من عباد اهللا الصاحلني 
  .بصره ومشى

وعن ايب عبد اهللا بن اخلطيب قال كان اليب محدون صحيفة فيها مكتوب ثلثمائة من اصدقائه قال وكان 
يدعو هلم كل ليلة فتركهم ليلة فنام فقيل له يف نومه يا ابا محدون مل تسرج مصابيحك الليلة قال فقعد 

  . الصحيفة فدعا لواحد واحد حىت فرغواسرج واخذ

وعن ايب احلسني بن املنادى قال ابو محدون الطيب بن امساعيل الذهلي من خيار الزهاد املشتهرين ب 
القرآن كان يقصد املواضع اليت ليس فيها احد يقرىء الناس فيقرئهم حىت اذا حفظوا انتقل اىل اخرين ذا 

w  .ه اهللالنعت وكان يلتقط املنبوذ كثريا رمح
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  مسرور بن ابي عوانة 

  .واسم ايب عوانة الوضاح موىل يزيد بن عطاء الواسطي نزل بغداد وكان عابدا جمتهدا

عن امساعيل بن زياد ابو يعقوب قال قد رأيت العباد واتهدين ما رأيت احدا قط اصرب على صالة الليل 
  .والنهار وطول السهر والقيام من مسرور بن ايب عوانة

  .لي الليل والنهار ال يفتركان يص

  .قال وقدم علينا مرة فقال اخرجوين اىل الساحل انظر إىل املاء حىت ال أنام

وعن الفضل بن عبد الوهاب ابو املساور خنت ايب عوانة قال كان ابو عوانة من اكثر الناس صالة بالليل 
 يا ابا املساور احتقرت واهللا نفسي واطوله اجتهادا فلما قدم علينا مسرور بن ايب عوانة قال يل أبو عوانة

  .او قال تصاغرت اىل نفسي

  الحارث بن اسد المحاسبي 

ابو عبد اهللا عن امحد بن حممد بن مسروق قال مسعت حارثا احملاسيب يقول ثالثة اشياء عزيزة او معدومة 
  .حسن الوجه مع الصيانة وحسن اخللق مع الديانة وحسن االخاء مع االمانة

    

يد كنت كثريا اقول للحارث عزليت انسي فيقول كم تقول انسي وعزليت لو ان نصف اخللق وقال اجلن
  .تقربوا مين ما وجدت م انسا ولو ان نصف اخللق اآلخر نأى عين ما استوحشت لبعدهم

وقال كان احلارث كثري الضر فاجتاز يب يوما وأنا جالس على بابنا فرأيت على وجهه زيادة الضر من 
 له يا عم لو دخلت الينا فنلت من شيء عندنا وعمدت اىل بيت عمي كان اوسع من بيتنا ال اجلوع فقلت

خيلو من اطعمة فاخرة ال يكون مثلها يف بيتنا سريعا فجئت بانواع كثرية من الطعام فوضعته بني يديه فمد 
  .يده فاخذ لقمة فرفعها اىل فيه فرايته يلوكها وال يزدردها مث وثب فخرج وما كلمين

فلما كان الغد لقيته فقلت يا عمر سررتين مث نغصت علي فقال يا بين اما الفاقة فكانت شديدة وقد 
اجتهدت يف ان انال من الطعام الذي قدمت ايل ولكن بيين وبني اهللا عالمة اذا مل يكن الطعام مرضيا 

  .رجتارتفع اىل انفي منه زفورة فلم تقبله نفسي فقد رميت بتلك اللقمة يف دهليزكم وخ

  .وقال اجلنيد مات ابو حارث احملاسيب وان احلارث حملتاج اىل دانق فضة

  .وخلف ابوه وماال كثريا وما اخذ منه حبة واحدة وقال اهل ملتني ال يتوارثان وكان أبوه واقفيا
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  .اسند احلارث عن يزيد بن هارون وطبقته

  .وتويف سنة ثالث واربعني ومائتني رمحه اهللا

  كم عبد الوهاب بن الح

  .ويقال ابن احلكم بن نافع الوراق يكىن ابا احلسن

عن ايب بكر احلسن بن عبد الوهاب الوراق قال ما رأيت ايب ضاحكا قط اال تبسما ومارايته مازحا قط 
ولقد راين مرة وانا اضحك مع امي فجعل يقول يل صاحب قران يضحك هذا الضحك؟ وعن ايب بكر 

  .ول عبد الوهاب الوراق رجل صاحل مثله يوفق الصابة احلقاملروزي قال مسعت ابا عبد اهللا يق

وعنه قال قال يل عبد الوهاب يعين الوراق انت كيف استخرت تقيم بسر من راى فذكرت ذلك المحد 
  .فقال فلم مل تقل له ما كان بد لالسري ممن خيدمه مث قال ال نزال خبري ما كان يف الناس من ينكر علينا

بن داود يقول كنت ادعو عبد الوهاب فاضع الطعام بني يديه فاكل واتركه وعنه قال مسعت اسحاق 
فيقول يل يا ابا يعقوب قل يل كل فاتغافل عنه واكل فياخذ بيدي يقول يل قل يل كل فاقول له فلم 

دعوتك؟ اسند عبد الوهاب عن حيىي بن سليم الطائفي وعبد ايد بن عبد العزيز بن ايب رواد ومعاذ بن 
  .ي يف اخرينمعاذ سرب

وكان خمتصا بصحبة امحد بن حنبل وكان امحد يقول اين الدعو اهللا له ومن يقوى على ما يقوى عليه عبد 
  .الوهاب وقيل له عند موته من نسأل بعدك فقال سلوا عبد الوهاب

  .وتويف سنة مخسني وقيل احدى ومخسني ومائتني

حلايف فقلت من اين يا ابا نصر فقال من عليني قلت عن عاصم احلريب قال رأيت يف املنام بشر بن احلارث ا
ما فعل امحد بن حنبل قال تركت الساعة امحد بن حنبل وعبد الوهاب الوراق بني يدي اهللا تعاىل ياكالن 

  .ويشربان ويتنعمان رمحها اهللا

  السري بن المغلس السقطي 

ر معروف انه دعا له وقال اغىن اهللا يكىن ابا احلسن خال ايب القاسم اجلنيد واستاذه وقد ذكرنا يف اخبا
  .قلبك فوقع الزهد يف قلبه حينئذ

عن ايب القاسم سليمان بن حممد الضراب قال حدثين بعض اخواين ان سريا السقطي مرت به جارية معها 
اناء فيه شيء فسقط من يدها فانكسر فاخذ سري شيئا من دكانه فدفعه اليها بدل ذلك االناء فنظر إليه 

w  .كرخي فاعجبه ما صنع فقال له معروف بغض اهللا اليك الدنيامعروف ال
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وعن مظفر بن سهل املقري قال مسعت عالن اخلياط وجرى بيين وبينه مناقب سري السقطي فقال عالن 
كنت جالسا مع سري يوما فوافته امرأة فقالت يا ابا احلسن انا من جريانك اخذ ابين الطائف وانا اخشى 

  . جتيء معي او تبعث اليهان يؤذيه فان رأيت ان

قال عالن فتوقعت ان يبعث إليه فقام وكرب وطول يف صالته فقالت املراة يا ابا احلسن اهللا اهللا يف هوذا 
  .اخشى ان يؤذيه السلطان فسلم وقال هلا انا يف حاجتك

  .قال عالن فما برحت حىت جاءت امرأة اىل املراة فقالت احلقي قد خلوا ابنك

    

 شيء يتعجب من هذا اشتري كر لوز بستني دينارا وكتب يف روزناجمه ثالثة دنانري رحبه قال عالن واي
فصار كر اللوز بتسعني دينارا فاتاه الدالل وقال اريد ذاك اللوز فقال خذه فقال بكم قال بثالثة وستني 

ليس : دا ال احلهدينار قال له الدالل ان اللوز قد صار الكر بتسعني فقال له قد عقدت بيين وبني اهللا عق
ابيعه اال بثالثة وستني دينارا فقال له الدالل اين قد عقدت بيين وبني اهللا تعاىل ال اغش مسلما لست اخذ 

  .منك اال بتسعني دينارا فال الدالل اشترى منه وال سري باعه فكيف ال يستجاب دعاء من هذا فعله؟

ودورقه مكسور فقلت ما لك قال انكسر وعن ابن ايب الورد قال دخلت على سري السقطي وهو يبكي 
الدورق فقلت انا اشتري لك بدله فقال يل تشتري بدله وانا اعرف من اين الدانق الذي نشتري به 

  .الدورق ومن عمله ومن اين طينه واي شيء اكل عامله حىت فرغ من عمله

ضة خضرة فيها وعن سعيد بن عثمان قال مسعت سري بن املفلس يقول غزونا ارض الروم فمررت برو
اخليار وحجر منقور فيه ماء املطر فقلت يف نفسي لئن اكلت يوما حالال فاليوم فرتلت عن دابيت وجعلت 
اكل من ذلك اخليار وشربت من ذلك املاء فاذا هاتف يهتف يب يا سري النفقة اليت بلغت هلا اىل ها هنا 

 ثالثني سنة جزرة اغمسها يف الدبس من أين؟ وعن اجلنيد قال مسعت سري بن املغلس يقول اشتهي منذ
  .واكلها فما يصح يل

وعن حسن املسوحي قال دفع ايل سري السقطي قطعة فقال اشتر يل باقلي من رجل قدره داخل الباب 
فطفت الكرخ كله فلم اجد اال من قدره خارج الباب فرجعت إليه فقلت خذ قطعتك فاين ال اجد اال 

  .من قدره خارج

بن احلسني بن حرب القاضي قال مسعت سريا السقطي يقول اين الذكر جميء الناس وعن ايب عبيد علي 
  .ايل فاقول اللهم هب هلم من العلم ما يشغلهم عين فاين ال اريد جميبئهم وال ان يدخلوا علي

وعن علي بن عبد احلميد الغضائري قال مسعت السري السقطي ودققت عليه الباب فقام اىل الباب 
w  .لهم اشغل من يشغلين عنك بكفسمعته يقول ال

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   457 

قال ابن املقري وزادين بعض اصحابنا عنه انه قال فكان من بركة دعائه اين حججت اربعني حجة على 
  .رجلي من حلب ذاهبا وراجعا

  .وعن جنيد قال دخلت على سري وهو جالس يبكي وبني يديه كوز مكسور

 بكوز فيه ماء فعلقته هناك فقالت فجلست حىت سكت فقلت ما يبكيك قال كنت صائما فجاءت ابنيت
يربد لك لتفطر عليه فحملتين عيين ف رأيت كان جارية قد دخلت علي من هذا الباب عليها قميص فضة 
ويف رجلها نعالن مل ار قدما قط يف نعل احسن منهما فقلت هلا ملن انت قالت ملن ال يربد املاء يف الكيزان 

  .هذا مث انتبهتاخلضر وضربت بكمها الكوز فرمت به وهو 

  .قال جنيد فمكثت اختلف إليه مدة طويلة أرى الكوز بني يديه مكسوراً عليه التراب وهو ال يرفعه

وعنه قال قال يل سري ان أمكنك أال تكون آلة بيتك اال خزفا فافعل قال يل اجلنيد وهكذا كانت آلة بيته 
ري اذا جن عليه الليل دافع اوله مث دافع ومسعت سريا يقول رأيت الفوائد ترد يف ظلم الليل قال وكان س

  .مث دافع فاذا غلبه االمر اخذ يف النحيب والبكاء

جعفر بن حممد بن نصري يقول مسعت اجلنيد يقول مسعت السري قال ما ارى يل على احد فضال قيل وال 
زي يقول مسعت على املخنثني قال وال على املخنثني؟ قال السلمي ومسعت ابا بكر حممد بن عبد اهللا الرا

ابا عمر االمناطي يقول مسعت اجلنيد يقول مسعت السري يقول من اراد ان يسلم دينه ويستريح قلبه وبدنه 
  .ويقل غمه فليعتزل الناس الن هذا زمان عزلة ووحدة

وعن عبدوس بن القاسم قال مسعت السري يقول كل الدنيا فضول اال مخس خصال خبز يشبعه وماء 
  .وبيت يكنه وعلم يستعملهيرويه وثوب يستره 

وعن علي بن عبد احلميد الغضائري قال مسعت السري يقول من مل يعرف قدر النعم سلبها من حيث ال 
  .يعلم ومن هانت عليه املصائب احرز ثواا

وعنه قال مسعت السري يقول قليل يف سنة خري من كثري يف بدعة كيف يقل عمل مع تقوى ومسعته يقول 
ك نفسك ومن عجز عن ادب نفسه كان عن ادب غريه اعجز ومن اطاع من فوقه اطاعه اقوى القوة غلبت

  .من دونه ومن خاف اهللا خافه كل شيء

  .وقال ان اغتممت مبا ينقص من مالك فابك على ما ينقص من عمرك

  .وقال من قلة الصدق كثرة اخللطاء ومن عالمة االستدراج العمي عن عيوب النفس

    

ي يقول اجلد الناس من ملك غضبه ومن تزين للناس مبا ليس فيه سقط من عني اهللا وعنه قال مسعت السر
w  .ولن يكمل رجل حىت يؤثر دينه على شهوته ولن يهلك حىت يؤثر شهوته على دينه
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  .وعن اجلنيد قال مسعت سريا يقول ما احب ان اموت حيث اعرف اخاف اال تقبلين االرض فافتضح

  .ر اىل انفي يف كل يوم مرتني خمافة ان يكون قد اسود وجهيوقال مسعت سريا يقول اين النظ

امحد بن عبد اهللا قال اخربين جعفر بن حممد يف كتابه قال مسعت اجلنيد قال مسعت السري بن مغلس 
يقول لو احسست بانسان يريد ان يدخل علي فقلت بلحييت كذا وامر يده على حليته كانه يريد تسويتها 

  .فت ان يعذبين اهللا على ذلك بالنارمن أجل دخول الداخل خل

ومسعته يقول أحب ان اكل اكلة ليس هللا علي فيها تبعة وال ملخلوق علي فيها منة فما اجد اىل ذلك 
  .سبيال

ومسعته يقول خرجنا يوما من مكة فلما اصحرنا رأيت يف جمرى السيل طاقة بقل فمددت يدي فاخذا 
س ملخلوق فيها منة فقال يل بعض من راين وقد اخذا يا ابا وقلت احلمد هللا ورجوت ان تكون حالال لي

احلسن التفت فالتفت فاذا مثل تلك الطاقة كثري فقال يل خذ فقلت له الطاقة االوىل ليس الحد فيها منة 
  .وهذا بداللتك وامنا اريد ما ال منة فيه ملخلوق وال هللا فيه تبعة

ار فتيان متعبدون وكان يف الدار تنور خيبزون فيه قال ومسعته يقول كنت بطرسوس فكان معي يف الد
  .فانكسر التنور فعملت بدله من مايل فتورعوا ان خيبزوا فيه

  : وقال له رجل كيف انت؟ فانشا يقول

 يدر كيف تفتت االكباد مل  من مل يبت واحلب حشو فؤاده

  .ومسعته يقول اللهم ما عذبتين بشيء فال تعذبين بذل احلجاب

  . اذا فاتين جزء من وردي ال ميكنين ان اقضيه ابداومسعته يقول

  .ومسعته يقول اذا ابتدا االنسان مث كتب احلديث فتر واذا ابتدا بكتبه احلديث مث تنسك نفذ

  .وذكر له اهل احلقائق من العباد فقال اكلهم اكل املرضى ونومهم نوم الغرقى

  .ومسعته يقول احذر ال تكون ثناء منشورا وعيبا مستورا

مسعته يقول وقد ذكر الناس فقال ال تعمل هلم شيئا وال تترك هلم شيئا وال تعط هلم شيئا وال تكشف هلم و
  .عن شيءيريد ذا ان تكون اعمالك كلها هللا تعاىل

قال ومسعت احلسن البزار يقول سألت امحد بن حنبل عن السري بعد قدومه من الثغر فقال اليس الشيخ 
  .ت بلى فقال هو على سترة عندنا قبل ان خيرجالذي يعرف بطيب الغذاء قل

وقد كان السري يكثر من ذكر طيب الغذاء وتصفية القوت وشدة الورع حىت انتشر ذلك وبلغ امحد بن 
  .حنبل
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قال اجلنيد وكان السري يقول لنا وحنن حوله انا لكم عربة يا معشر الشباب اعملوا فامنا العمل يف الشبيبة 
  .س لو مات نصف احدهم ما انزجر النصف االخر وال احسبين اال منهموكان يقول من الناس نا

ومسعت السري يقول قلوب املؤمنني معلقة بالسوابق وقلوب االبرار معلقة باخلواتيم هؤالء يقولون مباذا 
  .خيتم لنا واولئك يقولون ماذا سبق من اهللا لنا؟

العجبنك من عصفور جييء فيسقط وعن ايب عباس املؤدب قال دخلت على سري السقطي يوما فقال 
على هذا الرواق فأكون قد اعددت له لقيمة فافتها يف كفي فيسقط على أطراف أناملي فياكل فما كان 
يف وقت من االوقات سقط على الرواق ففتت اخلبز يف يدي فلم يسقط على يدي كما كان ففكرت يف 

فقلت يف نفسي انا تائب من امللح املطيب سري ما العلة يف وحشته مين فوجدتين قد اكلت ملحا مطيبا 
  .فسقط على يدي فاكل وانصرف

  .وعن اجلنيد قال دخلت على سري فقال اال اعجبك من عصفور؟ فذكره

  .وعن ايب القاسم اجلوهري قال دخلت على سري فقال العجبنك من عصفور فذكر حنوه

  .ة ان ياكل االنسان بدينهوعن ايب عبيد بن حربوية قال مسعت السري السقطي يقول من النذال

وعن علي بن عبد احلميد قال مسعت السري السقطي يقول من حاسب نفسه استحيا اهللا من حسابه 
  .ومسعته يقول من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل

وعن ايب عبيد بن حربوية قال مسعت سريا السقطي يقول سلب الدنيا عن اوليائه ومحاها عن اصفيائه 
  .ب اودائه النه مل يرضها هلمواخرجها من قلو

    

وعن امحد بن حممد الصويف قال مسعت السري بن مغلس يقول انقطع من انقطع عن اهللا خبصلتين واتصل 
من اتصل باهللا باربع خصال فاما من انقطع عن اهللا فانه يتخطى اىل نافلة بتضييع فرض والثاين عمل بظاهر 

الذي اتصل به املتصلون فبلزوم الباب والتشمري يف اخلدمة اجلوارح مل يواطىء عليه صدق القلوب واما 
  .والصرب على املكاره وصيانات الكرامات

وعن ايب بكر النساخ قال مسعت السري يقول لو علمت ان جلوسي يف البيت افضل من خروجي اىل 
الس ما خرجت ولو علمت ان جلوسي معكم افضل من جلوسي يف البيت ما جلست ولكين ان 

 اقتضاين العلم لكم وان خرجت نافرتين احلقيقة فانا عند منافريت مستحى وانا عند اقتضاء العلم دخلت
  .حمجوج

  .وعن اجلنيد قال مسعت السري يقول وددت ان حزن اخللق كلهم علي

w  .ومسعته يقول ان يف النفس لشغال عن الناس
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استغفر اهللا من ذلك احلمد منذ وعن حممد بن علي احلريب قال مسعت سريا يقول محدت اهللا مرة وانا 
ثالثني سنة قيل وكيف ذلك قال كان يل دكان وكان فيه متاع فوقع احلريق يف سوقنا فقيل يل فخرجت 

اتعرف خرب دكاين فلقيت رجال فقال ابشر فان دكانك قد سلم فقلت احلمد هللا مث افكرت فرايتها 
  .خطيئة

سلمت وجلست فقال يل اقرب مين فقربت منه وعن اجلنبيد بن حممد قال دخلت على سري السقطي ف
فاخذ بيدي وقال يل اعلم يا بين ان الشوق واالنس يرفرفان على القلب فان وجدا هنالك اهليبة واالجالل 

  .حال واال رحال

وععن ابن مسروق قال مسعت سريا يقول ثالث من كن فيه استكمل االميان من اذا غضب مل خيرجه 
  . خيرجه رضاه إىل الباطل واذا قدر مل يتناول ما ليس لهغضبه عن احلق واذا رضي مل

  .وعن جنيد قال مسعت سريا يقول اذا فاتين شيء من وردي مل اقدر ان اعيده

قال جنيد كان سري متصل الشغل وكان اذا فاته شيء ال يقدر ان يعيده وكذا كان عمر بن اخلطاب مل 
 يا امري املؤمنني اال تنام فقال كيف انام ان منت يكن له وقت ينام فيه فكان ينعس وهو قاعد فقيل له

  .بالنهار ضيعت امور املسلمني وان منت بالليل ضيعت حظي من اهللا عز وجل

وعنه قال أخربنا سري السقطي قال صليت ليلة مث جلست ساعة ومددت رجلي فنوديت يف سري يا 
  .سري من جالس امللوك ينبغي ان حيسن االدب

كان امحد بن حنبل ها هنا وكان بشر بن احلارث ههنا وكنا نرجو ان حيفظنا اهللا وعن حسن البزار قال 
  .ما مث ماتا وبقي سري فاين ارجو ان حيفظنا اهللا بسري

وعن اجلنبيد قال ما رأيت اعبد هللا من السري السقطي اتت عليه مثان وسبعون سنة ما رئي مضطجعا اال 
  .يف علة املوت

لبزار قال مسعت سري بن املغلس يقول لو ان رجال دخل اىل بستان فيه من وعن القاسم بن عبد اهللا ا
مجيع ما خلق اهللا تعاىل من االشجار عليها من مجيع ما خلق اهللا تعاىل من االطيار فخاطبه كل طائر منها 

  .بلغته وقال السالم عليك يا ويل اهللا فسكنت نفسه اىل ذلك كانت يف يدها اسريا

ي السقطي قال مسعت ايب يقول عجبت ملن غدا وراح يف طلب االرباح وهو مثل وعن ابراهيم بن السر
نفسه ال يربح ابدا ومسعت ايب يقول لو اشفقت هذه النفوس على ادياا شفقتها على اوالدها القت 

  .السرور يف معادها

  .مل اخرجوعن اجلنيد بن حممد قال مسعت سريا يقول لوال اجلمعة واجلماعة لسددت على نفسي الباب و

wوعن ابن مسروق قال مسعت سريا يقول الخوانه الدهر ثالثة أيام يوم مضى بؤسه وشدته وغمه مل يبق 
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منه شيء واليوم الذي انت فيه صديق مودع لك طويل الغيبة عنك سريع الرحلة عنك وغدا يف يديك 
  .تأميله ولعلك من غري اهله

  .وقال امس اجل واليوم عمل وغدا امل

كنت نائماً عند سري رمحه اهللا فانبهين فقال يل يا جنيد رأيت كأين قد وقفت بني يدي اهللا وقال اجلنيد 
تعاىل فقال يل يا سري خلقت اخللق فكلهم ادعى حمبيت وخلقت الدنيا فهرب مين تسعة اعشارهم وبقي 

من معي العشر وخلقت اجلنة فهرب مين تسعة اعشار العشر وبقي معي عشر العشر فسلطت عليهم ذرة 
البالء فهرب مين تسعة اعشار عشر العشر فقلت للباقني معي ال الدنيا اردمت وال اجلنة اخذمت وال من النار 
هربتم فماذا تريدون قالوا انك تعلم ما نريد فقلت هلم فاين مسلط عليكم من البالء بعدد انفاسكم ما ال 

  .نا فافعل ما شئت فهؤالء عبادي حقاتقوم له اجلبال الرواسي اتصربون قالوا اذا كنت انت املبتلي ل

    

وعنه قال كنت يوما عند السري بن مغلس وكنا خاليني وهو متزر مبئزر فنظرت اىل جسده كانه جسد 
سقيم دنف مضين كاجهد ما يكون فقال انظر اىل جسدي هذا لو شئت أن أقول ان ما يب من احملبة هللا 

محرة حىت تورد مث اعتل فدخلت عليه اعوده فقلت له تعاىل لكان كما اقول وكان وجهه اصفر مث اشرب 
  : كيف جتدك فقال

 يب اصابين من طبييب والذي  كيف اشكو اىل طبييب ما يب؟

  : فاخذت املروحة اروحه فقال يل كيف جيد روح املروحة من جوفه حيترق من داخل مث أنشأ يقول

 جمتمع والصرب مفترق والكرب  القلب حمترق والدمع مستبق

 جناه اهلوى والشوق والقلق؟ مما  القرار على من ال قرار له فكي

  فامنن علي به يب ما دام يب رمق  رب ان كان شيء فيه يل فرج يا

وعنه قال دخلت على سري السقطي وهو يف الرتع فجلست عند راسه فوضعت خدي على خذه 
نا خادمك اجلنيد فقال مرحبا فدمعت عيناي فوقع دمعي على خده ففتح عينيه فقال يل من انت قلت ا

فقلت له ايها الشيخ اوصين بوصية انتفع ا بعدك قال أياك ومصاحبة االشرار وان تنقطع عن اهللا بصحبة 
  .االخيار

  .وقد رواها جعفر اخللدي عن اجلنيد ايضا

  .اسند سري عن هشيم وايب بكر بن عياش ويزيد بن هارون وغريهم وصحب معروفا الكرخي

wد علي بن احلسني ين حرب القاضي تويف سري بن املغلس يوم الثالثاء لست خلون من قال ابو عبي
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  .رمضان سنة ثالث ومخسني ومائتني

  .وعن ايب احلسن بن مقسم املقري قال مات سري سنة احدى ومخسني ومائتني

  .وقال املصنف رمحه اهللا واالول اصح

ررت فحدثنا رجل عن آخر انه حضر وعن ايب عبيد بن حربوية قال حضرت جنازة سري السقطي فس
جنازة سري السقط فلما كان يف بعض الليل راه يف النوم فقال له مافعل اهللا بك قال غفر يل وملن حضر 

فاين ممن حضر جنازته وصلى عليك قال فاخرج درجا فنظر فيه فلم ير يل فيه : جنازيت وصلى علي فقلت
  . احلاشية رمحه اهللا ورضي عنهامسا فقلت بلى قد حضرت قال فنظر فاذا امسي يف

  علي بن الموفق ابو الحسن العابد 

عن حممد بن امحد بن املهدي قال مسعت علي بن املوفق ماال احصيه يقول اللهم ان كنت تعلم اين اعبدك 
خوفا من نارك فعذبين ا وان كنت تعلم اين اعبدك حبا مين جلنتك وشوقا مين اليها فاحرمينها وان كنت 

  . اعبدك حبا مين لك وشوقا مين اىل وجهك الكرمي فاحبنيه واصنع يب ما شئتتعلم اين

قال ومسعه يقول خرجت يوما الؤذن فاصبحت قرطاسا فاخذته ووضعته يف كمي واقمت وصليت فلما 
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم يا علي يا ابن املوفق ختاف الفقر وانا ربك؟: صليت قراته فاذا فيه مكتوب

 بن العباس الطيالسي قال مسعت علي بن املوفق يقول قام رجل من اخوانكم يف ليلة باردة وعن عبد اهللا
فلما يا للصالة اذا شقاق يف يديه ورجليه فبكى فهتف به هاتف من البيت ايقظناك وامنناهم وتبكي 

  .علينا

وفق ملا مت يل وعن عبد الرمحن بن عبد الباقي بطرسوس قال مسعت بعض مشاخينا يقول قال علي بن امل
ستون حجة خرجت من الطواف وجلست حبذاء امليزاب وجعلت اتفكر ال ادري أي شيء حايل عند اهللا 

وقد كثر ترددي اىل هذا املكان قال فغلبتين عيين فكان قائال يقول يا علي اتدعو اىل بيتك اال من حتبه 
  .فانتبهت وقد سري عين ما كنت فيه

 مسعت علي بن املوفق يقول حججت نيفا ومخسني حجة فنظرت اىل وعن حممد بن اسحاق السراج قال
اهل املوقف وضجيج اصوام فقلت اللهم ان كان يف هؤالء احد مل يتقبل حجة فقد وهبت حجيت له 

فرحت اىل مزدلفة فبت ا ف رأيت رب العزة تعاىل يف املنام فقال يل يا علي يا ابن املوفق تتسخى علي؟ 
 والمثاهلم وشفعت كل واحد منهم يف اهل بيته وعشريته وذريته وأنا أهل التقوى قد غفر الهل املوقف

  .واهل املغفرة

wوعن امحد بن عبد اهللا احلفار قال ريات امحد بن حنبل يف النوم فقلت يا ابا عبد اهللا ما فعل اهللا بك قال 
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اهللا بك قال الساعة تركته يف حباين وأعطاين وقربين وادناين قال قلت الشيخ الزمن علي بن املوفق ما صنع 
  .زالل يريد العرش

  .قال املؤلف اسند ابن املوفق عن منصور بن عمار وامحد بن ايب احلواري

  .وتويف سنة مخس وستني ومائتني رمحه اهللا

  ابو شعيب البراثي العابد 

    

ارية من بنات قال اجلنيد بن حممد أبو شعيب الرباثي اول من سكن براثا يف كوخ يتعبد فمرت بكوخه ج
الكبار ابناء الدنيا فتجردت ما كانت فيه وتزوجت به مكثا سنني كثرية يتعبدان احسن عبادة وتوفيا على 

  .ذلك متعاونني رمحهما اهللا

  ابو عبد اهللا بن ابي جعفر البراثي 

صبعه عن ايب مرمي قال قلت اليب عبد اهللا الرباثي كم تبكي كم هذا البكاء فاخرج ايل يده واذا على ا
  .شعرة ملفوفة فنشرها مث قال اذا كان ااز على مثل هذه فاي قدم يثبت على مثل هذا مث بكى

وعن حكيم بن جعفر قال مسعت ابا عبد اهللا الرباثي يقول لن يرد القيامة ارفع درجة من الراضني عن اهللا 
نت مؤنته خفيفة على كل حال ومن وهب له الرضا فقد بلغ افضل الدرجات ومن زهد على حقيقة كا

  .ومن مل يعرف ثواب االعمال ثقلت عليه يف مجيع االحوال

وعنه قال مسعت ابا عبد اهللا الرباثي يقول كرمك اطعمنا سيدي يف عفوك وجودك اطعمن يف فضلك 
وذنوبنا قد تؤيسنا من ذلك وتاىب قلوبنا ملعرفتها بك ان تقطع رجاءها بك منك فتفضل ايها الكرمي وجد 

  .حيمبعفوك يا ر

وعنه قال مسع ابا عبد اهللا الرباثي يقول باملعرفة هانت على العاملني العبادة وبالرضا عن اهللا عز وجل يف 
  .تدبريه زهدوا يف الدنيا ورضوا منها النفسهم بتقديره

  .وعنه قال مسعت ابا عبد اهللا الرباثي يقول من كرمت نفسه عليه رغب ا عن الدنيا

ابا عبد اهللا الرباثي يقول محلتنا املطامع على اسوا الصنائع نذل ملن ال يقدر لنا وعن الربجالين قال مسعت 
على ضرر وال على نفع وخنضع ملن ال ميلك لنا رزقاً وال حياة وال موتا وال نشورا فكيف ازعم اين اعرف 

  .ريب حق معرفته وانا اصنع ذلك هيهات هيهات

w  ابو جعفر المحولي 
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  .فنسب إليهسكن باب احملول من بغداد 

عن امساعيل بن ابراهيم الترمجاين قال مسعت ابا جعفر احملويل وكان عابدا عاملا يقول حرام على قلب حمب 
الدنيا ان يسكنه الورع اخلفي وحرام على نفس عليها رياسة الناس ان تذوق حالوة االخرة وحرام على 

  .كل عامل مل يعمل بعلمه أن يتخذه املتقون إماماً

 بن ايب حبيب قال مسعت ابا جعفر احملويل يقول اليك اشكو بدنا غذي بنعمتك مث توثب وعن عبد اهللا
  .على معاصيك

وعن الصلت بن حكيم قال قال ابو جعفر احملويل يوما وذكر عنده الفالوذج فقال ان قلباً يتفرغ لصنعة 
  .الفالوذج حىت ياكله لقلب فارغ جدا مث بكى

 يقول اذا جاع العبد صفا بدنه ورق قلبه وهطلت دمعته واسرعت اىل وعنه قال مسعت ابا جعفر احملويل
  .الطاعة اطواره وجوارحه وعاش يف الدنيا كرميا

  ابراهيم االجري الكبير 

عن عبدون الزجاج قال قال ابراهيم االجري وكان من الفاضلني الن ترد مهك اىل اهللا عز وجل ساعة 
  .خري لك مما طلعت عليه الشمس

  د بن مسلم بن عبد الرحمن القنطري ابو بكر محم

عن ابن املنادي قال ابو بكر حممد القنطري كان يرتل قنطرة الربدان وكان يشبه يف الزهد والورع والشغل 
عن الدنيا واهلها ببشر بن احلارث وكان قوته شيئا يسريا امنا كان فيما اخربت عنه يكتب جامع سفيان 

  . عشر درمها فمنها قوتهالثوري لقوم ال يشك يف صالحهم ببضعة

  .وقالوا كان له ابن اخت حدث فراه يلعب بالطيور فدعا اهللا ان مييته فما امسى يومه ذلك اال ميتا

وعن ايب بكر امحد بن حممد املروزي قال دخلت على ايب بكر بن مسلم صاحب قنطرة الربدان يوم عيد 
قرضه فقلت يا ابا بكر اليوم عيد الفطر فوجدته عليه قميص مرفوع نظيف ومطبق وقدامة قليل خرنوب ي

وتاكل خرنوبا؟ فقال يل ال تنظر اىل هذا ولكن انظر ان سالتين عنه من اين هو ايش اقول؟ وقال اجلنيد 
بن حممد عربت يوماً إىل أيب بكر بن مسلم يف نصف النهار فقال ما كان لك يف هذا الوقت عمل يشغلك 

  .يك عمال فما اعملعن ايء ايل قلت اذا كان جميئي ال

  .وعنه قال كان يل شيوخ كانت رؤيتهم يل قوة من االسبوع اىل االسبوع وان ابا بكر بن مسلم منهم

wوعن ايب بكر الرزوي قال مسعت ابا بكر بن مسلم يقول الدنيا الي شيء تراد ان كان امنا تراد للذة فال 
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  . فيهاكانت الدنيا وال كان اهلها امنا تراد الدنيا ان يطاع اهللا

  .تويف ابو بكر بن مسلم يوم الثالثاء خلمس بقني من ذي احلجة سنة ستني ومائتني

  ابو جعفر بن السماك العابد 

عن سري السقطي قال دخل علي ابو جعفر بن السماك وكان شيخا متعبدا مترويا فراى عندي مجاعة 
  . يقعد وكره اجتماعهم حويلفوقف ومل يقعد مث نظر ايل وقال يا سري صرت مناخ البطالني ورجع ومل

    

  .قال املؤلف هكذا روي لنا يف نسبه ابو جعفر بن السماك

  .وقال ابو عبد الرمحن السلمي هو ابو جعفر السماك بغدادي من مشايخ سري السقطي

  أيوب الحمال 

يكىن ابا سليمان من العباد اتهدين من ذوي الكرامات وهو من اقران بشر وسري وصحب سهل بن 
  .بد اهللاع

عن حممد بن خالد قال مسعت ايوب احلمال يقول عقدت على نفسي اال امشي غافال وال امشي اال ذاكرا 
فمشيتت مشية فاخذتين عرجة فعلمت من اين اتيت فبكيت واستغثت وتبت فزالت العلة والعرجة 

  .فرجعت اىل املوضع الذي غفلت فيه فرجعت اىل الذكر فمشيت سليما

  .د بن وهب عن بعض اصحابه انه حج مع ايوب احلمالوعن امحد بن حمم

قال فلما ان ظعنا يف البادية وسرنا منازل اذا عصفور حيوم علينا وحولنا فرفع ايوب راسه فنظر إليه فقال 
له قد جئت اىل ههنا واخذ خبزا ففته له يف كفه فوقع العصفور على يده وجعل ياكل منها مث صب له ماء 

 االن فطار العصفور فلما كان من الغد رجع العصفور ففعل به ايوب مثل ما فعل فشرب مث قال له اذهب
  .يف اليوم االول مث مل يزل يفعل به ذلك حىت انتهى اىل آخر السفرة

  محمد بن محمد بن عيسى بن 

عبد الرمحن بن عبد الصمد موىل سعيد بن العاص القرشي يكىن ابا احلسن ويلقب حببش ويعرف بابن ايب 
 عن علي بن عبد احلميد قال مسعت حممد بن ايب الورد يقول هالك الناس يف حرفني اشتغال بنافلة الورد

  .وتضييع فريضة وعمل باجلوارج بال مواطاة القلب عليه وامنا منعوا الوصول بتضييع االصول

لق هللا وعن ايب بكر الصويف االسكاف قال مسعت ابا احلسن حممد بن حممد بن ايب الورد يقول اشكر اخل w
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  .عز وجل من مل ير انه شكر اهللا عز وجل قط

وعن جعفر بن حممد قال سئل حممد بن ايب الورد عن قوله افمن زين له سوء عمله فراه حسنا سورة فاطر 
  . قال من ظن يف اساءته انه حمسن8آية 

لشفقة عليه والدعاء له وقال من آداب الفقري يف فقره ترك املالمة والتعبري ملن ابتلي بطلب الدنيا والرمحة وا
  .لريحيه اهللا من تعبه فيها

وعن عبد الرمحن بن امحد قال مسعت ابا احلسن حممد بن حممد بن ايب الورد يقول ان هللا عز وجل يوما ال 
ينجو من شره منقاد هلواه وان ابطا الصرعى ضة يوم القيامة صريع الشهوة وان العقل معدن 

  .ة يكون انتهاؤه وعلى العاقل مراعاة قلبه وحفظ ساعته ال غريوالفكرمعول فبقدر الطاقة والقو

وعن ايب احلسني بن املنادي قال ابو احلسن حممد بن حممد املعروف حببش بن ايب الورد ما زال مشهورا 
  .بالورع والزهد والفضل واالنكماش يف العبادة حىت فارق الدنيا

  .سم وبشر احلايف وصحب سريا واحملاسيبقال املؤلف اسند حممد عن ايب النضر هاشم بن القا

  .وتويف يف رجب سنة ثالث وستني ومائتين رمحه اهللا

  اخوه احمد بن محمد بن ابي الورد 

  .وقيل يكىن ابا احلسن ايضا

وعن جعفر بن حممد قال قال امحد بن ايب الورد ويل اهللا اذا زاد جاهه زاد تواضعه واذا زاد ماله زاد 
  .اد اجتهادهسخاؤه واذا زاد عمره ز

وقال وصل القوم خبمس بلزوم الباب وترك اخلالف والنفاذ يف اخلدمة والصرب على املصائب وصيانة 
  .الكرامات

وعن ايب علي الروذباري قال كان امحد وحممد ابنا حممد بن ايب الورد صحبا ابا عبد اهللا الساجي وكان 
ة ابين الورد صحباين عشرين سنة ما ساالين مسالة ابو عبد اهللا يقول من أراد ان خيدم الفقراء فليخدم خدم

  .قط وما رأيت منهما منكرا قط

  .صحب امحد بن ايب الورد بشرا احلايف واحلارث احملاسيب وسريا ومات قبل اخيه حممد

  الحسن الفالس 

  .تادب ببشر احلايف وعاصر سريا السقطي وكان سري يفخم امره

w الفالس اىل بشر بن احلارث مرة ومرتني وثالثا يتردد إليه يف عن وهب بن نعيم بن اهليصم قال جاء حسن
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  .مسالة ليكون احلجة فيما بينه وبني اهللا تعاىل فتركه بشر وقام مرة ومرتني وثالثا

فلما كان بعد ذلك تبعه اىل املقابر فلما صار اىل املقابر وقف بشر فقال له يا حسن أيود هؤالء ان يردوا 
 فاعلم يا حسن انه من فرح قلبه بشيء من الدنيا اخطا احلكمة قلبه ومن جعل فيصلحوا ما افسدوا؟ أال

شهوات الدنيا حتت قدميه فرق الشيطان من ظله ومن غلب هواه فهو الصابر الغالب أال واعلم ان البالء 
  .كله يف هواك والشفاء كله يف خمالفتك اياه فاذا لقيته فقل قال يل

    

اكل ما يباع وال ما يشترى وال يلبس مايباع وال ما يشترى وال ميسك بيده فرجع احلسن فعاهد اهللا اال ي
وكان يأوي ستة اشهر يف العباسية وستة اشهر حول دار البطيخ ويلبس . ذهبا وال فضة وال يضحك أبداً

  .ما يف املزابل

هو خري منه ولقبه رجل بالذندرن منصرفا على هذه الصورة فقال يا حسن من ترك شيئا هللا عوضه اهللا ما 
  .يعين فما عوضك قال احلسن الرضا مبا ترى

فلما رجع من غزاته خرج به خراج وكانت فيه ميتته فلما اشتد به االمر قال ملوالة له ال تسقيين ماء حىت 
  .اطلب منك فلما قرب منه االمر طلب منها املاء فشرب وقال لقد اعطاين ما يتنافس فيه املتنافسون

  .تعجبين طريقة حسن الفالس وكان حسن الفالس ال يأكل اال القمامة رمحه اهللاوعن سري السقطي قال 

  محمد بن منصور الطوسي 

  .يكىن ابا جعفر اصله من طوس سكن بغداد ومات ا اثين عليه امحد بن حنبل

وعن امحد بن حممد بن الفضل املؤذن قال مسعت حممد بن منصور الطوسي وحواليه قوم فقالوا له يا أبا 
فر أي شيء عندك اليوم فقد شك الناس فيه يوم عرفة هو او غريه فقال اصربوا فدخل البيت مث خرج جع

فقال هو عندي يوم عرفة فاستحيوا ان يقولوا من اين لك ذلك فعدوا االيام والليايل فكان اليوم الذي قال 
يب تعاىل فاراين الناس يف فجاء إليه ابن سالم فقال من اين علمت انه يوم عرفة قال دخلت البيت فسالت ر

  .املوقف

وعن احلسن بن علوية قال قال حممد بن منصور ست خصال يعرف ا اجلاهل الغضب يف غري شيء 
  .والكالم يف غري نفع والعظة يف غري موضعها وافشاء السر والثقة بكل احد وال يعرف صديقه من عدوه

  .ه كثريةاسند حممد بن منصور عن هاشم بن القاسم وغريه ومسانيد

  .وتويف يوم اجلمعية لست بقني من شوال سنة اربع ومخسني ومائتني رمحه اهللا
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  محمد السمين 

اخللدي قال قال اجلنيد قال يل حممد السمين كنت يف وقت من االوقات اعمل على الشوق وكنت اجد 
هم فكثر العدو من ذلك شيئا انه به مشتغل فخرجت اىل الغزو وهذه احلالة حايل وغزا الناس وغزوت مع

  .على املسلمني وتقاربوا والتقوا ولزم املسلمني من ذلك خوف لكثرة الروم

قال امحد ف رأيت نفسي يف ذلك املوطن وقد حلقها روع فاشتد ذلك علي وجعلت أوبخ نفسي والومها 
ريت واؤنبها واقول هلا كذابة تدعني الشوق فلما جاء املوطن الذي يؤمل يف مثله اخلروج اضطربت وتغ

فانا اوخبها اذا وقع يل انزل اىل النهر فاغتسل فخلعت ثيايب واتزرت ودخلت النهر فاغتسلت وخرجت 
وقد اشتدت يل عزمية ال ادري ما هي؟ فخرجت بقوة تلك العزمية ولبست ثيايب واخذت سالحي ودنوت 

مني وصفوف من الصفوف ومحلت بقوة تلك العزمية محلة وانا ال ادري كيف انا فخرقت صفوف املسل
الروم حىت صرت من ورائهم مث كربت تكبرية فسمع الروم تكبريا فظنوا ان كمينا قد خرج عليهم من 
ورائهم فولوا ومحل عليهم املسلمون فقتل من الروم بسبب تكبرييت تلك حنو اربعة االف وجعل اهللا عز 

  .وجل ذلك سببا للفتح والنصر

  زهير بن محمد بن قمير 

  . مروزي االصل سكن بغدادابن شعبة ابو حممد

  .عن ايب القاسم امحد بن منيع قال ما رأيت بعد ايب عبد اهللا امحد بن حنبل ازهد من زهري بن قمري

وعن حممد بن زهري بن قمري قال كان ايب جيمعنا يف وقت ختمة القرآن يف شهر رمضان يف كل يوم وليلة 
  .ثالث مرات تسعني ختمة يف شهر رمضان

ن البغوي قال مسعت زهريا يقول اشتهي حلما من اربعني سنة وال اكله حىت ادخل الروم وعن عبد اهللا ب
  .فاكله من مغامن الروم

اسند زهري بن حممد بن قمري عن احلسني بن حممد املروزي واحلسن بن موسى االشيب ويعلى بن عبيد 
  .والقعنيب وعبد الرزاق يف اخرين

 ا يف سنة سبع ومخسني وقيل مثان ومخسني وانتقل يف آخر عمره اىل طرطوس فرابط ا اىل ان تويف
  .ومائتني

  .وذكر ابو احلسن املنادي انه دفن يف مقابر باب حرب والصحيح االول

w  ابراهيم بن هانىء 
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ابو اسحاق النيسابوري رحل يف طلب العلم اىل البلدان واستوطن بغداد واختفى عنده امحد بن حنبل 
  .اطيق ما يطيق ابراهيم من العبادةوكان يثين عليه ويقول ال 

عن ايب بكر النيسابوري قال حضرت ابراهيم بن هاىنء عند وفاته فقال البنه اسحاق انا عطشان فجاءه 
  .مباء فقال غابت الشمس قال قال ال قال فرده

  . مث خرجت روحه61مث قال ملثل هذا فليعمل العاملون سورة الصافات آية 

    

 بن هاىنء النيسابوري يوم وفاته فدعا ابنه اسحاق فقال هل غربت الشمس قال وعنه قال حضرت ابراهيم
ال مث قال يا أبة رخص لك يف االفطار يف الفرض وانت متطوع قال امهل مث قال ملثل هذا فليعمل العاملون 

  .مث خرجت نفسه

 اسحاق ابراهيم بن وعن ايب بكر بن زجنويه قال قال امحد بن حنبل ان كان ببغداد من االبدال احد فأبو
  .هاىنء

  .اسند ابراهيم بن هاىنء عن يعلى وحممد ابين عبيد وقبيصة وايب اليمان يف خلق كثري

  .وتويف يوم االربعاء الربع خلون من ربيع االخر مخس وستني ومائتني رمحه اهللا

  فتح بن شحرف بن داود 

يت رب العزة جل وعز يف النوم ابن مزاحم أبو نصر الكشي قال الرباري مسعت ابن شحرف يقول رأ
  .فقال يا فتح احذر ال اخذك على غرة قال فتهت يف اجلبال سبع سنني

وعن رومي بن امحد قال لقيين يوما الفتح بن شحرف فقال يا أبا حممد أنت أمني اهللا على نفسك ال ترى 
  .علي شيئا حمتاج إليه وال عندي شيء تزمحك احلاجة إليه فتتخلف عن أخذه

  .مد بن املسيب قال قال اإلمام امحد بن حنبل ما أخرجت خراسان مثل فتح بن شحرفوعن حم

رحم اهللا ميتا دخل على هذا : وعن احلسني بن حيىي االرموي قال كتب فتح بن شحرف على باب بيته
  .امليت فلم يذكر املوتى عنده إال خبري

ثني سنة فلم أره رفع رأسه إىل وقال امحد بن عبد اجلبار مسعت ايب يقول صحبت فتح بن شحرف ثال
السماء مث رفع رأسه إىل السماء وفتح عينيه ونظر إىل السماء مث قال قد طال شوقي إليك فعجل قدومي 

  .عليك

وعن أيب احلسني احلمادي القاضي قال مسعت الفتح بن شحرف يقول رأيت أمري املؤمنني علي بن أيب 
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أمري املؤمنني أوصين قال يل ما احسن تواضع األغنياء للفقراء طالب صلوات اهللا عليه يف النوم فقلت له يا 
  : واحسن من ذلك تيه الفقراء على األغنياء قال فقلت له زدين فاوما ايل بكفه فإذا فيه مكتوب

 قليل تصري ميتا وعن  قد كنت ميتا فصرت حيا

 بدار البقاء بيتا فابن  بدار الفناء بيت أغىن

ء بن مرجا وجعفر بن عبد الواحد وحممد بن عبد امللك بن زجنويه حدث الفتح بن شحرف عن رجا
  .وغريهم

وتويف يوم الثالثاء للنصف من شوال من سنة ثالث وسبعني ومائتني ودفن يف املقربة اليت بني باب حرب 
  .وباب قطر بل وصلى عليه بدر املغازيل

ا على فخذه األمين مكتوب خلقه اهللا قال أبو حممد احلريري غسلت الفتح بن شحرف فقلبته على ميينه فإذ
كتابة بينة قال جعفر و رأيت الفتح بني شحرف هذا وكان رجال صاحلا زاهدا مل ياكل اخلبز ثالثني سنة 
وكان ذا أخالق حسنة وكان يطعم الفقراء ومن يزوره من األصحاب الطعام الطيب وكان حسن العبادة 

  .والورع والزهد

لنا الفتح بن شحرف فرأينا على فخذه مكتوبا ال اله إال اهللا فتومهناه مكتوبا عن أيب حممد احلريري قال غس
  .فإذا هو عرق داخل اجللد

وعن إسحاق بن إبراهيم بن هاين قال ملا مات فتح بن شحرف ببغداد صلى عليه ثالثا وثالثني مرة اقل 
  .قوم كانوا يصلون عليه يعدون مخسة وعشرين آلفا إىل ثالثني آلفا رمحه اهللا

  أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي 

ولد سنة مثان وتسعني ومائة واصله من مرو وكان إماما يف مجيع العلوم وله التصانيف احلسان وكان 
زاهدا يف الدنيا وكان يقول صحبت قوما من الكرخ يف طلب احلديث فسموين احلريب الن عندهم ان من 

  .جاوز قنطرة العتيقة من احلربية

    

محد بن عبد اهللا بن خالد قال مسعت إبراهيم بن إسحاق احلريب يقول امجع عقالء كل أمة انه من مل وعن ا
جير مع القدر مل يتهن بعيشه كان يكون قميصي انظف قميص وازاري اوسخ ازار ما حدثت نفسي اما 

ذاك اجلانب يستويان قط وفرد عقيب مقطوع واآلخر صحيح امشي ما وادور بغداد كلها هذا اجلانب و
ال احدث نفسي ان اصلحها وما شكوت إىل أمي وال إىل أخيت وال إىل امرأيت وال إىل بنايت قط محى 
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وجدا الرجل الذي يدخل غمه على نفسه وال يغم عياله وكان برأسي شقيقة مخسا واربعني سنة ما 
 من عمري ثالثني سنة أخربت ا أحداً قط ويل عشر سنني ابصر بفرد عني ما أخربت به أحدا وأفنيت

برغيفني ان جاءتين ما أمي أو أخيت أكلت واال بقيت جائعا عطشان إىل الليلة الثانية وافنيت ثالثني سنة 
من عمري برغيف يف اليوم والليلة ان جاءتين امرأيت أو إحدى بنايت به أكلته وإال بقيت جائعا عطشان إىل 

شرة مترة ان كانت برنيا أو نيفا وعشرين ان كان دقال الليلة االخرى واالن اكل نصف رغيف وأربع ع
ومرضت ابنيت فمضت امرايت فاقامت عندها شهرا فقام افطاري يف هذا الشهر بدرهم ودانقني ونصف 
  .دخلت احلمام واشتريت هلم صابونا بدانقني فقام نفقة شهر رمضان كله بدرهم واربعة دوانيق ونصف

اهيم احلريب يقول ما كنا نعرف من هذه االطبخة شيئا كنت اجيء وعن القاسم بن بكري قال مسعت إبر
  .من عشاء إىل عشاء وقد هيات يل امي باذجنانة مشوية أو لعقة بن أو باقة فجل

وقال أبو بكر بن علي اخلراط كنت يوما جالسا مع إبراهيم بن اسحاق على باب داره فلما ان اصبحنا 
  .دي فجلة قد اكلت البارحة خضرا اقوم اتغذى جبزراقال يل يا ابا علي قم إىل شغلك فان عن

وعن ايب عثمان الرازي قال جاء رجل من أصحاب املعتضد إىل إبراهيم احلريب بعشرة آالف درهم من 
عند املعتضد يسأله عن أمر أمري املؤمنني يفرق ذلك فرده فانصرف الرسول مث عاد فقال أن أمري املؤمنني 

انك فقال عافاك اهللا هذا مال مل نشغل انفسنا جبمعه فال نشغلها بتفرقته قل ألمري يسألك ان تفرقه يف جري
  .املؤمنني ان تركتنا واال حتولنا من جوارك

وعن أيب القاسم اجلبلي قال اعتل إبراهيم احلريب علة حىت اشرف على املوت فدخلت إليه يوما فقال يل يا 
 هلا قومي اخرجي إىل عملك فخرجت فألقت على وجهها أبا القاسم أنا يف أمر عظيم مع ابنيت مث قال

مخارها فقال هلا إبراهيم هذا عملك كلميه فقالت يل يا عم حنن يف أمر عظيم ال يف الدنيا وال يف اآلخرة 
الشهر والدهر ما لنا طعام إال كسر يابسة وملح ورمبا عدمنا امللح وباألمس قد وجه إليه املعتضد مع بدر 

  .يأخذها ووجه إليه فالن وفالن فلم يأخذ منهما شيئا وهو عليلبألف دينار فلم 

فالتفت احلريب إليها وتبسم وقال يا بنية إمنا خفت الفقر قالت نعم قال انظري إىل تلك الزاوية فنظرت 
فإذا كتب فقال هناك اثنا عشر ألف جزء لغة وغريب كتبته خبطي إذا مت فوجهي كل يوم جبزء فبيعه 

  .نده اثنا عشر ألف درهم فليس هو فقريبدرهم فمن كان ع

وقال امحد بن سليمان القطيعي اضقت اضافة فمضيت إىل إبراهيم احلريب البثه ما انا فيه فقال يل ال يضيق 
صدرك فان اهللا من وراء املعونة اين اضقت مرة إىل ان انتهى امري يف االضافة إىل ان عدم عيايل قوم 

 نصرب فكيف نعمل اتني الصبيتني فهات شيئا من كتبك حىت نبيعه أو فقالت يل الزوجة هب اين وإياك
wنرهنه فضننت بذلك فقلت اقترضي هلما شيئا وانظريين بقية اليوم والليلة وكان يل بيت يف دهليز داري فيه 
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  .كتيب وكنت اجلس فيه للنسخ والنظر

 اجلريان فقلت ادخل فقال فلما كان يف تلك الليلة إذ داق يدق الباب فقلت من هذا فقال رجل من
اطفىء السراج حىت ادخل فكببت على السراج شيئا وقلت ادخل فدخل وترك إىل جانيب شيئا وانصرف 

فكشفت على السراج ونظرت فإذا منديل له قيمة وفيه أنواع من الطعام وكاغذ فيه مخسمائة درهم 
  .فدعوت الزوجة وقلت انبهي الصبيان حىت يأكلوا

 قضينا دينا كان علينا من تلك الدراهم وكان وقت جميء احلاج من خراسان فجلست وملا كان من الغد
على بايب من غد تلك الليلة فإذا مجال يقود مجلني عليهما محالن ورقا وهو يسال عن مرتل إبراهيم احلريب 

 خراسان فانتهى إيل فقلت أنا إبراهيم احلريب فحط احلملني وقال هذان احلمالن أنفذمها لك رجل من أهل
فقلت من هو فقال قد استحلفين إال أقول من هو؟ وعن ثعلب قال ما فقدت إبراهيم احلريب من جملس حنو 

  .أو لغة حنو مخسني سنة

    

وعن حممد بن صاحل األمناطي قال ال نعلم أن بغداد أخرجت مثل ابراهيم احلريب يف األدب واحلديث 
  .والفقه والزهد

إبراهيم احلريب يقول جلماعة عنده من تعدون الغريب يف زمانكم هذا فقال وقال أبو احلسن العتكي مسعت 
واحد منهم الغريب من ناى عن وطنه قال آخر الغريب من فارق أحبابه وقال كل واحد منهم شيئا فقال 

إبراهيم الغريب يف زماننا رجل صاحل عاش بني قوم صاحلني ان امر باملعروف آزروه وان ي عن املنكر 
  . وان احتاج إىل شيء من الدنيا ما نوه مث ماتوا وتركوهاعانوه

وعن مقاتل بن حممد بن بنان العتكي قال حضرت مع أيب وأخي عند ابن إسحاق يعين إبراهيم احلريب 
  .فقال إبراهيم أليب هؤالء أوالدك قال نعم قال احذر ال يرونك حيث اك اهللا فتسقط من أعينهم

ن إلبراهيم احلريب ابن وكان له إحدى عشرة سنة حفظ القرآن ولقنه وعن حممد بن خلف وكيع قال كا
من الفقه شيئا كثريا قال فمات فجئت اعزيه فقال كنت اشتهي موت ابين هذا قال قلت يا با إسحاق 
أنت عامل الدنيا تقول مثل هذا يف صيب قد اجنب ولقنته احلديث والفقه؟ قال نعم رأيت يف النوم كان 

 وكان الصبيان بايديهم قالل فيها ماء يستقبلون الناس يسقوم وكان اليوم يوما حارا القيامة قد قامت
شديداً حره قال فقلت الحدهم اسقين من هذا املاء قال فنظر ايل وقال ليس انت أيب فقلت أي شيء انتم 

قال فلهذا متنيت قال فقال حنن الصبيان الذين متنا يف دار الدنيا وخلفنا اباءنا نستقبلهم فنسقيهم املاء 
  .موته
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وعن عيسى بن حممد الطوماري قال دخلنا على إبراهيم احلريب وهو مريض وقد كان حيمل ماؤه إىل 
  : الطبيب فجاءت اجلارية وردت املاء وقالت مات الطبيب فبكى وانشأ يقول

 للمعاجل ان ميوتا فيوشك  إذا مات املعاجل من سقامي

ت إبراهيم بن اسحاق احلريب يقول وقد دخل عليه قوم يعودونه فقالوا وعن علي بن احلسن البزار قال مسع
  : كيف جتدك يا ابا اسحاق قال اجدين كما قال الشاعر

  واراين اموت عضوا فعضوا  دب يف البالء سفال وعلوا

 وتذكرت طاعة اهللا نضوا  جديت بطاعة تفسي ذهبت

  .ان ومسدد وامحد بن حنبل وخلق كثري ال حيصوناسند إبراهيم احلريب عن أيب نعيم الفضل بن دكني وعف

  .وتويف ببغداد سنة مخس ومثانني ومائتني وقربه ظاهر يتربك الناس به رمحه اهللا

  يحيى الجالء 

  .كان من خيار الناس وصحب بشر بن احلارث

الء أكان قال حممد بن احلسني بن احلسن مسعت ابا عبد اهللا بن اجلالء قال قلت لذي النون مل مسي ايب اجل
  .يصنع صنعة قال ال حنن مسيناه اجلالء كان إذا تكلم علينا جال قلوبنا

وعن ايب عبد اهللا امحد بن حيىي اجلالء قال مات ايب فلما وضع يف املغسل رايناه يضحك فالتبس على 
الناس امره فجاؤوا بطبيب وغطوا وجهه فاخذ جمسه فقال هذا ميت فكشفوا عن وجهه الثوب فراه 

قال الطبيب ما ادري احي هو ام ميت؟ فكان إذا جاء انسان ليغسله لبسته منه هيبة ال يقدر يضحك ف
  .على غسله حىت جاء رجل من اخوانه فغسله وكفنه وصلى عليه ودفن

  أبو إبراهيم السائح 

عن عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال كان يف دهليزنا دكان وكان إذا جاء انسان يريد ان خيلو معه اجلسه 
  .على الدكان واذا مل يرد ان خيلو معه اخذ بعضاديت الباب وكلمه

فلما كان ذات يوم جاءنا انسان فقال يل قل له أبو إبراهيم السائح فجلسنا على الدكان فقال يل ايب سلم 
عليه فانه من كبار املسلمني أو من خيار املسلمني فسلمت عليه فقال له ايب حدثين يا ابا إبراهيم فقال له 

بو إبراهيم خرجت إىل املوضع الفالين بقرب الدير الفالين فأصابتين علة منتعتين من احلركة فقلت يف أ
نفسي لو كنت بقرب الدير لعل من فيه من الرهبان يداويين فإذا انا بسبع عظيم يقصد حنوي حىت جاءين 
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  .فاحتملين على ظهره محال رفيقا حىت ألقاين عند الدير

  . مع السبع فاسلموا كلهم وهم أربعمائة راهب رمحه اهللافنظر الرهبان إىل حايل

  إسماعيل بن يوسف أبو علي 

  .املعروف بالديلمي مجع بني العلم والعبادة واحلديث وجالس امحد بن حنبل وحدث عن جماهد بن موسى

ني ألف عن ايب احلسني بن املنادي قال كان إمساعيل الديلمي من خيار الناس وذكر يل انه كان حيفظ أربع
  .حديث

  .قالوا وكان يعرب إىل اجلانب الشرقي قاصدا حممد بن اشكاب احلافظ فيذاكره باملسند

وكان إمساعيل من اشهر الناس بالزهد والورع والتميز بالصون واما مكسبه فكان من املشاهرة يف 
  .االرجاء

    

بثالثة دراهم واي شيء تكفي وعن ايب علي االبراري قال قلت إلمساعيل الديلمي تشهر يف هذه االرحاء 
  .ثالثة دراهم فقال يا بين ما مل يتصل بنا عز التوكل فال ينبغي ان نستعجل الذل بالتشرف

وعن كردان قال قال يل امساعيل الديلمي اشهيت حلوا وبلغت شهوته ايل فخرجت من املسجد بالليل 
ذي اشتهيت فإن تركته فهو خري لك البول فإذا جنبيت الطريق اخاوين حلوا فنوديت يا امساعيل هذا ال

  .فتركته

قال ابن خملد وقد كتبت انا عن كردان كان يكون يف قنطرة بين زريق وقد رأيت امساعيل الديلمي وكان 
  .ما شئت من رجل رايته عند ايب جعفر بن اشكاب

  .قال املعايف إمساعيل هذا من خيار الناس

ينهما قربو يسرية وقد زرته مرارا وحدثين بعض شيوخنا والناس يزورون قربه وراء قرب معروف الكرخي وب
  .عنه انه كان حافظا للحديث كثري السماع وان كان يذاكر بسبعني ألف حديث

  زكريا بن يحيى بن عبد الملك 

  .أبو حيىي الناقد كان من كبار االخيار

  .ملهعن حممد بن جعفر بن سام قال لو قيل اليب حيىي الناقد غدا متوت ما ازداد يف ع

وقال أبو زرعة الطربي قال أبو حيىي الناقد اشتريت من اهللا تعاىل حوراء باربعة االف ختمة فلما كان آخر 
w  .ختمة مسعت اخلطاب من احلوراء تقول وفيت بعهدك فها انا الذي اشتريتين فيقال انه مات عن قريب
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   475 

  . حنبل يف اخريناسند أبو حيىي الناقد عن خالد بن خداش وفضيل بن عبدالوهاب وامحد بن

  .وكان امحد يقول فيه هذا رجل صاحل

  .وتويف ليلة اجلمعة لثمان بقني من شره ربيع اآلخر سنة مخس ومثانني ومائتني

  أبو بكر الرقاق واسمه محمد بن عبد اهللا 

عن احلسن بن امحد بن عبد العزيز قال مسعت الرقاق يقول يل تسعني سنة ارب هذا الفقر من مل يصحبه 
  .ره الورع اكل احلرام النصيف فق

حممد السراج قال قال جنيد رأيت ابليس يف منامي وكانه عريان فقلت له ما تستحيي من الناس فقال باهللا 
هؤالء عندك من الناس لو كانوا من الناس ما تالعبت م كما يتالعب الصبيان بالكرة ولكن الناس غري 

زي قد اضنوا قليب واحنلوا جسمي كلما مهمت م الناس فقلت له من هم قال قوم يف مسجد الشوني
  .اشاروا إىل اهللا تعاىل فاكاد احترق

قال جنيد فانتبهت ولبست ثيايب وجئت إىل مسجد الشونيزي وعلى ليل فلما دخلت املسجد اذ انا بثالثة 
 انفس جلوس ورؤوسهم يف مرقعام فلما احسو يب قد دخلت اخرج احدهم راسه وقال يا ابا القاسم

  .انت كلما قيل لك شيء تقبل

قال ابن جهضم ذكر يل أبو عبد اهللا بن جامار ان الثالثة الذين كانوا يف مسجد الشونيزي ابومحزة وابو 
  .احلسني النوري وابو بكر الرقاق

  أبو يعقوب الزيات 

 شغل يف قال اجلنيد بن حممد دققت على ايب يعقوب الزيات بابه يف مجاعة من اصحابنا فقال ما كان لكم
اهللا يشغلكم عن ايء ايل قال اجلنيد فقلت له إذا كان جميئنا اليك من شغلنا به مل ننقطع عنه ففتح 

  .الباب

وقال يوما لبعض املريدين احتفظ القرآن فقال ال فقال واغوثاه باهللا مريد ال حيفظ القرآن كأترجنة ال ريح 
  .هلا فبم يتنعم فبم يترمن فبم يناجي ربه؟ رمحه اهللا

  الجنيد بن محمد بن الجنيد 

أبو القاسم اخلزاز القواريري كان أبوه يبيع الزجاج وكان هو خزازا واصله من اوند إال ان مولده 
w  .ومنشأه ببغداد
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عن جعفر اخللدي قال اجلنيد ذات يوم ما اخرج اهللا إىل االرض علما وجلع للخلق إليه سبيال إال وقد 
  .جعل يل فيه حظا ونصيبا

خللدي وبلغين عن اجلنيد انه كان يف سوقه وكان ورده يف كل يوم ثالمثائة ركعة وثالثني ألف قال ا
  .تسبيحة

  .وعنه قال كان اجلنيد عشرين سنة ال ياكل إال من األسبوع إىل األسبوع ويصلي كل يوم اربعمائة ركعة

 اكثرهم كان يكون له علم وعنه قال مل نر يف شيوخنا من اجتمع له علم وحال غري ايب القاسم اجلنيد وال
كثريوال يكون له حال واخر كان يكون له حال كثري وعلم يسري واجلنيد كانت له حال خطرية وعلم 

  .غزير فإذا رأيت حاله رجحته إىل علمه واذا رأيت علمه رجحته على حاله

نني وبني يديه وعن ايب حممد املرتعش قال قال اجلنيد كنت بني يدي سري السقطي العب وانا ابن سبع س
مجاعة يتكلمون يف الشكر فقال يل يا غالم ما الشكر فقلت أال تعصي اهللا بنعمه فقال يل اخشى ان يكون 

  .حظك من اهللا لسانك قال اجلنيد فال ازال ابكي على هذه الكلمة اليت قاهلا السري يل

    

لوسي بني يدي اهللا تعاىل وعن ايب احلسن السي قال قيل للجنيد ممن استفدت هذا العلم قال من ج
  .ثالثني سنة حتت تلك الدرجة واومىء إىل درجة يف داره

قال السلمي ومسعت جدي امسعايل بن جنيد يقول كان اجلنيد جييء كل يوم إىل السوق فيفتح حانوته 
  .فيدخله ويسبل الستر ويصلي اربعمائة ركعة مث يرجع إىل بيته

عت اجلنيد بن حممد يقول معاشر الفقراء امنا عرفتم باهللا وعن امحد بن عبد احلميد السامري قال مس
وتكرمون له فإذا خلومت به فانظروا كيف تكونون معه؟ وعن ايب الطيب بن الفرحان قال مسعت اجلنيد 

  .يقول عالمة اعراض اهللا عن العبد ان يشغله مبا ال يعنيه

 مسدود على خلق اهللا عز وجل إال على وعن حامد بن إبراهيم قال قال اجلنيد بن حممد الطريق إىل اهللا
املقتفني آثار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والتابعني لسنته كما قال اهللا عز وجل لقد كان لكم يف 

  .21رسول اهللا اسوة حسنة سورة االحزاب آية 

فنفيت وعن خري قال كنت يوما جالسا يف بتني فخطر يل خاطر ان ابا القاسم جنيدا بالباب اخرج اليه 
ذلك عن قليب وقلت وسوسة فوقع يل خاطر ثان يقتضي مين اخلروج ان جنيدا على الباب فاخرج إليه 

فنفيت ذلك عن سري فوقع يل خاطر ثالث فعلمت انه حق وليس بوسوسة ففتحت الباب فإذا انا باجلنيد 
ال مسعت اجلنيد قائم فسلم علي وقال يا خري أال خرجت مع اخلاطر االول؟ وعن أيب حممد احلريري ق

w  .يقول لقد مشى رجال باليقني على املاء ومات بالعطش افضل منهم يقينا
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وعن أيب عمرو بن علوان قال خرجت يوماً إىل سوق الرحبة يف حاجة فرأيت جنازة فتبعتها الصلي عليها 
نظر ووقفت حىت يدفن امليت يف مجلة الناس فوقعت عيين على امرأة مسفرة من غري تعمد فاحلحت بال

واسترجعت واستغفرت اهللا تعاىل وعدت إىل مرتيل فقالت يل عجوز يا سيدي ما يل أرى وجهك اسود 
فاخذت املرآة فنظرت فإذا وجهي اسود فرجعت إىل سري انظر من اين دهيت؟ فذكرت النظرة فانفردت 

احندرت إىل بغداد يف موضع استغفر اهللا واساله اإلقالة اربعني يوما فخطر يف قليب ان زر شيخك اجلنيد ف
فلما جئت احلجرة اليت هو فيها طرقت الباب فقال يل ادخل يا أبا عمرو تذنب بالرحبة ونستغفر لك 

  .ببغداد

  .وعن أيب بكر حممد بن امحد قال مست اجلنيد يقول فتح كل باب وكل علم نفيس بذل اهود

ر الزمان زعيم القوم ارذهلم ما تكلمت وعن امحد بن عطاء قال قال اجلنيد لوال انه يروى انه يكون يف آخ
  .عليكم

  .وعن أيب القاسم املطرز قال مسعت اجلنيد بن حممد يقول اضر ما على اهل الديانات الدعاوي

  .وعن أيب بكر املفيد قال مسعت اجلنيد يقول احذر ان تكون ثناء منشورا وعيبا مستورا

  .ل املروءة احتمال زلل االخوانوعن العباس بن عبد اهللا قال مسعت اجلنيد بن حممد يقو

وعن أيب القاسم النقاش قال مسعت اجلنيد يقول االنسان اليعاب مبا يف طبعه امنا يعاب إذا فعل ما ينايف 
  .طبعه

وساله رجل كيف الطريق إىل اهللا فقال توبة حتل االصرار وخوف يزيل الغرة ورجاء مزعج إىل طريق 
  .باخلريات ومراقبة اهللا يف خواطر القلو

وقال أبو احلسن مسعت اجلنيد يقول ليس يتسع على ما يرد علي من العامل الين قد اصلت اصال وهو ان 
الدار دار غم وهم بالء وفتنة وان العامل كله شر ومن حكمه أن يتلقاين بكل ما اكره فان تلقاين مبا احب 

  .فهو فضل واال فاالصل االول

ل كان يعارضين يف بعض اوقايت ان اجعل نفسي كيوسف وعن جعفر بن القاسم قال مسعت اجلنيد يقو
واكون انا كيعقوب فاحزن على ما فقدت من نفسي كما حزن يعقوب على فقد يوسف فمكثت مدة 

  .اعمل على حسب ذلك

وعن حممد بن نصري يف كتابه قال قال اجليند لو اقبل صادق على اهللا ألف ألف سنة مث اعرض عنه حلظة 
  .ا نالهكان ما فاته اكثر مم

وقال رجل للجنيد عالم يتأسف احملب قال على زمان بسط أورث قبضا اوزمان انس اورث وحشة وانشأ 
w  : يقول
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 يد االيام حني صفا فكدرته  قد كان يل مشرب يصفو برؤيتكم

  : قال جعفر وقال أبو العباس بن مسروق مررت مع اجلنيد يف بعض دروب بغدا واذا مغن يغين

  ايام انت على االيام منصور  وتألفهاكنت واها  منازل

فبكى اجلنيد بكاء شديدا مث قال يا ابا العباس ما اطيب منازل االلفة واالنس واوحش مقامات املخالفات 
  .ال ازال احن إىل بدو اراديت وجدة سعيي

    

د عليه مث رد امساعيل بن جنيد يقول ودخل أبو العباس بن عطاء على جنيد وهو يف الرتع فسلم عليه فلم ير
  .عليه بعد ساعة وقال اعذرين فاين كنت يف وردي مث حول وجهه إىل القبلة وكرب ومات رمحه اهللا

وقال أبو حممد احلريري كنت واقفا على راس اجلنيد يف وقت وفاته وكان يوم مجعة وهو يقرأ القرآن 
ليه مين يف هذا الوقت وهو ذا فقلت يا ابا القاسم ارفق بنفسك فقال يا أبا حممد ما رأيت أحدا أحوج إ

  .تطوى صحيفيت

وعنه قال حضرت عند اجلنيد قبل وفاته بساعتني فلم يزل باكيا وساجدا فقلت له يا ابا القاسم قد بلغ 
بك ما ارى من اجلهد فقال يا ابا حممد احوج ما كنت إليه هذه الساعة فلم يزل باكيا وساجدا حىت 

  .فارق الدنيا

 كان أبو القاسم اجلنيد كثري الصالة مث رأيناه يف وقت موته وهو يدرس ويقدم وعن فارس بن حممد قال
  .إليه الوسادة فيسجد عليها فقيل له إال روحت عن نفسك فقال طريق وصلت به إىل اهللا ال اقطعه

وقال أبو بكر العطار حضرت اجلنيد عند املوت يف مجاعة من اصحابنا قال فكان قاعدا يصلي ويثين رجله 
 اراد ان يسجد فلم يزل كذلك حىت خرجت الروح من رجله فثقل عليه حركتها فمد رجليه وقد كلما

تورمتا فرآه بعض اصدقائه فقال ما هذا يا ابا القاسم فقال هذه نعم اهللا اكرب فلما فرغ من صالته قال له 
 ذلك حاله حىت أبو حممد احلريري لو اضطجعت قال يا ابا حممد هذا وقت يؤخذ منه اهللا اكرب فلم يزل

  .مات رمحه اهللا

  .اسند اجلنيد احلديث عن احلسن بن عرفة

قال املصنف رمحه اهللا اخربنا أبو منصور الصرار قال انبا امحد بن علي بن ثابت قال اخربنا أبو سعد 
 املاليين قال ابنا أبو القاسم عمر بن حممد بن مقبل قال انبا جعفر اخللدي قال انبا اجلنيد بن حممد قال

حدثنا احلسن بن عرفة قال انبا حممد بن كثري الكويف عن عمرو بن قيس املالئي عن عطية عن ايب سعيد 
اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اتقوا فراسة املؤمن فانه ينظر بنور اهللا مث قرا ان يف ذلك 
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  .75اليات للمتومسني سورة احلجر اية 

  .لجنيد غري هذا احلديثقال أبو بكر اخلطيب ال يعرف ل

قال املصنف قلت وقد رويت له حديثا آخر اخربنا حممد بن عبد الباقي قال انبأ رزق اهللا بن عبد الوهاب 
قال انبأ أبو عبد الرمحن السلمي قال أنبأ امحد بن عطاء الصويف قال انبأ حممد بن علي بن احلسني قال 

 عرفة قال ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن سئل اجلنيد عن الفراسة قال فقال انبا احلسن بن
عبد اهللا قال كنت ارعى غنما لعقبة بن أيب معيط وذكر احلديث وقال يف اخره قال يل النيب صلى اهللا عليه 

  .وسلم انك عليم معلم

قلت وقد لقي اجلنيد خلقا من العلماء ودرس الفقه على ايب ثور وكان يفيت يف حلقته حبضرته وهو ابن 
  .عشرين سنة وصحب مجاعة من العباد واشتهر بصحبة خاله سري واحلارث احملاسيب

وتويف يوم السبت يف شوال سنة مثان وتسعني ومائتني وقيل سبع وتسعني وغسله أبو حممد احلريري 
  .وصلى عليه ولده وحزروا اجلمع الذي صلى عليه فكانوا حنو ستني ألفاً

 اجلنيد يف النوم فقلت له ما فعل اهللا بك قال طاحت تلك وعن جعفر اخللدي يف كتابه قال رأيت
االشارات وغابت تلك العبارات وفنيتتلك العلوم ونفدت تلك الرسوم وما نفعنا إال ركيعات كنا نركعها 

  .يف السحر رمحه اهللا

  الحسن بن علي أبو علي المسوحي 

فقال يل وحيك ما االنس لو مات قال ابوالقاسم اجلنيد كلمت يوما حسنا املسوحي يف شيء من األنس 
  .منت حتت السماء ما استوحشت

وعن اجلنيد وايب العباس بن مسروق وايب امحد املغازيل وايب حممد احلريري وغريهم قالوا مسعنا حسنا 
املسوحي يقول كنت اوي باب الكناس كثريا وكنت اقرب من مسجد مث أتفيأ فيه من احلر واستكن فيه 

 وقد كظين احلر واشتد علي فحملتين عيين فنمت فرأيت كان سقف املسجد قد من الربد فدخلت يوما
انشق وكان جارية قد نزلت علي من السقف عليها قميص فضة يتحشحش وهلا ذؤابتان فجلست عند 
رجلي فقبضت رجلي عنها فمدت يدها فنالت رجلي فقلت هلا يا جارية ملن انت قالت انا ملن دام على 

  .ما انت عليه

  .حسن املسوحي حديثا عن بشر احلايف وهو من كبار اصحاب سري السقطياسند 

  أبو علي احمد بن إبراهيم 
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  .ابن ايوب املسوحي صحب سريا السقطي وغريه وروى عن حسن املسوحي ايضا

وقال حممد بن احلسني السلمي قال اخربنا امحد بن إبراهيم املسوحي من جلة مشايخ بغداد وظرافهم 
  .ومتوكليهم

    

عن جعفر اخلواص قال كان امحد بن إبراهيم املسوحي حيج بقميص ورداء ونعل طاق وال حيمل معه و
شيئا ال ركوة وال كوزا إال كوز بلور فيه تفاح شامي يشمه من جوف بغداد إىل مكة وكان من افاضل 

  .الناس

  سمنون بن حمزة 

  .يكىن ابا القاسم اصله من البصرة ولكن سكن بغداد

  .ملغازيل قال كان ورد مسنون يف كل يوم وليلة مخسمائة ركعةعن ايب امحد ا

وقال أبو امحد القالنسي فرق رجل ببغداد على الفقراء اربعني ألف درهم فقال يل مسنون يا ابا امحد ما 
ترى إىل ما انفق هذا حنن ما نرجع إىل شيء ننفقه فامض بنا إىل موضع نصلي فيه بكل درهم انفقه ركعة 

  .ملدائن فصلينا اربعني ألف ركعة وزرنا قرب سليمان وانصرفنافذهبنا إىل ا

وعن خلف بن احلسن العباداين قال مسعت مسنونا يقول اول وصال العبد للحق هجرانه لنفسه وأول 
هجران العبد احلق مواصلته لنفسه وقال أبو الطيب العكي ذكر يل أن مسنوناً كان جالساً على شط دجلة 

  : خذه حىت تبدد حلمه وهو يقولوبيده قضيب يضرب به ف

 مين يف تقلبه ضاع  يل قلب اعيش به كان

  ضاق صدري يف تطلبه  فاردده علي فقد رب

 غياث املستغيث به يا  ما دام يب رمق واغث

وعن حممد بن محادن قال رأيت مسنونا وقد ادخل راسه يف زرما نقته مث أخرج رأسه بعد ساعة وزفر 
  : وقال

  وشردت نومي فما يل رقاد  يال يعادالفؤاد عل تركت

  .وعن ايب بكر الواسطي قال قال مسنون يا رب قد رضيت بكل ما تقضيه علي

فاحتبس بوله اربعة عشر يوما فكان يتلوى كما تتلوى احلية علىالرمل يتقلب ميينا ومشاال فلما اطلق بوله 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   481 

  .قال يا رب تبت اليك

  :  فراس لسمنونوعن علي بن امحد بن جعفر قال انشدين ابن

 بذكر اخللق يلهو وميرح وكان  فؤادي خايل قبل حبكم وكان

 اراه عن فنائك يربح فلست  دعا قليب هواك اجابه لفما

 وان كنت يف الدنيا بغريك افرح  ببني منك ان كنت كاذبا رميت

 إذا غبت عن عيين لعيين ميلح  كان شيء يف البالد بأسرها وإن

 ارى قليب لغريك يصلح فلست  ئت ال تصلفان شئت واصلين وان ش

  : وقال أبو الفضل بن عبد السميع اهلامشي مسعت مسنونا يقول

  فاحسن إذا شئت واستانس  انت مما جنيت امستوحش

  : وقال

  أال اكون حبيث ما ترضاين  عليك وحسرة وتلهفا اسفا

  .صاب يف اخرينقد صحب مسنون سريا السقطي وابا امحد القالنسي وحممد بن علي الق

  .وال نعلمه اسند حديثا اصال وكان قد وسوس فانتخبنا ما ذكرنا من كالمه وتويف بعد اجلنيد

  إبراهيم بن سعد 

  .أبو إسحاق العلوي من اهل بغداد مث انتقل عنها إىل الشام فاستوطنها

حسنيا من أهل قال ابوعبد الرمحن حممد بن احلسني قال قال إبراهيم بن سعد العلوي أبو اسحاق كان 
  .بغداد وكان يقال له الشريف الزاهد وكان استاذ ايب احلارث االوالشي

  .حكى عنه أبو احلارث قال كنت معه يف البحر فبسط كساءه على املاء وصلى عليه

وعن ايب احلسن الدربندي قال رأيت إبراهيم بن سعد العلوي وكان عليه كساء فبسط كساءه على البحر 
  .اءووقف وصلى على امل

وقال أبو احلارث االوالسى خرجت من حصن اوالس اريد البحر فقال يل بعض اخواين ال خترج فاين قد 
هيات لك عجة حىت تاكل قال فجلست واكلت معه ونزلت إىل الساحل فإذا انا بابراهيم بن سعد 

 ولئن قال يل العلوي قائما يصلي فقلت يف نفسي ما اشك إال انه يريد ان يقول يل امش معي على املاء
المشني معه فما استحكم اخلاطر حىت سلم مث قال هيه يا ابا احلارث امش على اخلاطر فقلت بسم اهللا 

w  .فمشى هو على املاء وذهبت امشي فغاصت رجلي فالتفت ايل وقال يا ابا احلارث العجة اخذت برجلك
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و اسحاق ال ياكل إال يف كل ثالثة وعنه قال اقبلنا من جبل اللكام مع ايب اسحاق العلوي الزاهد وكان أب
أيام سفات خرنوب فلقينا امرأة وقد سخر جندي محاراً هلا فاستغاثت بنا فكلمه العلوي فلم يرد عليها 
فدعا عليه فخر اجلندي واملراة واحلمار مث افاقت املراة مث افاق احلمار ومات اجلندي فقلت ال اصحبك 

سوء ادب فتدعو علي فقال لست تأمن قلت ال قال فاقلل فانك مستجاب الدعوة واخشى ان يبدو مين 
  .إذا من الدنيا ما استطعت

    

وعنه قال خرجت سنة من السنني من مكة يف وسط السنة اريد الشام فإذا يف بعض الطريق ثالثة نفر 
يتذاكرون فتقدمت وسلمت عليهم وقلت امشي معكم فقالوا ما شئت فمشيت معهم إىل ان تفرقوا 

 واخر فقال يل اين تريد يا شاب فقلت بلد الشام فقال وانا اريد اللكام وكان الرجل إبراهيم وبقيت انا
  .بن سعد العلوي

فمشينا اياما وافترقنا وكانت تاتيين كتبه فما شعرت ذات يوم وأنا باألوالش وقد خرجت أريد البحر فإذا 
 اهليبة له فلما أحس يب اوجز يف برجل صاف قدميه يصلي على املاء فاضطرب قليب حني رايته وغلبتين

صالته مث التفت ايل فإذا هو إبراهيم بن سعد العلوي فقال يل غيب شخصك عين ثالثة أيام مث ائتين بعد 
  .ذلك

قال ففعلت ما قال مث جئته بعد ثالثة أيام فإذا هو قائم مكانه يصلي فلما أحس يب أوجز يف صالته مث اخذ 
تيه فقلت يف نفسي أن مشى على املاء مشيت معه فما لبث إال يسريا بيدي فوقفين على البحر وحرك شف

فإذا احليتان قد برزت مد البصر وقد أقلبت الينا رافعة رؤوسها من املاء فاحتة افواهها فقلت يف نفسي اين 
ابن بشر الصياد فلما ذكرته يف نفسي تفرقت فالتفت إيل إبراهيم وقال مر فلست مطلوب هلذا االمر 

يك بالوصال والتخلي يف اجلبال ووار نفسك ما امكنك حىت يشغلك بذكره عن ذكر من سواه ولكن عل
  .وعليك بالتقلل من الدنيا ما استطعت حىت يأيتك اليقني ومضى

وعنه قال كان سبب رؤييت إبراهيم بن سعد ان خرجت من اوالش إىل مكة يف غري أيام املوسم فرافقت 
ا والثالث فقال يل اين تريد فقلت الشام قال وانا اريد اللكام فإذا هو ثالثة فتفرق اثنان منهم وبقيت ان

  .إبراهيم بن سعد العلوي وكان حسنيا مث تفرقنا وكانت تأتيين كتبه

فخرجت يوما من أوالش فإذا إبراهيم بن سعد العلوي فلما رآين قصر يف صالته وسلم علي وجاء إىل 
كثرية مصفوفة قد أقبلت فلما رأيتها قلت اين الصيادون فنظرت البحر فنظر إليه وحرك شفتيه فإذا حبيتان 

فإذا السمك قد تفرق فقال يل إبراهيم ما انت مبطلوب يف هذا االمر ولكن عليك ذه الرمال فتوار فيها 
w  .ما امكنك وتقلل من الدنيا حىت ياتيك امر اهللا مث غاب عين فلم اره وكانت كتبه ترد علي
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ما فتحرك قليب للخروج فلما خرجت صرت إىل املسجد فإذا أنا بأسود فقام ايل فلما مات كنت قاعدا يو
  .فقال يل انت أبو احلارث قلت نعم قال اجرك اهللا يف اخيك إبراهيم بن سعد

يا اخي إذا : وكان هذا موىل له يسمى ناصحا فذكر ان إبراهيم بن سعد اوصاه ان يؤدي هذه الرسالة
مل الرضا فان اهللا مطلع عليك يعلم ما يف ضمريك فان رضيت فلك الثواب نزل بك امر من امر اهللا فاستع

اجلزيل وانت يف رضاك وسخطك لست تقدر ان تزداد يف الرزق املقسوم واالمر املكتوب فان مل جتد إىل 
الرضا سبيال فاستعمل الصرب فإنه رأس اإلميان فان مل جتد فعليك بالتجمل وال تشك من ليس باهل ان 

من اهل الشكر والثناء لقدمي ما اوىل فإذا اضطررت وقل صربك فأجلا إليه مك واشك إليه يشكي وهو 
بشك واحذر ان تستبطئه وتسيء به ظنا فان لك شيء بسبب ولك سبب اجل ولكل اجل كتاب ولكل 

تيار هم من اهللا فرج ومن علم انه بعني اهللا استحيا ان يراه يرجو سواه ومن ايقن بنظر اهللا إليه اسقط اخ
نفسه ومن علم ان اهللا الضار النافع اسقط خماوف املخلوقني فراقب اهللا يف قربه واطلب األمور من معادا 
واحذر أن تعتمد على خملوق أو تفشي إليه سرا أو تشكو إليه شيئا فان غنيهم فقري وفقريهم ذليل يف فقره 

عصم اهللا فاتقوا الفاجر من العلماء واجلاهل وعاملهم جاهل يف علمه وجاهلهم فاجر يف فعله إال القليل ممن 
  .من العباد فام فتنة لكل مفتون

وقال عبد اهللا بن سهل بات عندي أبو احلارث االوالشي فسالته عن مفارقته إبراهيم بن سعد العلوي 
فقال كانت الدنيا طوع يديه فلما انتهى إىل الساحل قال يل ترجع قلت بل اصحبك فتفل يف البحر فإذا 

  .جوق من مسك مصفوف فوق املاء كانه سرير فوثب إليه مث قال يل اهللا خليفيت عليك قلت ادع يل

  .قال قد فعلت فاحفظ حدود اهللا وارحم خلقه إال من عاند

  أبو اسحاق إبراهيم اآلجري الصغير 

    وال يعرف اسم ابيه 

ريهم عن إبراهيم اآلجري قالوا جاء وقال أبو العباس بن مسروق وابو حممد احلريري وابو امحد املغازيل وغ
يهودي يقتضيه شيئا من مثن قصب فكلمه فقال له ارين شيئا اعرف به شرف االسالم وفضله على ديين 
حىت اسلم فقال له وتفعل قال نعم قال له هات رداءك قال فاخذه فجعله يف رداء نفسه ولف رداءه عليه 

ه فأخذ الرداء وخرج من الباب ففتح رادء نفسه وهو ورمى به يف النار نار اتون االجر ودخل يف اثر
  .صحيح واخرج رداء اليهودي حراقا اسود من جوف رادء نفسه فاسلم اليهودي رمحه اهللا

  ابو نصر المحب 
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مجع بني الزهد املروءة عن ايب العباس بن مسروق قال اجتزت انا وابو نصر احملب يف الكرخ وعلى ايب 
 بسائل يسال وهو يقول شفيعي اليكم حممد صلى اهللا عليه وسلم فشق ابو نصر نصر إزار له قيمة فاذا حنن

  .ازراه فاعطاه النصف ومشى خطوتني وقال هذه نذالة فانصرف إليه فاعطاه النصف االخر رمحه اهللا

  ابو سعيد الخراز واسمه احمد بن عيسى 

 قال علي فقلت البراهيم واي شيء كان قال اجلنيد لو طالبنا اهللا حبقيقة ما عليه ابو سعيد اخلراز هللكنا
  .حاله قال اقام كذا وكذا سنة خيرز ما فاته احلق بني اخلرزتني

وقال ابو جعفر الصيدالين مسعت ابا سعيد اخلراز يقول من ظن انه ببذل اجلهد يصل فمتمن ومن ظن انه 
  .بغري بذل اجلهد يصل فمتعن

يب سعيد قال كنت اساله مسالة واإلزار بيين وبينه أبو الفضل العباس ابن الشاعر يذكر عن تلميذه ال
مشدود فاستفزين حالوة كالمه فنظرت يف ثقب من االزار ف رأيت شفته فلما وقعت عيين عليه سكت 

وقال جرى ها هنا حدث فاخربيين ما هو فعرفته اين نظرت إليه فقال اما علمت ان نظرك ايل معصية 
  .وهذا العلم ال حيتمل التخليط؟

ايب القاسم بن مروان قال كان عندنا بنهاوند فىت يصحبين وكن اصحب ابا سعيد اخلراز فكنت اذا وعن 
  .رجعت حدثت ذلك الفىت ما امسع من ايب سعيد

  .فقال يل ذات يوم ان سهل اهللا لك اخلروج خرجت معك حىت ارى هذا الشيخ

يد فقصدناه وسلمنا عليه فخرجت وخرج معي ووصلنا اىل مكة فقال يل ليس نطوف حىت نلقي ابا سع
فقال الشاب مسالة ومل حيدثين انه يريد ان يسال عن شيء فقال له الشيخ سل فقال ما حقيقة التوكل 

فقال له الشيخ ان ال تاخذ احلجة من محوال وكان الشاب قد اخذ حجة من محوال وهو رئيس اوند وما 
  .علمت

 حل به عطف عليه وقال ارجع اىل سؤالك مث فورد على الشاب امر عظيم وخجل فلما رأى الشيخ ما
قال ابو سعيد كنت أراعي شيئا من هذا االمر يف حداثيت فسلكت بادية املوصل فبينا انا سائر مسعت حسا 

من ورائي فحفظت قليب عن االلتفات فإذا احلس قد دنا مين واذا بسبعني قد صعدا على كتفي فلحسا 
  . نزالخدي فلم انظر اليهما حني صعدا وال حني

  .وعن علي بن حفص الرازي قال مسعت ابا سعيد اخلراز يقول ذنوب املقربني حسنات االبرار

وعن ايب حممد احلريري قال مسعت ابا سعيد اخلراز يقول يف معىن قول النيب صلى اهللا عليه وسلم جبلت 
w  .كليته اليه؟القلوب على حب من احسن اليها يا عجبا ملن مل ير حمسنا غري اهللا كيف ال مييل ب
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وعن العباس بن امحد الرملي قال قال ابو سعيد اخلراز املعرفة تايت القلوب من جهتين من عني اجلود ومن 
  .بذل اهود

  .امحد بن عبد اهللا قال قال ابو سعيد اخلراز اذا بكت عني اخلائفني فقد كاتبوا اهللا بدموعهم

از يقول العافية سترت الرب والفاجر فاذا جاءت وعن امحد بن حممد الزيادي قال مسعت ابا سعيد اخلر
  .البلوى يتبني عندها الرجال

وقال ابو بكر الشقاق مسعت امحد بن عيسى اخلراز يقول كنت يوما امشي يف الصحراء فاذا قريب من 
عشرة كالب الرعاة شدوا علي فلما قربوا مين جعلت استعمل املراقبة فاذا كلب ابيض قد خرج من 

  .على الكالب فطردهم عين ومل يفارقين حىت تباعدت عين الكالب مث التفت أرهبينهم ومحل 

قال ابو سعيد وكان يل معلم خيتلف ايل يعلمين اخلوف مث ينصرف فقال يل يوما اين معلمك خوفا جيمع 
  .لك كل شيء قلت ما هو قال مراقبة اهللا عز وجل

  .يم بن بشاري صاحب ابراهيم بن ادهمأسند أبو سعيد عن عبد اهللا بن ابراهيم الغفاري وابراه

  .وصحب بشر بن احلارث وسريا وذا النون وابا عبد اهللا الساجي وابا عبيد السري ونظراءهم

  .وتويف يف سنة سبع وسبعني وقيل ست ومثانني ومائتني

  ابو الحسين النوري 

    

اة ومرو الروذ يقال هلا بغشور وامسه امحد بن حممد بغدادي املولد واملنشأ خراساين األصل من قرية بني هر
  .ولذلك كان يعرف بابن البغوي

قال ابو امحد املغازيل ما رأيت أحداً قط أعبد من النوري فقيل وال جنيد؟ قال وال جنيد وكان له قنينة 
  .تسع مخسة ارطال ماء يشرا يف مخسة أيام وقت افطاره

و احلسني النوري عشرين سنة يأخذ من بيته قال عبد الكرمي مث حدثين أبو جعفر الفرغاين قال مكث أب
رغيفني وخيرج ليمضي اىل السوق فيتصدق بالرغيفني ويدخل املسجد فال يزال يركع حىت جييء وقت 

سوقه فاذا جاء الوقت مضى اىل السوق فيظن أنه قد تغدى يف بيته ومن يف بيته عندهم انه اخذ معه غداءه 
  .وهو صائم

نجاد قال دخل ابو احلسني النوري اىل املاء ليغتسل فجاء لص فاخذ ثيابه قال ابن جهضم وحدثين عمر ال
فخرج عن املاء فلم جيد ثيابه فرجع اىل املاء فلم يكن اال القليل حىت جاء اللص ومعه ثيابه فوضعها مكانه 

w وقد جفت يده اليمىن فخرج ابو احلسن من املاء ولبس ثيابه وقال سيدي قد رد علي فرد عليه يده فرد
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  .اهللا عليه يده مث مضى

وقال ابو عمر االمناطي اعتل النوري فبعث إليه اجلنيد بصرة فيها دراهم وعاده فردها النوري مث اعتل 
اجلنيد فدخل عليه النوري عائدا فقعد عند راسه ووضع يده على جبهته فعويف من ساعته فقال النوري 

  .للجنيد اذا عدت اخوانك فارفق م مبثل هذا الرب

ن الصاد قال مسعت ابا احلسني النوري يقول وقد سئل عن الرضا فقال عن وجدي تسالون او عن وع
وجد اخللق فقيل له عن وجدك فقال لو كنت يف الدرك االسفل من النار لكنت ارضى ممن هو يف 

  .الفردوس

  .اسند النوري عن سري السقطي حديثا واحدا

  .وتويف قبل اجلنيد يف سنة مخس وتسعني ومائتني

  عمرو بن عثمان المكي 

يكىن أبا عبد اهللا سكن بغداد عن ايب بكر القناديلي قال قال عمر بن عثمان املكي املروءة التغافل عن زلل 
  .االخوان

وقال العلم قائد واخلوف سائق والنفس حرون بني ذلك خداعة رواغة فاحذرها وراعها بسياسة العلم 
  .وسقها بتهديد اخلوف يتم لك ما تريد

ن حممد بن علي بن احلسني قال مسعت عمرو بن عثمان يقول واغماه من عهد مل يقم له بوفاء ومن وع
  .خلوة مل تصحب حبياء ومن أيام تفىن ويبقى ما كان فيها أبداً

وعن ايب بكر حممد بن امحد القناديلي قال قال عمرو بن عثمان املكي لقد وبخ اهللا التاركني للصرب على 
 فهذا توبيخ ملن ترك 60عن الكفار ام قالوا امشوا واصربوا على آهلتكم سورة ص آية دينهم مبا اخربنا 

  .الصرب من املؤمنني على دينه

وقال عثمان بن سهل دخلت على عمرو بن عثمان املكي يف علته اليت تويف فيها فقلت له كيف جتدك 
  .فقال اجد سري واقفا مثل املاء ال خيتار النقلة وال املقام

  .مرو من يونس بن عبد االعلى والربيع بن سليمان بن سيف احلراين وغريهممسع ع

  .وكان يقول ما صحبت احدا كان انفع يل صحبته ورؤيته من ايب عبد اهللا الساجي

وتويف ببغداد سنة ست وتسعني ومائتني وقيل سبع وتسعني قيل احدى وتسعني ويقال مات مبكة واالول 
  .اصح رمحه اهللا
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  رويم بن احمد 

ويقال ابن حممد بن رومي بن يزيد ابو احلسن ويقال ابو احلسني من بين شيبان وكان يتفقه لداود 
  .االصبهاين

ابن اهليكل اهلامشي قال مسعت روميا يقول الفقر له حرمة حرمته ستره واخفاؤه والغرية عليه والضن به 
  .فمن كشفه واظهره وبذله فليس هو من اهله وال كرامة

براهيم قال مسعت رومي بن امحد يقول منذ عشرين سنة ال خيطر بقليب ذكر الطعام حىت وعن حممد بن ا
  .حيضر

وقال عبد اهللا بن حممد الدينوري مسعت رومي بن امحد يقول مكثت عشرين سنة ال يعرض يف سري ذكر 
  .االكل حىت حيضر

يتك عن فعلك والفتوة وعن جعفر اخللدي يف كتابه قال مسعت رومي بن امحد يقول االخالص ارتفاع رؤ
  .ان تعذر اخوانك يف زللهم وال تعاملهم مبا حيوجك اىل االعتذار اليهم

  .ومسعته يقول الصرب ترك الشكوى والرضا استلذاذ البلوى والتوكل اسقاط رؤية الوسائط

  .وقال امحد بن فارس قال رومي ليس اال بذل الروح واال فال تشتغل بترهات الصوفية

ارون قال مسعت روميا الصويف يقول اذا وهب اهللا لك مقاال وفعاال فاخذ منك املقال وعن احلسني بن ه
وترك عليك الفعال فال تبال فاا نعمة وان اخذ منك الفعال وترك عليك املقال فنح على نفسك فاا 

  .مصييبة وان اخذ منك املقال والفعال فاعلم اا نقمة

  .أسند رومي عن يزيد بن سنان البصري

    

  .وتويف ببغداد يف سنة ثالث وثالمثائة رمحه اهللا

  ابو عبد اهللا بن الجالء 

  .وامسه امحد بن حيىي من اهل بغداد لكنه انتقل فسكن الشام

قال ابو عمر الدمشقي مسعت ابن اجلالء يقول قلت اليب وامي احب ان باين هللا فقاال قد وهبناك هللا 
ت ليلة مطرية فدققت عليهما الباب فقاال من قلت ولدك قال فغبت عنهما مدة مث رجعت من غيبتين وكان

  .كان لنا ولد فوهبناه هللا وحنن من العرب ال نرجع فيما وهبناه وما فتح يل الباب

  .وعنه قال مسعت ابا عبد اهللا بن اجلالء يقول من بلغ بنفسه اىل ربتة سقط عنها ومن بلغ به ثبت عليها
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  . وللمحبة انا اريد ان اتعلم التوبةوكان اذا سئل عن احملبة قال ما يل

وعن ايب عبد الرمحن السلمي قال قال ابو عبد اهللا بن اجلالء من علت مهته عن االكوان وصل اىل مكوا 
  .ومن وقف مته على شيء سوى احلق فاته احلق النه اعز من ان يرضى معه بشريك

  .ا تراب النخشيب وذا النون وغريمهاقال املصنف ال نعلم ان ابن اجلالء اسند شيئا وقد صحب اب

  .وتويف يوم السبت الثنيت عشرة خلت من رجب سنة ست وثالث مائة

  أبو العباس بن عطاء 

  .وامسه امحد بن حممد بن سهل بن عطاء االدمي

  .عن احلسن بن حممد بن عيسى بن خاقان قال كان ابو العباس بن عطاء ينام من الليل والنهار ساعتني

سني بن حبيش وذكر ابا العباس بن عطاء فقال كان له يف كل يوم ختمة ويف شهر رمضان وعن ايب احل
يف كل يوم وليلة ثالث ختمات وبقي يف ختمة يستنبط مودع القرآن بضع عشرة سنة فمات قبل ان 

  .خيتمها

ثرية ذكرها وقال ابو جعفر حممد بن عبد اهللا الفرغاين قال ابو العباس بن عطاء يا ابا جعفر يل من سنني ك
كل يوم ختمة ال تفوتين ويل يف شهر رمضان كل يوم وليلة ثالث ختمات ويل ختمة منذ أربع عشرة 

  .سنة ما بلغت النصف منها يريد الفهم منها

وعن أيب العباس بن عطاء قال من ألزم نفسه بآداب السنة عمر اهللا قلبه بنور املعرفة وال مقام اشرف من 
  . وافعاله واخالقه والتأدب بآدابهمتابعة احلبيب يف اوامره

وعن حممد بن علي بن حبيش قال سئل ابو العباس بن عطاء وانا حاضر عن اقرب شيء اىل مقت اهللا 
  .تعاىل قال رؤية النفس وافعاهلا واشد من ذلك مطالعة االغراض عن افعاهلا

راحه فيما بينه وبني امر اهللا ومسعته يقول عالمات الويل اربعة صيانة سره فيما بينه وبني اهللا وحفظ جو
  .واحتمال االذى فيما بينه وبني خلق اهللا ومداراته للخلق على تفاوت عقوهلم

أسند أبو العباس بن عطاء عن يوسف بن موسى القطان والفضل بن زياد صاحب امحد بن حنبل ومن يف 
  .طبقتهما

  .وتويف يف ذي القعدة سنة تسع وثالث مائة رمحه اهللا

  لي بن محمد بن الزاهد ابو الحسن ع
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عن ايب احلسن امحد بن مقسم قال مسعت أبا احلسن بن بشار يقول وكان إذا أراد أن خيرب عن نفسه 
بشيء قال اعرف رجال كان حاله كذا وكذا فقال ذات يوم اعرف رجال يشتهي منذ ثالثني سنة ان 

  .يشتهي ليترك ما يشتهي فما جيد شيئا يشتهى

 معروف الكرخي اىل ايب احلسن بن بشار وعليه جبة صوف فقال له ابو احلسن ودخل ابو حممد ابن اخي
  .يا ابا حممد صوفت قلبك او جسمك صوف قلبك والبس القوهي على القوهي

وقال رجل اليب احلسن بن بشار كيف الطريق اىل اللهتعاىل فقال له كما عصيت اهللا تعاىل سرا تطيعه سرا 
  .حىت يدخل اىل قلبك لطائف الرب

  .وقال منذ ثالثني سنة ما تكلمت بكلمة احتاج ان اعتذر منها

وقال املصنف رمحه اهللا كان ابن بشار يذكر الناس وكان يفتتح جملسه فيقول وانك لتعلم ما نريد فساله 
  .رجل ما الذي تريد فقال هو يعلم انين ما اريد من الدنيا وال االخرة سواه

  .بل وايب بكر املروزي وكان له كرامات ظاهرةوحدث ابن بشار عن صاحل بن امحد بن حن

  .تويف يف ربيع االول سنة ثالث عشرة وثالث مائة وقربه ظاهر باجلانب الغريب رمحه اهللا

  أبو محمد الحريري 

وامسه امحد بن حممد بن احلسني عن عبد اهللا الرازي قال مسعت احلريري يقول منذ عشرين سنة ما مددت 
  .االدب مع اهللا اوىلرجلي يف اخللوة فان حسن 

وقال علي بن عبد اهللا اعتكف ابو حممد احلريري مبكة يف سنة اثنتني وتسعني ومائتني فلم ياكل ومل ينم 
ومل ميد رجليه فقال له ابو بكر الكناين يا ابا حممد مباذا قدرت على اعتكافك فقال علم صدق باطني 

  .فاعانين على ظاهري

    

ابو حممد احلريري من توهم ان عمال من اعماله يوصله اىل ماموله االعلى وقال ابو احلسن الفارسي قال 
واالدىن فقد ضل عن طريقه الن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لن ينجي احدكم عمله فما ال ينجي من 

  .املخوف كيف يبلغ اىل املأمول؟ ومن صح اعتماده على فضل اهللا تعاىل فذاك الذي يرجى له الوصول

 بن داود الدينوري مسعت ابا حممد احلريري يقول امرنا هذا كله جمموع على فصل واحد وهو وقال حممد
  .ان تلزم قلبك املراقبة ويكون العلم على ظاهرك قائما

وعنه قال مسعت ابا حممد احلريري يقول وكان عنده مجاعة فقال هل فيكم من اذا اراد اهللا ان حيدث يف 
w  .يه قبل ابدائه يف كونه فقالوا الاململكة حدثاً أبدى علمه اىل ول
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  .قال مروا وابكوا على قلوب مل جتد من اهللا شيئا من هذا

اخربنا ابن ناصر باالسناد عن ايب حممد احلريري قال من استولت عليه النفس صار اسريا يف حكم 
ه وان كثر الشهوات حمصوراً يف سجن اهلوى فحرم اهللا على قلبه الفوائد فال يستلذ بكالمه وال يستحلي

  .تردده على لسانه

  .اسند احلريري احلديث وهو من كبار اصحاب اجلنيد وصحب سهل بن عبد اهللا

  .وتويف رمحه اهللا يف سنة احدى عشرة وثالث مائة رمحه اهللا

  بنان بن محمد بن حمدان الحمال 

  .ىل مصر فمات ايكىن ابا احلسن اصله من واسط لكنه ببغداد نشا واقام ومسع احلديث اال انه انتقل ا

  .وقال بنان احلمال الربيء جريء واخلائن خائف ومن اساء استوحش

وعن ايب علي الروذباري قال مسعت بنان احلمال يقول دخلت الربية على طريق تبوك وحدي 
  .فاستوحشت فاذا هاتف يهتف يا بنان نقضت العهد مل نستوحش اليس حبيبك معك؟

دخويل مصر حكاية بنان وذلك انه امر ابن طولون باملعروف فامر وقال ابو علي الروذباري كان سبب 
ان يلقى بني يدي السبع فجعل السبع يشمه وال يضره فلما اخرج من بني يدي السبع قيل له ما الذي 

  .كان يف قلبك حني مشك السبع قال كنت اتفكر يف سؤر السباع ولعاا

ل مائة دينار بوثيقة اىل اجل فما جاء األجل وعن عمرو بن حممد بن عراك ان رجال كان له على رج
  .طلب الوثيقة فلم جيدها فجاء اىل بنان فساله الدعاء

فقال له انا رجل قد كربت وانا احب احللواء اذهب فاشتر يل رطل معقود وجئين به حىت ادعو لك 
 هو بالوثيقة فقال فذهب فاشترى له ما قال مث جاء به فقال بنان افتح القرطاس ففتح الرجل القرطاس فاذا

  .لبنان هذه وثيقيت فقال خذ وثيقتك وخذ املعقود اطعمه صبيانك فاخذ ومضى

وعن احلسني بن عبد اهللا القرشي قال مسعت بنان يقول من كان يسره ما يضره مىت يفلح؟ مسع بنان من 
  .سند احلديثاحلسن بن عرفة ومحيد بن الربيع واحلسن بن حممد الزعفراين وبكار بن قبيتة وغريهم وا

  .وتويف يف رمضان سنة ست عشرة وثالث مائة مبصر

  أبو علي الحسين بن صالح 

  .ابن خريان الفقيه الشافعي مجع بني الفقه والورع واريد على القضاء فاىب

wقال ابو عبد اهللا احلسني بن حممد بن عبيد العسكري اريد ابو علي بن خريان للقضاء فامتنع فوكل علي 
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 ببابه فشاهدت املوكلني ببابه وختم الباب بضعة عشر يوما فقال يل ايب يا بين انظر حىت بن عيسى الوزير
  .حتدث ذا ان عشت ان انسانا فعل هذا به ليلى فامتنع وكلم الوزير فاعفاه

وعن ايب عبد اهللا احلسني بن حممد الفقيه الكشفلي ان علي بن عيسى وزير املقتدر باهللا امر نازوك صاحب 
لب الشيخ ابا علي بن خريان الفقيه الشافعي حىت يعرض عليه قضاء القضاة فاستتر فوكل بباب البلد يط

  .داره رجاله بضعة عشر يوما حىت احتاج اىل املاء فلم يقدر عليه اال من عند اجلريان

فبلغ الوزير ذلك فامر بازالة التوكل عنه وقال يف جملسه والناس حضور ما اردنا بالشيخ ايب علي بن 
  .ريان اال خريا اردنا ان يعلم ان يف مملكتنا رجال نعرض عليه قضاء القضاة شرقا وغربا وهو ال يقبلخ

  .تويف ابو علي بن خريان يف حدود العشرين وثالث ومائة

  خير بعبد اهللا أبو الحسين النساج 

  .اصله من سر من راى لكنه نزل بغداد

  .حممد بن ابراهيم السامريوحكى السلمي عن فارس البغدادي قال كان اسم خري 

  .قال السلمي وتاب يف جملسه ابراهيم اخلواص والشليب

    

عن جعفر اخللدي قال سألت خريا النساج اكان النسج حرفتك قال ال قلت فمن اين مسيت به قال كنت 
عاهدت اهللا اال آكل الرطب يوماً فغلبتين نفسي يوماً فاخذت نصف رطل فلما اكلت واحدة اذا رجل قد 

  .نظر ايل وقال يا خري يا آبق هربت مين وكان له غالم امسه خري قد هرب منه فوقع علي شبهه

  .فاجتمع الناس فقالوا هذا واهللا غالم خري فبقيت متحريا وعلمت مب اخذت؟ وعرفت جناييت

فحملين اىل حانوته الذي كان ينسج فيه غلمانه فقالوا يا عبد السوء رب من موالك ادخل فاعمل 
ك الذي كنت تعمل فامرين بنسج الكرباس فدليت رجلي على ان اعمل فكاين كنت اعمل من سنني عمل

  .فبقيت معه اربعة اشهر انسج له

فقمت ليلة فتمسحت وقمت اىل صالة الغداة فسجدت وقلت يف سجودي اهلي ال ادعو اىل ما فعلت 
  .طلقتفاصبحت فاذا الشبه قد ذهب عين وعدت اىل صوريت اليت كنت عليها فا

  .فثبت علي هذا االسم فكان سبب النسج اتياين شهوة عاهدت اهللا تعاىل إال آكلها فعاقين اهللا مبا مسعت

وكان يقول ال نسب اشرف من نسب من خلقه اهللا بيده فلم يعصمه وال علم ارفع من علم من علمه اهللا 
  .االمساء كلها فلم ينفعه يف وقت جريان القضاء عليه

wحلكاية طريفة جدا يسبق اىل القلب استحالتها وقد كان اخللدي كتب اىل شيخنا ايب قال اخلطيب هذه ا
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نعيم جييز له رواية مجع علومه عنه وكتب ابو نعيم هذه احلكاية عن ايب احلسن بن مقسم عن اخللدي 
  .ورواها لنا عن اخللدي نفسه اجازة واخللدي ثقة وكان ابن مقسم غري ثقة واهللا اعلم

مد قال مسعت ابا احلسن خريا النساج يقول تقدم ايل شاب من البغداديني وقد انطبقت وعن عيسى بن حم
يده فقلت له ما لك فقال جلست اليك فحللت عقدة من طرف ازارك فجفت يدي فقلت كنت قد 

  .بعت به الهلي غزال

  .مث مسحت يده بيدي فرد اهللا عليه يده وناولته الدرهم وقلت اشتر به شيئا وال تعد

ابو بكر الرازي قال خري النساج اخلوف سوط اهللا يقول به انفسنا وقد تعودت سوء االدب ومىت قال 
  .اساءت اجلوارح االدب فهو من غفلة القلب وظلمة السر

  .وقال العمل الذي يبلغ اىل الغايات هو رؤية التقصري والعجز والضعف

صحابه انه غشي عليه عند صالة علي بن هارون احلريب حيكي عن غري واحد ممن حضر موت خري من ا
املغرب مث افاق ونظر اىل ناحية من باب البيت فقال قف عافاك اهللا فامنا انت عبد مامور وانا عبد مامور 
ما امرت به ال يفوتك وما امرت به يفوتين فدعين امضي ملا امرت به ودعا مباء فتوضا للصالة وصلى مث 

حابه يف املنام فقال له ما فعل اهللا بك قال ال تسالين عن متدد وغمض عينيه وتشهد فمات فرآه بعض اص
  .هذا ولكن استرحت من دنياكم الوضرة

  .قال املؤلف صحب خريالنساج ابا محزة البغدادي وسريا السقطي وكان يذكر ان ابراهيم اخلواص صحبه

  .وبلغ مائة وعشرين سنة وتويف سنة اثنتني وعشرين وثالث مائة

  أبو علي الروذباري 

امسه امحد بن القاسم هكذا ذكر السلمي وصححه وقال ابو بكر اخلطيب امسه حممد بن امحد وصحح و
  .ذلك

اصله من بغداد لكنه سكن مصر وتقدم ا وكانت له معرفة باحلديث كان يقول استاذي يف احلديث 
  .ابراهيم احلريب ويف الفقه ابو العباس بن سريج ويف النحو ثعلب ويف التصوف اجلنيد

ل حممد بن علي بن املأمون مسعت ابا علي الروذباري يقول من االغترار ان تسيء فيحسن اليك فتترك قا
  .االنابة والتوبة تومها انك تسامح يف اهلفوات وترى ان ذلك من بسط احلق لك

وعن ايب منصور بن أمحد االصبهاين قال بلغين عن أيب علي الروذباري أنه قال انفقت على الفقراء كذا 
ذا الف فما وضعت شيئا يف يد فقري كنت اضع ما ادفع اىل الفقراء يف يدي فياخذونه من يدي حىت وك

w  .تكون يدي حتت ايديهم وال تكون يدي فوق يد فقري
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  .صحب ابو علي اجلنيد والنوري وابن اجلالء واملسوحي وغريهم واسند احلديث

  .ين رمحه اهللاوتويف مبصر سنة اثنتني وعشرين وثالث مائة وقيل ثالث وعشر

  أبو بكر محمد بن علي بن جعفر الكناني 

  .اصله بغدادي لكنه اقام مبكة ومات ا وكان املرتعش يقول الكناين سراج احلرم

  .وقال حممد بن عبد اهللا بن شاذان كان يقال ان الكناين ختم يف الطواف اثنيت عشرة الف ختمة

 يزداد على االيام ارتفاعا ويف نفسه اتضاعا ومسعته وقال ابوجعفر االصفهاين صحبت الكناين سنني فكان
  .يقول روعة عبد عند انتباه من غفلة وارتعاد من خوف خظيئة اعود على املريد من عبادة الثقلني

    

وعن ايب عبد الرمحن السلمي قال قال الكناين ان اهللا تعاىل نظر اىل عبيد من عبيده فلم يرهم اهال ملعرفته 
  .فشغلهم خبدمته

  .حب الكناين واخلراز والنوري وال حنفظ له مسنداص

  .وتويف مبكة سنة مثان وعشرين وثالث مائة وقيل اثنتني وعشرين رمحه اهللا

  ابو بكر الشبلي 

واختلفوا يف امسه فقيل دلف بن جعفر وقيل دلف بن جحدر وقيل جحدر بن دلف وقيل دلف بن جعربة 
  .سوقيل دلف بن جبعويه وقيل امسه جعفر بن يون

اصله خراساين من اهل سروسة من قرية يقال هلا شبلية ومولده بسر من راى وكان حاجب املوفق وكان 
  .ابوه حاجب احلجاب فحضر الشبلي يوما جملس خري النساج فتاب فيه

  .وكان يقول خلف أيب ستني ألف دينار سوى الضياع فانفقت الكل وقعدت مع الفقراء

  .الشبلي وانا حاضر أي شيء اعجب؟ قال قلب عرف ربه مث عصاهقال احلسني بن امحد الصفار سئل 

  : وعن ايب احلسن علي بن املثىن التميمي قال دخلت على ايب بكر الشبلي داره وهو يهيج ويقول

 عادته القرب من  بعدك ال يصرب على

 ك من تيمه احلب  وال يقوى على هجر

 ابصرك القلب فقد  مل ترك العني فان

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   494 

  . حممد االملي مسعت الشبلي يقول جماهدة النفس بالنفس افضل من جماهدة الغري بالنفسوقال امحد بن

وقال احلسني بن امحد الصفار كنت يوما عند الشبلي وكان يذم الدنيا واهلها فقال يا من باع شيء 
  .واشترى ال شيء بكل شيء ومسعته يقول ليس من استأنس بالذكر كمن استأنس باملذكور

  .د فقال نسيان الزهدوسئل ما الزه

ودخل بعض اصحابنا يوما على الشبلي وهو يقول افال شجا حبنني افال رنة بانني من قلب قريح حزين 
افال شارب بكاس العارفني افال مستيقظ عن رقدة الغافلني يا مسكني ستقدم فتعلم وينكشف الغطاء 

  .فتندم

  .قفوقال الشبلي العارف سيار اىل اهللا عز وجل تعاىل غري وا

  .وسئل وانا حاضر أي شيء اعجب قال قلب عرف ربه مث عصاه

وكان الشبلي ينوح يوما ويقول مكر بك يف احسانه فتناسيت وامهلك يف غيك فتماديت واسقطك من 
  .عينه فما دريت وال باليت

 وقال ليت شعري ما امسي عندك غدا يا عالم الغيوب وما انت صانع يف ذنويب ياغفار الذنوب ومب ختتم

عملي يا مقلب القلوب؟ قال وكان الشبلي يقول يف جوف الليل قرة عيين وسرور قليب ما الذي اسقطين 
  .من عينك مث يصرخ ويبكي

  .قال وقال الشبلي ال تأمني على نفسك وان مشيت على املاء حىت خترج من دار الغرة اىل دار االمل

  . وجدت قلبك مع نفسك فاحذر من اهللاوقال الشبلي اذا وجدت قلبك مع اهللا فاحذر من نفسك واذا

وقال امحد احللقاين مسعت الشبلي يقول من عرف اهللا عز وجل ال يكون له غم ومسعته يقول احبك اخللق 
  .لنعمائك وانا احبك لبالئك

وعن ايب حامت الطربي قال مسعت ابا بكر الشبلي يقول ان اردت ان تنظر اىل الدنيا حبذافريها فانظر اىل 
ي الدنيا واذا اردت ان تنظر اىل نفسك فخذ كفاً من تراب فانك منه خلقت وفيه تعود ومنه مزبلة فه

خترج واذا اردت ان تنظر ما انت فانظر ماذا خيرج منك يف دخولك اخلالء فمن كان حاله كذلك فال 
  .جيوز أن يتطاول أو أن يتكرب على من هو مثله

الشبلي يقول ليس لالعمى من رؤية اجلوهرة اال مسها وعن احلسني بن امحد اهلروي قال مسعت ابا بكر 
  .وليس للجاهل من اهللا اال ذكره باللسان

وسال جعفر بن نصري بكران الدينوري وكان خيدم الشبلي ما الذي رأيت منه؟ يعين عند وفاته فقال قال 
لصالة يل علي درهم مظلمة تصدقت عن صاحبه بالوف فما على قليب شغل اعظم منه مث قال وضئي ل
w  .ففعلت فنسيت ختليل حليته وقد امسك علي لسانه فقبض على يدي وادخلها يف حليته مث مات
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فبكى جعفر وقال ما تقولون يف رجل مل يفته يف آخر عمره ادب من اداب الشريعة؟ وعن بكري صاحب 
نعم فاتكأ الشبلي قال وجد الشبلي يف يوم مجعة خفة من وجع كان به فقال تنشط متضي اىل اجلامع قلت 

على يدي حىت انتهينا اىل الوارقني من اجلانب الشرقي قال فتلقانا رجل جاءين من الرصافة فقال بكري 
  .قلت لبيك قال غدا يكون لنا مع هذا الشيخ شأن

    

مث مضينا فصلينا مث عدنا فتناول شيئا من الغداء فلما كان الليل مات رمحه اهللا فقيل يل يف درب السقائني 
 صاحل يغسل املوتى فدلوين عليه يف سحر ذلك اليوم فنقرت الباب خفيا فقلت سالم عليكم رجل شيخ

فقال مات الشبلي قلت نعم فخرج ايل فاذا به الشيخ فقلت ال اله اال اهللا فقال ال اله اال اهللا تعجبا مث قلت 
حبق معبودك من اين لك قال يل الشبلي امس ملا التقينا بك يف الوراقني غدا يكون يل مع هذا الشيخ شان 

أن الشبلي قد مات قال يا ابله فمن اين للشبلي أن يكون له معي شأن من الشأن اليوم؟ عمر بن عبيد قال 
  .حدثين بكري فذكر معىن احلكاية

صحب الشبلي اجلنيد وطبقته وتفقه على مذهب مالك وكتب احلديث الكثري وال نعلم له مسندا سوى 
  .حديث واحد

صور الصرار انبا ابو بكر امحد بن علي انبا امساعيل بن امحد احلريي انبا ابو عبد الرمحن أخربنا أبو من
السلمي انبأ أمحد بن حممد بن حسن اهلروي انبا ابو عبد الرمحن انبا عبد الواحد بن العباس انبأ أمحد بن 

د مهدي املصري انبأ مسعت ابا بكر الشبلي يقول ثنا حمم: حممد بن ثابت انبأ حممد بن علي اجلمال قال
عمر بن أيب سلمة انبأ صدقة بن عبد اهللا بن طلحة بن زيد عن ايب فروة الرهاوي عن عطاء عن ايب سعيد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لبالل الق اهللا فقريا وال تلقه غنيا قال يا رسول اهللا : اخلدري قال
با قال يا رسول اهللا كيف يل بذلك قال هو ذاك كيف يل بذلك قال ما سئلت فال متنع وما رزقت فال خت

  .واال فالنار

  .تويف الشبلي يف ذي احلجة سنة اربع وثالثني وثالث مائة وهو ابن سبع ومثانني سنة رمحه اهللا

  أبو أحمد المغازلي 

جعفر اخللدي قال مسعت أبا أمحد املغازيل يقول كنت يوما من االيام قاعداً فخطر على قليب ذكر من 
ذكار فقلت ان كان ذكر ميشى به على املاء فهو هذا فقمت اىل املاء فوضعت قدمي على املاء فتثبتت اال

مث رفعت قدمي االخرى الضعها على املاء فخطر بقليب كيفية ثبوت االقدام على املاء فغاصتا مجيعا رمحه 
w  .اهللا
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  عيسى بن اسحاق بن موسى 

راين وغريه وروى عنه امحد بن كامل القاضي قال وكان ابو العباس االنصاري روىعن ايب الربيع الزه
  .ميشي حافيا ويلبس قميصا ناتناف تزهدا وكان صادقا زاهداً عابداً

  .ومات قبل سنة مثانني ومائتني

  .قال أبو عمر الزاهد أنبأ أبو العباس االنصاري وكان يقال انه من االبدال يف زمانه

  ابو محمد عبد اهللا بن محمد النيسابوري 

ويقال له املرتعش صحب اجلنيد واقام ببغداد يف مسجد الشونيزى وكانوا يقولون عجائب ببغداد ثالثة 
  .اشارات الشبلي ونكت املرتعش وحكايات جعفر اخلواص

وقال ابو الفرج الصائغ قال املرتعش من ظن أن أفعاله تنجيه من النار او تبلغه درجة الرضوان فقد جعل 
  . اعتمد على فضل اهللا بلغه اهللا اقصى منازل الرضوانلنفسه ولفعله خطرا ومن

وقيل له ان فالنا ميشي على املاء فقال ان من مكنه اهللا من خمالفة هواه فهو اعظم من املشي على اهلواء 
  .واملاء

وعن امحد بن علي بن جعفر قال كنت عند املرتعش قاعداً فقال رجل قد طال الليل وطاب اهلواء فنظر 
  : ش وسكت ساعة مث قال ال ادري ما يقول غري اين اقول ما مسعت من بعضهم يقولإليه املرتع

  كيف يدري بذاك من يتقلى؟  ادري اطال ليلي ام ال لست

 ولرعي النجوم كنت خمال  تفرغت الستطالة ليلي لو

  .قال فبكى من حضره واستدلوا بذلك على عمارة اوقاته

  .رين وثالث مائة رمحه اهللاقال السلمي وتويف ببغداد سنة مثان وعش

  ابو جعفر المجذوم 

قال ابو احلسن الدراج كنت احج فتصحبين مجاعة فكنت احتاج اىل القيام معهم واألشغال م فذهبت 
سنة من السنني يعين على الوحدة وخرجت اىل القادسية فدخلت املسجد فاذا رجل يف احملراب جمذوم 

سلم علي وقال يا أبا احلسني عزمت على احلج قلت على غيظ مين وعليه من البالء شيء عظيم فلما راين 
وكراهية له قال فقال يل فالصحبة فقلت يف نفسي انا هربت من االصحاء اقع يف يدي جمذوم قلت ال قال 

  .يل افعل قلت ال واهللا ال افعل فقال يل يا أبا احلسني يصنع اهللا للضعيف حىت يتعجب القوي
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  .ليهفقلت نعم على االنكار ع

قال فتركته فلما صليت العصر مشيت اىل ناحية املغيثة فبلغت كالغد ضحوة فلما دخلت اذا بالشيخ فسلم 
  .علي وقال يل يا أبا احلسني يصنع للضعيف حىت يتعجب القوي قال فاخذين شبيه الوسواس يف امره

    

ذا انا بالشيخ قاعدا فقال قال فلم احس حىت بلغت القرعاء على الغد فبلغت مع الصبح فدخلت املسجد فا
  .يل يا أبا احلسني يصنع اهللا للضعيف حىت يتعجب القوي

قال فبادرت إليه فوقعت بني يديه على وجهي فقلت املعذرة اىل اهللا واليك قال يل ما لك قلت اخطأت 
قال وما هو قلت الصحبة قال اليس حلفت وانا نكره ان حننثك قال قلت فاراك يف كل مرتل قال ذاك 

  .كل

قال فذهب عين اجلوع والعطش والتعب يف كل مرتل ليس يل هم اال الدخول إىل املرتل فاراه اىل ان 
  .بلغت املدينة فغاب عين فلم اره

فلما قدمت مكة حضرت ابا بكر الكناين وابا احلسني املزين فذكرت ذلك هلم فقالوا يا امحق ذلك ابو 
  . ان لقيته فتعلق به لعنا نراه قلت نعمجعفر اذوم وحنن نسال اهللا ان نراه فقالوا

فلما خرجنا اىل مىن وعرفات مل القه فلما كان يوم اجلمرة رميت اجلمار فحدثين انسان وقال يا ابا 
احلسني السالم عليك فلما رايته حلقين من رؤيته فصحت وغشي علي وذهب عين وجئت اىل مسجد 

  .اخليف واخربت اصحابنا

ت خلف املقام ركعتني ورفعت يدي فاذا انسان خلفي جذبين فقال يا ابا فلما كان يوم الوداع صلي
احلسني عزمت عليك ان تصبح قلت ال اسالك ان تدعو يل فقال سل ما شئت فسألت اهللا تعاىل ثالث 

  .دعوات فامن على دعائي فغاب عين فلم اره

الدنيا شيء احب ايل منه فسالته عن االدعية فقال فاما احدها فقلت يا رب حبب ايل الفقر فليس يف 
والثاين قلت اللهم ال جتعلين أبيت ليلة وىل شيء ادخره لغد وانا منذ كذا وكذا سنة ما يل شيء ادخره 

  .والثالث قلت اللهم اذا اذنت الوليائك ان ينظروا إيل فاجعلين منهم وانا ارجو

  .قال السلمي ابو جعفر اذوم بغدادي من اقران ايب العباس بن عطاء

  باس بن المهتدي ابو الفضل ع

  .قال ابو عبد الرمحن السلمي عباس بن املهتدي من بغداد كنيته ابو الفضل

w  .يرجع اىل فتوة ظاهرة وفراسه حادة وحب للفقراء وميل اليهم دخل مصر وصحب ا ابا سعيد اخلراز
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ليلة اليت اراد ان يدخل ا وعن حممد بن عبد اهللا الفرغاين قال تزوج عباس بن املهتدي امرأة فلما كانت ال
وقعت عليه ندامة فدخل عليها وهو كاره فلما اراد ان يدنو منها زجر عنها فامتنع من وطئها وقام وخرج 

  .من عندها

  .فلما كان يعد ثالثة أيام ظهر للمرأة زوج

  خزرج بن علي بن العباس 

علي شريازا فاعتل علة فكنت ابو طالب الصويف قال ابو عبد اهللا بن خفيف دخل ابو طالب خزرج بن 
اخدمه واقدم إليه الطست يف الليل مرارا كثرية وكنت يف ذلك الوقت يف حال الرياضة فكنت ال افطر اال 

  .على الباقلي اليابس

  .فسمع ابو طالب ليلة كسري للباقلي باسناين فقال يل ما هذا فعرفته

 مع اصحابنا يف دعوة ببغداد فقدم الينا محل فبكى وقال يا ابا عبد اهللا فاين كنت كذلك حىت حضرت ليلة
  .مشوي فامسكت يدي فقال يل بعض اصحابنا كل فاكلت لقمة وانا منذ اربعني سنة اىل خلف

قال ابن خفيف مث متاثل وخرج اىل بعض البلدان وجلس يف رباط وسود داخل الرباط وخارجه وقال 
  .هكذا جلوس اهل املصائب فما خرج منه حىت مات

  .ؤلف اسند ابو طالب احلديث عن امحد بن عبد اهللا النرمسي وكان من اصحاب اجلنيدقال امل

  ابو اسحاق ابراهيم بن حماد االزدي 

موىل ال جرير بن حازم قال القا ضي ابو احلسني اجلراحي ما جئت اىل ابراهيم بن محاد قط اال وجدته 
  .قائما يصلي او جالسا يقرأ

  .يت اعبد منهوقال ابو بكر النيسابوري ما رأ

  .اسند ابراهيم عن احلسن بن عرفة وخلق وتويف يف صفر سنة ثالث وعشرين وثالث مائة

  أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن النجاد 

عن ايب اسحاق الطربي قال كان امحد بن سليمان يصوم الدهر ويفطر كل ليلة على رغيف ويترك منه 
  .يف وكل تلك اللقم اليت استفضلهالقمة فاذا كان ليلة اجلمعة تصدق بذلك الرغ

وقال ابو عبد اهللا امحد بن عبد اهللا احلريب مسعت ابا بكر امحد بن سليمان النجاد يقول من نقر على الناس 
w  .قل اصدقاؤه ومن نقر على ذنوبه طال بكاؤه ومن نقر على مطعمه طال جوعه
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  .ي يف طلب احلديث حافيااسند النجاد عن ايب داود السجستاين يف خلق ال حيصون وكان ميش

  .وتويف يف سنة مثان واربعني وثالث مائة وقد بلغ مخسا وتسعني سنة ودفن عند قرب بشر بن احلارث

  جعفر بن محمد بن نصير الخلدي 

  .يكىن ابا حممد حج ستني حجة

ال ال قال علي بن املثىن التميمي مسعت جعفرا اخللدي يقول لرجل كن شريف اهلمة فان اهلمم تبلغ بالرج
  .ااهدات

    

اسند جعفر اخللدي عن احلارث بن ايب اسامة وغريه ومسع الكثري من احلديث ولقي مجاعة من املشايخ 
  .كاجلنيد وغريه

  .وتويف يف يوم االحد لتسع خلون من شهر رمضان سنة مثان واربعني وثالث مائة

  جعفر بن حرب 

 كان يتقلد كبار االعمال للسلطان وكانت عن علي بن احملسن املسوحي عن ابيه ان جعفر بن حرب
نعمته تقارب نعمة الوزارة فاجتاز يوما راكبا يف موكب له عظيم ونعمته على غاية وفور ومرتله حباهلا يف 

اجلاللة فسمع رجال يقرأ أمل يأن للذين امنوا ان ختشع قلوم لذكر اهللا وما نزل من احلق سورة احلديد آية 
دفعات وبكى مث نزل عن دابته ونزع ثيابه ودخل اىل دجلة واستتر باملاء ومل  فصاح اللهم يكررها 16

  .خيرج منه حىت فرق مجيع ماله يف املظامل اليت كانت عليه وردها وتصدق بالباقي

فاجتاز رجل فراه يف ال قائما ومسع خبربه فوهب له قميصا ومئزرا فاستتر ما وخرج فانقطع اىل العلم 
  .والعبادة حىت مات

  أبو بكر محمد بن سعيد الحربي 

  .ويعرف بابن الضرير الزاهد

عن عبد الواحد بن ايب احلسني الفقيه قال مسعت ايب يقول مسعت أبا بكر بن الضرير الزاهد يقول دافعت 
  .الشهوات حىت صارت شهويت املدافعة فحسب

  .ملنصوري وغريهقال املصنف كان ابو بكر يرتل احلربية من بغداد وروى عن ابراهيم بن نصر ا

w  .وتويف يف ربيع االول سنة احدى ومخسني وثالث مائة
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  ابو بكر محمد بن الحسين االجري 

كان ثقة دينا عاملا مصنفا وقد مسع عن ايب مسلم الكجي وايب شعيب احلراين وجعفر الفريايب يف خلق 
  .يطول ذكرهم

ام ا حىت مات يف حمرم سنة ستني وحدث ببغداد قبل سنة ثالثني وثالث ومائة مث انتقل اىل مكة فاق
  .وثالث مائة

قال ابو سهل حممود بن عمرو الكعربي ملا وصل ابو بكر حممد بن احلسني االجري اىل مكة استحسنها 
واستطاا فهجس يف نفسه ان اللهم احيين يف هذه البلدة ولو سنة فسمع هاتفا يهتف ويقول يا ابا بكر مل 

  .سنة ثالثني سنة

  . سنة ثالثني مسع هاتفا يقول يا ابا بكر قد وفينا بالوعد فمات يف تلك السنةفلما كان يف

  يوسف بن عمر بن مسرور 

  .ابو الفتح القواس قال االزهري كان ابو الفتح من االبدال وكان جماب الدعوة

  .وقال ابو احلسن الدار قطين كنا نتربك بايب الفتح القواس وهو صيب

 ايب الفتح القواس وقد اخرج جزءا من كتبه فوجد فيه قرض الفار فدعا اهللا وقال ابو ذر اهلروي كنت عند
  .على الفارة اليت قرضته فسقطت من سقف البيت فارة ومل تزل تضطرب حىت ماتت

  .مسع يوسف بن عمر القواس من البغوي وايب بكر بن ايب داود وحيىي بن صاعد يف خلق كثري

يع االخر من سنة مخس ومثانني وثالث مائة ودفن مبقربة امحد وتويف يوم اجلمعة لسبع بقني من شهر رب
  .رضي اهللا عنهما

  أبو الحسين محمد بن احمد بن اسماعيل ابن عبيس بن سمعون وكان يلقب الناطق بالحكمة 

عن ايب بكر االصبهاين وكان خادم الشبلي قال كنت بني يدي الشبلي يف اجلامع يوم مجعة فدخل ابو 
وهو صيب على راسه قلنسوة بشفاشك مطليس بفوطة فجاز علينا وما سلم فنظر احلسني بن مسعون 

الشبلي اىل ظهره وقال يا ابا بكر اتدري أي شيء هللا من الذخائر يف هذا الصيب؟ وقال احلسن بن حممد 
اخلالل قال يل ابو احلسني بن مسعون ما امسك؟ فقلت حسن فقال فقد اعطاك اهللا االسم فسله ان يعطيك 

  .ىناملع

وقال ابو طاهر عبد الواحد بن عمر بن املظفر مسعت ابن مسعون يقول رأيت املعاصي نذالة فتركتها مروءة 
w  .فاستحالت ديانة
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وقال ابو الفتح القولس حلقتين اضافة يف وقت من االوقات فنظرت فلم اجد يف البيت غري قوس يل وخفني 
  .كنت البسهما فاصبحت وقد عزمت على بيعهما

 جملس ايب احلسني بن مسعون فقلت يف نفسي احضر الس مث انصر ف فابيع اخلفني والقوس وكان يوم
فحضرت فلما اردت االنصراف ناداين ابو احلسني يا ابا الفتح ال تبع اخلفني وال تبع القوس فان اهللا 

  .سياتيك برزق من عنده او كما قال

ن يقول كل من مل ينظر بالعلم فيما هللا عليه وعن علي بن طلحة املقري قال مسعت ابا احلسني بن مسعو
  .فالعلم حجة عليه وبال

ومسعته يقول الصادقون احلذاق هم الذين نظروا اىل ما بذلوا يف جنب ما وجدوا فصغر ذلك عندهم 
  .فاعتذروا

ومسعته يقول قللوا اهتمامكم لكم ووفروا اهتمامكم بكم وتوسدوا اوسادا من الشكر والبسوا لباسا من 
كر والتحفوا حلافا من اخلوف تفوزوا مبدحة الرب اهللا ان تستهينوا بشيء يوجب الذم دون ان تستهينوا الذ

  .مبا يوجب العقوبة

    

  .ومسعته يقول يا هذا تظلم اىل ربك منك واستنصره عليك ينصرك

لقطاع ومسعته يقول احزنوا على ما فاتكم واسفوا على تقصريكم واحرزوا بضائعكم من التلف ال خترج ا
  .عليها

  .ومسعته يقول كل داء عرف دواؤه فهوصغرية والذي مل يعرف له دواء كبري

  .ومسعته يقول اجهد يا هذا ان يسرق منك وال يسرق لك

  .ومسعته يقول احذروا الصغائر فان النقط الصغار اثار يف الثوب النقي

  .لكومسعته يقول احذر ان ترى عملك لك فان رايته لك كنت ناظرا اىل ليس 

ومسعته يقول من الوقاحة متنيك مع توانيك استوف من نفسك احلقوق مث وفها احلظوظ حسب ما يكفيها 
  .ال ما يطغيها قفها بني اجلنة والنار تأباك اجلنة بكل معىن وتقبلك النار جبملتك

  .ل حمباًحىت أظهر له حيب ألنه مل يز: ال يزال عبدي يتحبب إيل حىت أحبه قال: ومسعته يقول معىن قوله

  : ومسعته يقول اخلري كله يف هذا الزمان ترك ما الناس عليه ومص النوى وسف الرمل وانشدنا

 عليك مبا اوليت من حسن تثىن  لو كل جارحة مين هلا لغة

 ازيد يف االحسان واملنن اليك  لكان ما زال شكري اذ اشرت به
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  : وانشدنا ايضا

 حيبك خوفا حممد  من ان تراىب حاشاك

 وما منك اوىف اال   يبق مين وفاءمل

  فصرت اهواك طرفا  عن مجيعي افنيتين

قال حمفوظ بن امحد الكلوداين قال لنا الشيخ الصاحل ابو علي احلسن بن غالب احلريب مسعت ابا احلسن بن 
مسعون يقول يا هذا اكرمتك ملا عاملتك وصنتك ملا يتك فمعامليت لك كرامة وي لك صيانة كلفتك 

لصالة ولعلمي بتوانيك مل اجعل هلا وقتا واحدا جعلت هلا اوال واخر وانت تقول الوقت واسع مىت ما ا
اتسع الوقت على عاقل اما علمت ان االوقات على العقالء ادق من ثقب االبر تم لك كاين لست 

ملكي واذا بدا موالك وتدع االهتمام بك كاين لست مطالباك اما علمت انه اذا بدا النهار اطالبك حبق 
  .الليل اطلبك حبق حيب

قال ابو علي وكنا جلوسا عند ايب احلسني بن مسعون يف جملسه فجاز قوم معهم كالب الصيد فنبحت 
عليها كالب الدرب فقال سبحان اهللا كان هذه حادثت هذه فقالت هذه االهلية لكالب الصيد يا 

نبوذ مثلنا كنتم خملني فقالت هلا كالب الصيد مساكني رغبتم يف نعيم امللوك فسوجروكم ولو قنعتم بامل
خفي عليكم حالنا حنن رأوا فينا الة اخلدمة فحسبونا على اخلدمة وقاموا لنا بالكفاية قالت االهلية فالواحد 

منكم اذا كرب خلي وصار معنا قالت كالب الصيد النه قصر عما جيب عليه وكل من قصر فيما جيب 
  .عليه طرد

ت ابا سعيد امحد بن املسك بن امحد البزاز يقول مسعت عمي حممد بن امحد يقول قال ابو علي ومسع
رأيت يف املنام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف جامع اخلليفة واىل جانبه رجل مكتهل فسالت عنه فقيل 

اليس يف هو عيسى ابن مرمي روح اهللا وكلمته وهو يقول للنيب صلى اهللا عليه وسلم اليس يف اميت االحبار 
اميت الرهبان اليس من اميت اصحاب الصوامع قال فدخل ابو احلسني بن مسعون فقال له رسول اهللا صلى 

  .اهللا عليه وسلم يف امتك مثل هذا فسكت وانتبهت

وعن ايب طاهر حممد بن علي العالف قال حضرت ابا احلسني بن مسعون يوما يف جملس الوعظ وهو 
و الفتح بن القواس جالسا اىل جنب الكرسي فغلبه النعاس فنام فامسك جالس على كرسيه يتكلم وكان اب

ابو احلسني عن الكالم ساعة حىت استيقظ ابو الفتح ورفع راسه فقال له ابو احلسني رأيت رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم يف نومك قال نعم قال أبو احلسني لذلك امسكت عن الكالم خوفا ترتعج وتنقطع 

  .و كما قالعما كنت فيه ا
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وعن ايب بكر الربقاين قال اليب احلسني بن مسعون ايها الشيخ انت تدعو الناس اىل الزهد يف الدنيا والترك 
هلا وتلبس احسن الثياب وتاكل اطيب الطعام فكيف هذا فقال كل ما يصلحك فافعله اذا صلح حالك 

  .مع اهللا بلبس لني الثياب واكل طيب الطعام فاليضرك

  .عون عن خلق كثري يطول ذكرهم منهم عبد اهللا بن ايب داود السجستاين واملى احلديثاسند ابن مس

وتويف يوم النصف من ذي القعدة سنة سبع ومثانني وثلثمائة وكان مولده سنة ثلثمائة ودفن يف داره مث 
  .نقل بعد تسع وثالثني سنة اىل باب حرب وكفنه مل يبل

 ايب قال كنت مع الذين اخرجوا ابا احلسني من داره وقد دفن قال عبد القادر بن حممد بن يوسف اخربين
  .فيها اربعني سنة فاخرج اىل قرب امحد واكفانه تتقعقع كما دفن رمحه اهللا

    

  عبد الصمد بن عمر بن محمد بن اسحاق 

  .ابو القاسم الواعظ كان من اهل الزهد والصالح االمرين باملعروف والناهني عن املنكر

لي بن ثابت قال حدثين الضمري قال كان عند عبد الصمد جزء عن النجاد فاخذت من عن امحد بن ع
ايب بكر البقال نسخته ومضيت انا وابو يعلى بن املامون إليه فسلمنا عليه وسالناه ان حيضرنا يف املسجد 

  .لنسمع اجلزء منه وسبقناه اىل املسجد

امنا حضرنا لنسمع منك فان رأيت ان له فدخل وسلم وصلى ركعتني مث جاء فجلس بني ايدينا فقلت 
ترتفع اىل صدر الس فقال هذا ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واشار اىل ابن املامون وانت 

  .رجل من اهل العلم وما كنت الرتفع عليكما يف الس

 فقال له انا غين وعن علي بن حممد احلسن املالكي قال جاء رجل اىل عبد الصمد مبائة دينار ليدفعها إليه
عنها فقال فرقها على اصحابك هؤالء فقال ضعها على االرض ففعل فقال عبد الصمد للجماهة من 

احتاج منكم اىل شيء فلياخذه على قدر حاجته فتوزعها اجلماعة على صفات خمتلفة من القلة والكثرة 
 اىل البقال فخد منه ربع رطل ومل ميسها هو بيده مث جاء ابنه بعد ساعة فطلت منه شيئا فقال له اذهب

  .مترا

وقال التنوخي كنت يوم اجلمعة يف جامع املنصور واخلطيب على املنرب وعلى يساري علي بن طلحة 
املقري البصري فمددت عيين فرأيت عبد الصمد بالقرب مين فهممت بالنهوض إليه وكان صديقاً يل 

الة فقام ومشى حنوي فقمت إليه فقال يل فاحتشمت من القيام يف مثل ذلك الوقت مع قرب قيام الص
wاجلس ايها القاضي فليس اليك قصدت وال لك اردت مبجيئي امنا هذا اردت واليه قصدت يعين ابن 
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طلحة وذلك ان نفسي تأباه وتكرهه فاردت ان اذهلا بصده واخالف ارادا فقصدته فقام ابن طلحة إليه 
  .وقبل راسه وعاد عبد الصمد اىل موضعه

مد بن عبد اهللا بن امحد بن عبد اهللا السكري قال اجتاز عبد الصمد يوما بسوق الطعام فراى وعن حم
غالما يقال له عزيز وقد خرج مع العيارين وكانت أيامهم والناس جمتمعون عليه وأبواه يبكيان ويعذالنه 

  .ويأىب عليهم

ين منكم امضيا اطلبا عزيزاً غريي فلما اكثر عليه قال هلما مثلي يقول شيئا يرجع عنه قد قلت الصحايب ا
  .شاروفيت يف جييب

يقال عبد الصمد رايته قد تابع اهلوى على الوقاء مع علمه بانه اذا وقع يف الشدائد ال جيريه فبايعت ريب 
على الوفاء مع علمي باين اذا وقعت يف الشدائد جيريين فاجتزت يوما بباب درب الديزج فشممت روائح 

  . بشيء منها فقلت اطليب عبد الصمد غريي شاورفيت يف جييبطيبة فطالبتين نفسي

قال ومسعت عبد الصمد يقول كنت يوما امشي يف بعض الطرق واذا بساع قد اقبل من عدوه وقد بقي 
عليه من الطريق بقية والناس يستقبلونه بالتحف فقال له رجل أي فالن مت اليوم حىت تعيش ابدا فقلت 

  .حىت تعيشي ابدالنفسي هذا لك مويت اليوم 

وعن ايب علي احلسن بن علي بن فهر القالف قال قال عبد الصمد يا ابا علي رأيت اليوم عجبا اجتزت 
ببعض اخلرابات فسمع منها أنينا فدخلت واذا برجل قد شد حبال يريد ان خينق نفسه فزعقت عليه وقلت 

ما شأنك والغدر قال قد قامرت يف له ال حيل لك ان تفعل هذا فقال يل فاعذر فقلت يل فاعذر فقلت و
قتل نفسي فقمرا وما ارى الغدر فنحيت احلبل من عنقه وعجبت كيف مل يستجز الغدر يف هوى 

الشيطان فكيف جيوز الغدر يف رضا الرمحن؟ وحكى ابو الوفاء بن عقيل قال هجم عيد على عبد الصمد 
ل يا هذا باهللا دعين اليوم اتلذذ بفقري والبيت فارغ من القوت فجاءه رجل بدراهم فقال خذ هذه فقا

  .كما يتلذذ االغنياء بغناهم وكان يقول ابدا اوجدهم يف تعذيبه عذوبة

قال املؤلف بلغين عن عبد الصمد انه كان يف دعوة فقيل له انبسط ومتكن فقال وماميكين من حيتشم ربه 
  .يف اخللوة ال ينبسط

  .اتتكم الدنيا فال تفوتنكم االخرةوكان حيرض اصحابه اىل اجلد ويقول هيه قد ف

وقال التنوخي حدثين من حضر عبد الصمد وقد احتضر فدخلت عليه ام احلسن بن القاضي ايب امحد بن 
  .االكفاين وكانت احد من يقوم بامره ويراعيه

 هلا فقالت له اسالك واقسم عليك اال سالتين حاجة فقال هلا نعم كوين هلنية يعين ابنته بعد مويت كما انت
w  .يف حيايت فقالت افعل مث امسك ساعة وقال استغفر اهللا وكررها اهللا هلا خري منك
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وحكى ابن عقيل عن بعض من حضر عبد الصمد عند املوت قال حضرته وهو يقول يا سيدي لليوم 
  .خباتك وهلذه الساعة اقتنيتك حقق حسن ظين بك

  .اسند عبد الصمد عن امحد بن سلمان النجاد

    

 الثالثاء لسبع بقني من ذي احلجة وقيل يف آخر يوم من ذي احلجة سنة سبع وتسعني وثالث وتويف يوم
مائة وقيل تويف ليال وكانت وفاته بدرب مشاس من ر الغالبني وقربه اليوم ظاهر يتربك به مبقربة االمام 

  .امحد

  عثمان بن عيسى ابو عمر الباقالوي 

  .لكالم فيما ال يعنيهكان يقال له العابد الصموت المساكه عن ا

  .قال امحد بن علي احلافظ كان عثمان الباقالوي احد الزهاد املتعبدين منقطعا عن اخللق مالزما للخلوة

قال ومسعت بعض الشيوخ الصاحلني يقول مسعت عثمان الباقالوي يقول اذا كان وقت غروب الشمس 
  .طار عن الذكراحسست بروحي كأا خترج يعين الشتغاله يف تلك الساعة باالف

  .قال ومسعته يقول احب الناس ايل من ترك السالم علي النه يشغلين بسالمه عن الذكر

وقال حممد بن حممد بن عبد العزيز العباسي حدثين ايب قال مضيت يوما يف صحبة خايل ايل عثمان بن 
يل فقال يا ابا عبد اهللا عيسى الباقالوي فتلقيناه خارجا من املسجد اىل داره وهو يسبح فقال له خايل ادع 

شغلتين انظر ما تظنه يف فافعله وادع انت يل فقلت له انا باهللا ادع يل فقال يل رفق اهللا بك فاستزدته فقال 
  .الزمان يذهب والصحائف ختتم

وعن ايب احلسني حممد بن حممد بن املهتدي قال هذا انا فيه من بركة عثمان الباقالوي وذلك انين كنت 
  .ن اذا خال يب مسح يده على صدري ودعا يل فانا اعتقد ان الذي انا فيه من بركة دعائهاصلي به فكا

قال وكان له مغتسل وحارة يف املسجد فكان يصلي بينهما وكنت اصلي به شهر رمضان فقرات ليلة 
 فصاح وسقط مغشيا عليه 15سورة احلاقة حىت اتيت هذه االية فيومئذ وقعت الواقعة سورة احلاقة آية 

  .فما بقي احد يف املسجد اال انتحب

وكان عثمان يتعمم بشاروفة وكان ياكل من كسب البوازي وكان قد ساله السعيد التركي أن يصل إليه 
منه شيء فاىب فقال له اذ ابيت فتاذن يل ان نشتري دهنا نشغله يف املسجد وكان ماواه املسجد ما كان 

ا عاد الرسول على انه حيمل إليه دهنا قال له ال جتئين بشيء خيرج منه اال اىل اجلمعة فاجاب اىل ذلك فلم
w  .آخر فقد اظلم على البيت
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اسند عثمان الباقالوي عن ابراهيم بن حممد املطوعي واحلسن بن ايب النجم مؤدب الطائع هللا وغريمها 
  .نصوروتويف يف يوم اجلمعة لسبع بقني من رمضان سنة اثنتني واربع مائة ودفن يف مقربة جامع امل

عن عرس اخلباز قال ملا دفن عثمان الباقالوي رأيت يف املنام بعض من هو مدفون يف جوار قربه فقلت له 
كيف فرحكم جبوار عثمان فقال واين عثمان ملا جيء به مسعنا قائال يقول الفردوس الفردوس او كما قال 

  .رمحه اهللا

  بكر بن شاذان بن بكر أبو القاسم 

 ومسع احلديث من جعفر اخللدي وايب بكر الشافعي وغريمها وكان يقرىء القرآن قرأ القرآن على مجاعة
  .ويروي احلديث ويعظ الناس وكان من قوام الليل واهل التقوى

عن احلسن بن غالب املقرىء ان بكر بن شاذان وابا الفضل التميمي جرى بينهما كالم فبدر من ايب 
تميمي فقصد ابا بكر بن يوسف وقال له قد كلمت بكرا الفضل كلمة ثقلت على بكر وانصرفا مث ندم ال

بشيء قد خفي عليه وندمت على ذلك فاريد ان جتمع بيين وبينه فقال له ابن يوسف سيخرج لصالة 
  .العصر

فخرج بكر وجاء إىل ابن يوسف التميمي عنده فقال له التميمي اسالك ان جتعلين يف حل فقال بكر 
  .تك وانصرفسبحان اهللا ما فراقتك حىت احلل

  .قال التميمي قال يل والدي يا عبد الواحد احذر ان ختاصم من اذا منت كان منتبها

  .قال ابن غالب وكان لبكر ورد من الليل ال خيل به

  .تويف يف يوم السبت التاسع من شوال سنة مخس واربع مائة ودفن مبقربة باب حرب

  أبو أحمد عبد اهللا بن احمد 

ي بن عبد الواحد بن مهدي اختلفت اىل ايب امحد الفرضي ثالث عشرة سنة مل ابن حممد الفرضي قال عل
  .اره ضحك فيها غري انه قرأ علينا يوما كتاب االنبساط فاراد ان يضحك فغطى فمه

وقال عيسى كان أبو أمحد اذا جاء اىل ايب حامد االسفرائيين قام ابو حامد من جملسه ومشي اىل باب 
  .مسجده حافيا مستقبال له

قال وكتب ابو حامد مع رجل خراساين كتابا اىل ايب امحد يشفع له ان يأخذ عليه القرآن فظن ابو امحد 
اا مسالة قد استفيت فيها فلما قرا الكتاب غضب ورماه عن يده وقال انا ال اقريء القرآن بشفاعة او 

w  .كما قال
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يعلم العلم خالصا هللا ال يشوبه شيء من وقال ابو القاسم منصور بن عمرو الفقيه مل ار يف الشيوخ من 
  .الدنيا غري ايب امحد الفرضي فانه كان يكره ادىن سبب حىت املدح الجل العلم

قال وكان قد اجتمعت فيه أدوات الرياسة من علم وقرآن وإسناد وحالة متسعة يف الدنيا وغري ذلك 
الشيخ الكبري ذو اهليئة فيقدم عليه وكان أورع اخللق وكان يبتدىء كل يوم بتدريس القرآن وحيضر عند 

احلدث الجل سبقه فاذا فرغ من اقراء القرآن ويل قراءة احلديث علينا بنفسه فال يزال كذلك حىت يستنفد 
  .قوته مث يضع الكتاب من يده وينصرف

قال وكنت اطيل العقود معه وهو على حالة واحدة ال يتحرك وال يعبث بشيء من اعضائه وال يغري شيئا 
  . هيئته حىت افارقهمن

  .وقد بلغين انه كان جيلس مع اهله على هذا الوصف ومل ار يف الشيوخ مثله

  .مسع ابو امحد من القاضي احملاملي ويوسف بن يعقوب بن البهلول وحضر جملس ايب بكر بن االنباري

ودفن يف مقربة وتويف يف يوم الثالثاء للنصف من شوال سنة ست واربعمائة وقد بلغ اثنتني ومثانني سنة 
  .جامع املدينة رمحه اهللا

  أبو العباس أحمد بن محمد 

ابن عبد الرمحن بن سعد االبيوردي كان فقيها فصيحا من اصحاب ايب حامد االسفرائيين توطن بغداد 
ويل القضاء ا على اجلانب الشرقي ومدينة املنصور وكان مدرسا مفتيا مناظراً وكانت له حلقة جبامع 

  .املنصور

ر عبيد اهللا بن امحد بن عثمان الصرييف عمن حدثه ان القاضي ابا العباس االبيوردي كان يصوم الدهر ذك
  .وان غالب افطاره كان على اخلبز وامللح وكان فقريا يظهر املروءة قال ومكث شتوة ال ميلك جبة يلبسها

 وامنا كان يعين بذلك الفقر وكان يقول الصحابه يف علة متنعين عن لبس احلشو فكانوا يظنونه يعين املرض
  .وال يظهره تصوتا ومروءة

  .وقال ابن ثابت حدثين الصوري انه سال االبيوردي عن مولده فقال سنة سبع ومخسني وثالمثائة

ومات يوم السبت السادس من مجادى االخرة سنة مخس وعشرين واربعمائة ودفن يف مقربة باب حرب 
  .واهللا اعلم

   محمد ابو الحسن علي بن عمر بن
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ابن احلسن احلريب املعروف بالقزويين وكان من كبار الصاحلني ومولده يف حمرم سنة ستني وثالث مائة 
  .ببغداد واصل ابيه من قزوين وقرا القرآن بالقراءات على ايب حفص الكناين وغريه

ة وايب ومسع احلديث من ابن كيسان النحوي والقاضي اجلراحي وايب حفص بن الزيات وايب عمر بن حيو
احلسني مظفر وايب احلسني بن مسعون يف مجاعة اخرى وتفقه على ايب القاسم الداركي وعلق النحو على 

  .ايب الفتح بن جين

وكان منذ كان صبيا حسن الطريقة مالزما للصمت عما ال يعنيه وافر العقل مث كان يقرأ القرآن ويروي 
ت كثرية وملا تويف غسله ابو حممد رزق اهللا بن عبد احلديث وال خيرج من بيته اال اىل الصالة وله كراما

  .الوهاب التميمي

قال امحد بن علي بن ثابت كان ابو احلسن القزويين احد الزهاد املذكورين ومن عباد اهللا الصاحلني تويف 
يف شعبان سنة اثنتني واربعني واربعمائة وصلى عليه يف الصحراء بني اخلربية والعتابني وحضرت الصالة 

يه وكان اجلمع متوفرا جدا يفوت االحصاء مل ار مجعا على جنازة اعظم منه وغلق مجيع البلد يف ذلك عل
  .اليوم

وقال ابو الفتح بن علوس الدينوري صلى الناس على القزويين حيث توجهوا ومل حيط اىل االرض لكثرة 
  .اخللق امنا كان على ايدي الرجال حيث اجته صلوا عليه

ن عقيل شهدت جنازته وكان يوما مل ير يف االسالم بعد جنازة امحد بن حنبل مثله وقال ابو الوفاء ب
غلقت له املكاتب واحلمامات وبلغت املعربة بباب الطاق مع كون اجلسر ممدودا ربع دينار ومل يسع الناس 

جامع وال امكن ان يصلي عليه امام معني فجعل كل قبيل فيه الوف من الناس يصلى م رجل يصلح 
  .لتقدمل

وكانت الضجة متنع التبليغ للتكبري فصلى اكثر الناس وحدانا و رأيت عدة بنانيك فيها من املداسات 
  .الكثرية ينادي عليها لياخذها ارباا

عبد اهللا بن حممد الربداين قال انتبه اخي ابو غالب يوسف بن حممد يف الليلة اليت مات فيها القزويين وهو 
فسكنه والدنا وامسكه وقرا عليه وقال له ما لك يا بين قال رأيت يف املنام كان يبكي وقد اخذته الرعدة 

ابواب السماء قد فتحت وابن القزويين يصعد اليها فلما كان يف صبيحة تلك الليلة مسعنا املنادي ينادي 
  .مبوته

    

لين كثرة اخللق الذين وقال ابو الفرج عبد العزيز بن عبد اهللا الصائغ صليت على ايب احلسني القزويين فها
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حضروا جنازته واستعظمتهم فرايته تلك الليلة يف املنام وهو يقول يل استعظمت اخللق الذين صلوا علي 
  .قد صلى علي من املالئكة يف السماء اكثر من ذلك

  أبو بكر محمد بن عبد اهللا الدينوري 

  .وكان يسكن الرصافة ببغداد وكان زاهدا حسن العيش

  . القزويين يقول عرب الدينوري قنطرة خلف من بعده وراءهوكان ابو احلسن

قال ابو الوفاء بن عقيل الواعظ كنت شابا حديث السن اتردد اىل جملس ابن بشران الواعظ وكان يعتاد 
عيين الرمد كثرياً فرآين ذات يوم يف الس رجل كان يبسط البن بشران بساط املنرب يقال له بكار فقال 

ى حضور هذا الس فقلت لعلي استفيد شيئا ينفعين يف ديين فقال يل اجلس حىت ينقضي يل اراك تدوم عل
  .الس فجلست

فلما انقضى الس اخذ بيدي ومحلين اىل الرصافة وجاء يب إىل باب فطرقه فقال قائل من داخل الدار من 
همة ففتح الباب وهو فقال انا بكار فقال يا بكار الست قد كنت هاهنا اليوم فقال جئت يف حاجة م

  .يقول ال حول وال قوة اال باهللا

مث دخلنا واذا بشيخ جالس مستقبل القبلة على راسه سطح كالطرحة فسلمنا عليه فرد علينا السالم فقال 
بكار يا سيدي هذا صيب يداوم حضور الس وحيب اخلري وقد دام مرض عينه فادع له فدعاين فاتيته 

ح عيين به فبقيت بعد ذلك حنو ستني سنة مل ترمد عيين فلما خرجت سألت فادخل خنصره يف فيه مث مس
  .عنه فقيل يل هذا ابو بكر الدينوري صاحب ابن مسعون

  .تويف الدينوري يف شعبان سنة ثالثني واربعمائة

  أبو الطيب طاهر بن عبد اهللا 

لعلم مسع من ايب امحد ابن طاهر الطربي ولد بآمل يف سنة مثان واربعني وثالمثائة وسافر يف طلب ا
الغطريفي والدار قطين واملعايف بن زكريا وغريهم وتفقه على ايب احلسن املاسرجسي وبرع يف الفقه ومجع 
التقوى اىل العلم وويل القضاء بربع الكرخ بعد ايب عبد اهللا الصيمري وقد كان راى النيب صلى اهللا عليه 

  .قول مساين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقيهاوسلم يف املنام فقال له يا فقيه فكان يفرح وي

  : قال امحد بن علي بن ثابت انشدين ابو الطيب الطربي لنفسه

 الشدائد حىت اعقب اخلريا على  زلت اطلب علم الفقه مصطربا ما

w عظم ما نلت من عقباه مغتفرا يف  وكان ما كر من درس ومن سهر
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 لى املاثور معتربايقاس ع وما  ماثورة حفظا وثقبت به حفظت

 الكتب مبسوطا وخمتصرا غرائب  يف كل نوع من مسائله صنفت

 اذا مل اعرف االثر وبالقياس  اقول باالثر املروي متبعا

 عنها قناع اللبس فاحنسرا حسرت  انتضيت بياين عن غوامضه اذا

 منها اىل ما اعجز الفكرا وصلت  حتريت طوق احلق جمتهدا وان

 فلم ادع ظاهرا منها ومدخرا  ا عنيت بهذا ثروة مل وكنت

 القىت فيه ان ال اصحب البشرا مث  ابايل اذا ما العلم صاحبين وما

  اىل اهلوى فاستطابت عنده الصربا  عناين عنه مهة طمحت ثنت

 دون الغىن حزنان منكسرا ابيت  فال اتصدى للئيم وال اصدى

 ورد والصدرافاطاب ال كفاييت  اضقت سألت اهللا معتذرا اذا

وقرات خبط الشيخ ايب الوفا بن عقيل قال حكي يل بعض اهل العلم ان القاضي ابا الطيب صعد من 
مسريية وقد مت له عشر املائة فقفز منها اىل الشط فقال بعض من حضر يا سيدنا ال تفعل هذا فان اعضاءك 

ذه اعضاءنا حفظناها من معاصي اهللا تضعف ورمبا اورث مثل هذه الطفرة فتقاً يف املعى فقال يا هذا ان ه
  .فحفظها اهللا علينا

وقال ابو احلسن حممد بن أمحد بن عبد اهللا الفامي ابتدا القاضي ابو الطيب الطربي يدرس الفقه ويتعلم 
  .العلم وله اربع عشر سنة فلم خيل به يوما واحدا اىل ان مات

ل سنة مخسني واربعمائة ودفن من الغد يف قال اخلطيب وتويف يف يوم السبت لعشر بقني من ربيع االو
مقربة باب حرب وحضرت الصالة عليه يف املنصور وكان امامنا يف الصالة عليه ابو احلسني بن املهتدي 

  .وبلغ من السن مائة سنة وسنتني وكان صحيح العقل ثابت الفهم يقضي ويفيت اىل حني وفاته رمحه اهللا

  أبو الحسن البرداني 

  .املنقطعني جبامع املنصوركان من الزهاد 

    

حدثين ابو حممد عبد اهللا بن علي املقريء قال كان ابو احلسن الربداين صاحلا مقيما بدار القطان وكان 
الناس يزورونه فيقول ترى أي شيء زاد يف حىت ازار انا كنت اكارا ولباسي اليوم لباسي الذي كان 
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امحد على تركه فلماذا ازار؟ قال ابو حممد وكان واكلي اكلي الذي كان وما تركت شيئا من الدنيا 
جبامع املنصور رجل يقال له ابن عبد العزيز من القراء فسمعه الربداين يقول يوما هؤالء احلشوية يقولون يف 
القرآن كذا فبقي مدة ال يصلي خلفه فلما شاع هذا تعصب له مجاعة وجاؤوا بتوقيع من السلطان بتقدميه 

بد العزيز والناس معه فباتوا بباب البصرة فقال خادم الربداين له يا سيدي قد جاء القوم ومتكينه فجاء ابن ع
  .وقد عزموا على تقدميه ومتكينه فقال ما جييئون وكيف جييئون

  .فقال ابن عبد العزيز يف بعض الليلة فؤادي يوجعين ومات من ليلته

  أبو بكر احمد بن علي العلبي 

س ويعمل بيده وال يقبل من أحد شيئا ويذهب بنفسه يف كل ليلة اىل دجلة كان يقريء القرآن ويؤم النا
  .فياخذ يف كوز له ماء يفطر عليه وميشي يف حوائج نفسه وال يستعني باحد

وكان اذا حج يزور القبور مبكة وجييء اىل قرب الفضيل بن عياض وخيط بعصاه ويقول يا رب ها هنا يا 
  .رب ها هنا

 سنة ثالث ومخس مائة فشهد عرفة حمرما وتويف عشية ذلك اليوم يف ارض فاتفق انه خرج للحج يف
  .عرفات فحمل اىل مكة وطيف به حول البيت ودفن يوم منحر اىل جانب الفضل بن عياض

  أبو المعالي الرجل الصالح 

 ساكن باب الطاق قال ابو احلسن بن ماالن وكان ثقة حدثين ابو املعايل الصاحل قال ضاق يب االمر يف

رمضان حىت اكلت فيه ربعني باقلي عزمت على املضي اىل رجل من ذوي قرابيت اطلب منه شيئا فرتل 
  .طائر فجلس على منكيب وقال يا ابا املعايل انا امللك الفالين ال متض إليه حنن ناتيك به فبكر الرجل ايل

يل له جاء سعد الدولة شحنة وحدثين ابو حممد عبد اهللا بن املقريء قال كنت عند ايب املعايل الصاحل فق
بغداد فقال اغلقوا الباب فجاء فطرق الباب وقال ها انا قد نزلت عن دابيت وما ابرح حىت تفتح يل ففتح 

له فدخل فجعل يوخبه على ما هو فيه وسعد الدولة يبكي بكاء كثريا فانفرد بعض اصحابه وتاب على يده 
 جالسا وال يلبس اال ثوبا واحدا شتاء كان او صيفا وكان اذا وقال يل ابو حممد كان ابو املعايل ال ينام اال

  .اشتد الربد عليه يشد املئزر بني كتفيه

حدثين ابو حممد ان رجال تويف وسلم إىل ابن عقيل ماال وامره ان يدفعه اىل ايب املعايل الصاحل ليقسمه بعد 
ه بالقصة فقال ما اقبل هذه الوصية موته فلما مات الرجل بعث ابن عقيل اىل ايب املعايل باملال واخرب

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   512 

فعاوده فاىب فبينما هم على ذلك جاء ولد امليت فقال أن ايب اوصى مبا ال خيرج من الثلث فقال ابن عقيل 
  .واهللا لقد كوشف ذاك الرجل فهو يقبل مخسة ارطال من اخلبز ولوال انه كوشف ذا ما رده رمحه اهللا

  أخو جمادي 

  .الناس يزورونه ويتربكون بهكان منقطعا بباب الطاق و

حدثين ابو حممد عبد اهللا بن املقريء عن اخي مجادي قال خرجت يف يدي عيون وانتفخت فامجع االطباء 
على قطعها فبت ليلة على سطح قد رقيت إليه فقلت يف الليل يا صاحب هذا امللك الذي ال ينبغي لغريه 

هللا عليه وسلم يف املنام فقلت يا رسول اهللا يدي هب يل شيئا بال شيء فنمت ف رأيت رسول اهللا صلى ا
  .انظر اليها

  .فقال مدها فمددا فامر يده عليها واعادها وقال قم فقمت وانتبهت واخلرق اليت شدت ا خمانق

فقمت يف الليل وذهبت اىل باب االزج اىل قرابة يل فطرقت الباب فقالت املراة لزوجها قد مات فالن 
  .ا قد جاء خيربها بذلك فلما فتحت الباب ورأتين تعجبتتعنيين وظنت ان خمرب

ورجعت اىل باب الطاق فرأيت الناس من عند دار السلطان اىل مرتيل خلقا ال حيصى معهم اجلرار 
  .واالباريق فقلت ما لكم فقالوا قيل لنا ان رجال قد راى النيب صلى اهللا عليه وسلم ها هنا يتوضأ يف بئر

  . مل يكن يل معهم عيش فاختفيت يف اخلرابات طول النهارفقلت يف نفسي ان مضيت

  عبد الوهاب بن المبارك ابن احمد االنماطي 

ويكىن ابا الربكات مسع الكثري وكتب الكثري وروي لنا عن ايب حممد الصريفيين وابن النقور وخلق كثري 
  .من القدماء

 وال اصرب على االقراء وال احسن بشرا وما عرفنا من مشاخينا اكثر مساعا منه وال اكثر كتابة للحديث
  .ولقاء وال اسرع دمعة وال اكثر بكاء

    

ولقد كنت اقرا عليه احلديث يف زمان الصبا ومل اذق بعد طعم العلم فكان يبكي بكاء متصال وكان ذلك 
  .البكاء يعمل يف قليب وأقل ما يبكي هذا هكذا اال المر عظيم فاستفدت ببكائه ما مل استفد بروايته

وكان جملسه مرتها عن غيبة الناس وكان رضي اهللا عنه على طريقة السلف وكنا نتنظره من يوم اجلمعة 
ليايت من داره بنهر القالئني اىل جامع املنصور فال يايت على قنطرة باب البصرة وامنا مير على القنطرة 

w  .قبض عليه بنيت قنطرةالعتيقة فسالته عن سبب هذا فقال كانت تلك دار ابن معروف القاضي فلما 
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  .قال وحدثنا ابو حممد التميمي عنه انه احل من يعرب عليها غري اين ال افعل

وكان مولده يف رجب سنة اثنتني وستني وتويف يوم اخلميس احلادي والعشرين من احملرم سنة مخس 
  .وثالثني ومخس مائة

  .تهم يف قضائهوعدته يف مرضه وقد بلي وذهب حلمه فقال يل ان اهللا عز وجل ال ي

  ذكر المصطفين من عباد بغداد المجهولين األسماء

  عابد 

عن أيب عبد اهللا امحد بن حيىي اجلالء قال مسعت أيب يقول كنت عند معروف يف جملسه فدخل عليه رجل 
فقال يا أبا حمفوظ رأيت يف هذه الليلة عجباً قال وما رأيت رمحك اهللا قال اشتهي علي أهلي مسكا 

السوق فاشتريت هلم مسكة ومحلتها مع محال فمشي معي فلما مسعنا آذان الظهر قال احلمال فذهبت إىل 
  .يا عم هل لك أن نصلي فكأنه أيقظين من غفلة فقلت له نعم نصلي

فوضع الطبق والسمكة عليه على مستراح ودخل املسجد فقلت يف نفسي الغالم قد جاد بالطبق أجود أنا 
 حىت اقيمت الصالة فصلينا مجاعة وركع بعد الصالة وخرجنا فإذا الطبق أيضاً بالسمكة فلم يزل يركع

على حاله موضوع فجئت إىل البيت وحدثت أهلي ذا فقالوا يل قل له ياكل معنا من هذا السمك فقلت 
له تأكل معنا من هذا السمك فقال أنا صائم فقتل له فافطر عندنا قال نعم اروين طريق املسجد فاريته 

  .سجد وجلس إىل ان صلينا املغربفدخل امل

فجئت إليه وقلت له تقوم رمحك اهللا فقال أو نصلي عشاء اآلخرة فقلت يف نفسي هذه ثانية يريد ان فيه 
بيت فيه أنا وأهلي وبيت فيه صبية مقعدة ولدت كذلك : خريا فلما صلينا به إىل مرتيل ولنا ثالث أبيات

  .هلا فوق العشرين سنة وبيت كان فيه ضيفنا

فبينا أنا مع أهلي إذ دق داق الباب يف آخر الليل فقلت من يدق الباب فقالت أنا فالنة فقلت فالنة قطعة 
حلم مطروحة يف البيت كيف يستوي هلا ان متشي فقالت أنا هي افتحوا يل ففتحنا هلا فإذا هي فقلت أي 

إىل اهللا عز وجل به فقلت شيء اخلرب فقلت مسعتكم تذكرون ضيفنا هذا خبري فوقع يف نفسي ان اتوسل 
  .فاستويت وقمت وانا يف عافية كما تروين: اللهم حبق ضيفنا هذا وجباهه عندك إال أطلقت اسري

فقمت إليه اطلبه يف البيت فإذا البيت خال ليس فيه أحد فجئت إىل الباب فوجدته مغلقا حباله فقال 
  .معروف نعم فيهم صغار وكبار يعين االولياء

w   عابد آخر مجذوم
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اتيت برجل جمذوم ذاهب اليدين والرجلني اعمى فجعلته مع : قال خلف الربزايل: أبو عبد اهللا الرباثي قال
اذومني فغفلت عنه أياما مث ذكرته فقلت يا هذا اين غفلت عنك فكيف حالك فقال يل حبييب ومن أنا 

  . يغفل عيناحبه فقد احاطت حمبته باحشائي فال اجد ملا أنا فيه من امل مع حمبته ال

فقلت له اين نسيت فقال ان يل من يذكرين وكيف ال يذكر احلبيب حيبيه وهو نصب عينيه تائه العقل 
والقلب قلت هلا اال ازوجك امرأة تنظفك من هذه االقذار قال فبكي مث تنفس ورمى ببصره حنو السماء 

  .وقال يا حبيب قليب مث اغمي عليه

ين وانا مالك الدنيا وعروسها قلت أي شيء الذي عندك من ملك فافاق فقلت ما تقول فقال كيف تزوج
الدنيا وانت ذاهب اليدين والرجلني اعمى تأكل كما تأكل البهائم قال رضي عين سيدي إذا ابلى 

  .جوارحي واطلق لساين بذكره

 قال فوقع مين بكل موقع فما لبث اال يسريا حىت مات فأخرجت له كفنا فيه طول فقطعت منه فاتيت يف

منامي فقيل يل يا خلف خبلت على ويل وحميب بكفن طويل قد رددنا عليك كفنك وكفناه عندنا بالسندس 
  .واالسترباق قال فصرت إىل بيت االكفان فإذا الكفن ملقى

  عابد آخر 

قال إبراهيم االجري الكبري كنت يوما قاعدا على باب املسجد يف يوم شات إذ مر يب رجل عليه خرقتان 
  . من هؤالء الذين يسالون فقلت يف نفسي لو عمل هذا بيده كان خريا له قال ومضى الرجلفظننت انه

    

فلما كان الليل اتاين ملكان فأخذا بضبعي مث ادخالين املسجد الذي كنت على بابه قاعدا فإذا رجل نائم 
 قاال يل بلى عليه خرقتان فكشف يل عن وجهه فإذا هو الذي مر يب فقاال يل كل حلمه فقلت ما اغتبته

  .حدثت نفسك بغيبته ومثلك ال يرضى منه مبثل هذا

قال فانتبهت فزعا فمكثت ثالثني يوما اقعد على باب املسجد ال اقوم اال لفرض انتظر ان مير يب 
  .فاستحله

فلما كان بعد الثالثني مر يب على حاله واخلرقتان عليه فوثبت إليه فغمز وغمزت خلفه فلما خفت ان 
 يا هذا قف اكلمك قال فالتفت ايل مث قال يا إبراهيم وانت أيضاً ممن يغتاب املؤمنني بقلبه قال يفوتين قلت

  .فسقطت مغشياً علي قال فافقت وهو عند راسي فقال اتعود قلت ال مث غاب عن عيين فلم اره بعد ذلك

  عابد آخر 
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ان يل فلم اقدر مث حرصت قال اجلنيد ارقت ليلة فرمت السكون فما وجدته مث اجتهدت يف قضاء ورد ك
على دراسة شيء من القرآن فلم اقدر فوقع يب انزعاج شديد فأخذت ثويب على كتفي مث انصرفت وذاك 

  .آخر الليل

فلما توسطت الدرب عثرت بإنسان ملتف يف عباء فرفع راسه وقال إىل الساعة فقلت سيدي عن موعد 
بك فقلت قد فعل حاجة قال نعم قلت ما هي تقدم فقال ال ولكن سألت حمرك القلوب ان حيرك يل قل

قال يا أبا القاسم مىت يكون الداء دواء فقلت إذا خالفت النفس هواها صار داؤها دواءها قال فتنفس 
وقال قد اجبتها ذا اجلواب الليلة سبع مرات فقالت ال أو امسعه من جنيد ها قد مسعت منه مث مضى فما 

  .رايته بعد ذلك

   عابد آخر -

كنت عند اجلنيد يوم قدم أبو حفص النيسابوري فوثب إأليه اجلنيد وعانقه، :  اهللا بن عبد اهللا قالعبيد
أي شيء تومي؟ فعني له على شيء يطبخ : دعين من املعانقة، عندك شيء تطعمين؟ فقال له: فقال للجنيد

فقال . معه ما أرادفمضى ابن زيري فغاب ساعة مث عاد و: قد مسعت: فالتفت اجلنيد إىل ابن زيري فقال
أحب : يا أخي قد أحببت أن أوثر به، أتساعدين؟ فقال له: فقال. قد حضر ما ذكرت: اجلنيد أليب حفص

أمش : قد مسعت فأنفذه إىل مستحق فأقبل ابن زيري إىل احلمال فقال: فقال اجلنيد البن زيري. ما حتب
فدق ابن زيري أقرب الدارين إىل فمشى احلمال ساعة ووقف بني دارين . بني يدي وحيث أعييت فقف

. ادخل إن كان معك كذا كذا وإال فال، وعني على ما كان مع احلمال: احلمال فإذا نداء من داخل الدار

ففتحت الباب فإذا شيخ قاعد وخيش مرسل على باب، فوضعت ما كان مع احلمال بني يدي : قال
  .الشيخ وصرفت احلمال وقعدت

. ال أنصرف أو ختربين باحلال: يان وبنات حيتاجون إىل هذا الطعام فقلت لهوراء هذا اخليش صب: فقال يل

هؤالء الصبيان يسألوين هذا الطعام منذ مدة ومل تسامح نفسي أن أسأل اهللا تعاىل، فوجدت البارحة : فقال
 مساحمة أن أسأل فجعلت عالمة إجابة اهللا إياي وجود املساحمة من السؤال، فلما دققت الباب علمت ما

  .معك

  عابد آخر 

من بعض قرى بغداد بلغنا عن جنيد قال مسعت السري بن املغلس يقول ان يف قرى بغداد الولياء ال 
wيعرفهم اخللق قال وكنت ادور يف القرى لعلي اجد منهم واحداً فبينا أنا يوما يف بعض القرى دخلت 
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سالة فقلت هات فقال مسالة مسجدا ف رأيت فيه شابا ساكتا فتقدم ايل وقال يل اتاذن ان اسالك م
فسال مسالة من احوال القلب دقيقة فاجبته فقلت له يقع لك مثل هذه املسالة فقال كثري فقلت كيف 

تعمل قال أنا انسان قد الزمت هذا املوضع فإذا وقع يل مثل هذه املسالة قيض اهللا يل وليا مثلك فيجيبين 
  .فعلمت صدق قول السري

  عابد آخر 

ء قال خرجت يوماً من بييت يف يوم مطري فإذا اسود مطروح على املزبلة مريض فجررته أبو جعفر السقا
فادخلته إىل بييت فلما امسينا دعاين فقال يا أبا جعفر ال تفسد ما صنعت اقعد عندي قال وفاح البيت 

  .بريح املسك وصار ريح جبيت وكسائي وجريت وكوزي وكل شيء يف البيت ريح املسك

  .عندي قال مث قال بيده هكذا ال تضيق على جلسائيقال فقال اقعد 

  .قال فسمعته يقول اندك اندك يا بار خداه ارفق يب يا موالي قال مث خرجت نفسه

قال قلت ابيع كسائي ابيع جبيت فاشتري له كفنا قال فطرق بايب قريب من سبعني انسانا كل يقول يا أبا 
  .جعفر مات عندك انسان حيتاج إىل كفن

   عابد آخر

    : عن أيب احلسن بن خريون صاحب أيب بكر عبد العزيز قال يل أبو بكر عبد العزيز

كنت مع استاذي يعين أبا بكر اخلالل وانا غالم مشتد فاجتمع مجاعة يتذاكرون بعد عشاء اآلخرة فقال 
نه بعضهم لبعض اليس مقبل يعين رجال اسود كان ناطورا بباب حرب لنا مدة ما رايناه فقاموا يقصدو

  .وقال يل استاذي يعين اخلالل ال تربح احفظ الباب

فتركتهم حىت مضوا واغلقت الباب وتبعتهم فلما بلغنا بعض الطريق قال استاذي هو ذا ارى وراءنا 
شخصا آخر قفوا فقالوا يل من أنت فامسكت فزعا من استاذي فقال أحدهم الستاذي باهللا عليك اال 

ىل قراح فيها باذجنان مملوء واالسود قائم يصلي فسلموا وجلسوا إىل تركته فتركين ومضيت معه فدخلنا إ
ان سلم وأخرج كيسا فيه يابسة وملح جريش قال كلوا فاكلوا وحتدثوا و أخذوا يذكرون كرامات 

  .االولياء وهو ساكت

فقال واحد من اجلماعة يا مقبل قد زرناك فما حتدثنا بشيء فقال أي شيء أنا واي شيء عندي أحدثك 
  .نا اعرف رجال لو سال اهللا تعاىل ان جيعل هذا القراح الباذجنان ذهبا لفعلأ

wفواهللا ما استم الكالم حىت راينا القراح يتقد ذهبا فقال له استاذي يعين اخلالل يا مقبل ألحد سبيل أن 
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قه يأخذ من هذا القراح اصال واحداً فقال له خذ وكان القراح مسقيا فأخذ استاذي االصل فقلعه بعرو
  .ومجيع ما فيه ذهبا فوقعت من االصل باذجنانه صغرية وشيء من الورق فأخذته وبقاياه معي إىل يومي

  .قال مث صلى ركعتني وسال اهللا تعاىل فعاد القراح كما كان وعاد مكان ذلك االصل اصل باذجنان آخر

  عابد آخر 

  :  الطريق وإذا مغن يغين ويقولحممد بن داود الرقي قال كنت مارا ببغداد وإذا بعض الفقراء مير يف

  إىل الذي جاد بالصنيع  امد كفي باخلضوع

  .قال فشهق الفقري شهقة خر ميتا

  .قال املؤلف وقد رويت لنا عن الرقي عن غريه

احلسني بن حممد قال مسعت الرقي يقول مسعت العسقالين يقول كنت مارا ببغداد فإذا أنا ببعض الفقراء 
  : يغين ويقولمارا يف الطريق ومغن 

  إىل الذي جاد بالصنيع  امد كفي باخلضوع

  .قال فشهق الفقري شهقة خر ميتا

  عابد آخر 

بلغنا عن أيب الصويف قال دخلت يف يوم عيد على بعض مشاخينا فرأيت عنده خال وهندباء فاشتغل قليب 
ها إليه فقلت جئت وخرجت فدخلت على بعض أهل الدنيا فاخربته فدفع إىل صرة فيها دراهم وقال امحل

ا لتستعني ا على وقتك قال وما الذي رأيت من حايل قلت له رأيت عندك خال وهندبا فقال كانك 
  .افتقدت ذلك لو كان يف بييت امرأة كنت تفتقدها قم فواهللا ال كلمتك شهرا

ة اهللا فخرجت فضرب الباب يف وجهي فسال الدم فاتيت الشبلي فقلت له يا أبا بكر رجل مشى يف طاع
  .فانفتح وجهه ما سبب هذا فقال لعله اراد ان يايت إىل شيء صاف يكدره

  عابد آخر 

عن أيب احلسني بن مسعون قال اجتزت يوما على الصراة ف رأيت امرأة تلتقط ورق البقل الذي يايت على 
  .املاء فقلت ال شك ان هذه امرأة فقرية

عت إىل بييت فما استقر يب املرتل حىت اتاين خادم فوقفت حىت رجعت فتبعتها فاتت إىل دار فدخلت فرج
w  .معه دنانري ودراهم فقال ادفع هذا إىل حمتاج

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   518 

فأخذته وقمت فاتيت بيت املراة فطرقت الباب فخرج رجل من خواص جملسي ومن املالزمني يل فلما 
با وقال يا شيخ راين قال ما لك هكذا فقلت جئتكم ذه الدنانري تستعينون ا على الوقت فنظر ايل مغض

  .حتدرنا من الدنيا وتاتينا ا مث رد الباب يف وجهي ودخل فرجعت منكسرا إىل بييت

مث قلت يف نفسي ال بد ان اعود إليه فاعتذر فاتيته يف اليوم الثاين فطرقت الباب مرارا فلم جيبين أحداً وإذا 
دار فقالت كان يف هذه الدار رجل امرأة من اجلريان تقول ما لك يا رجل فقلت هلا ما فعل أهل هذه ال

  .مع والدته وكنا نتربك م فجاء باالمس شيطان فكلمهم مبا كرهوا فانتقلوا عنا

  .قال فعدت وانا شديد احلزن على ما فعلت وجعلت اتفقد جملسي وال ارى الرجل

يه وسلمت فرد فلما كان يوم عرفة وانا اتكلم على الناس رايته يف اوآخرهم فلما انقضى الس مضيت إل
علي وقال ال تعد ما فات وال تقل شيئا فلوال اين اعتقد كالمك دواء لقليب مل احضر وامنا غبت عنك النا 

  .انتقلنا إىل مكان آخر حىت ال نعرف فقلت ما اتيت اال معتذرا وما اعود مث فارقته

  ذكر المصطفين من عقالء المجانين ببغداد 

  سعدون المجنون 

    

يوب خرجت يوما إىل مقابر باب خراسان مث جلست يف موضع ارى منه من يدخل املقابر قال حيىي بن ا
فنظرت إىل رجل دخل املقابر مقنعا فجعل جيول يف املقابر كلما راى قربا حمفوراً أو منخسفاً وقف عليه 

  .وبكى

عبد اهللا بن فقمت رجاء ان انتفع به فلما صرت إليه إذا هو سعدون املعتوه وكان يكون يف كوخ مقابر 
مالك فقلت له يا سعدون أي شيء تصنع فقال يا حيىي هل لك يف ان جتلس فنبكي على بلى هذه االبدان 

قبل ان تبلي فال يبكي عليها باك مث قال يا حيىي البكاء من القدوم على اهللا عز وجل اوىل بنا من البكاء 
 مث صاح صيحة شديدة وقال 10وير اية على بلى االبدان مث قال يا حيىي وإذا الصحف نشرت سورة التك

واغوثاه باهللا مما يقابلين يف الصحف قال حيىي فغشي علي فافقت وهو جالس ميسح وجهي مبكه وهو 
  .يقول يا حيىي من اشرف منك لو مت؟

قال الفتح بن شخرف كان سعدون صاحب حمبة هللا صام ستني سنة حىت خف دماغه فسماه الناس جمنونا 
حملبة فغاب عنا زمانا فبينا أنا قائم على حلقة ذي النون رايته عليه جبة صوف وعليها لتردد قوله يف ا

  : مكتوب ال تباع وال تشترى فسمع كالم ذي النون فصرخ وانشا يقول
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 بد من سلوى إذا مل يكن صرب وال  وال خري يف شكوى إىل غري مشتكي

ول خرج الناس إىل االستسقاء بالبصرة امحد بن عبد اهللا بن ميمون قال مسعت ذا النون املصري يق
فخرجت فيمن خرج فبينا أنا مار بني الناس إذا بيدين قبضتا على رجلي فقلت من أنت خل عين فقال أنا 
سعدون انون اين تريد يا أبا الفيض قلت اريد املصلى ادعو اهللا تعاىل فقال بقلب مساوي أو بقلب جاف 

نون ال تبهرج فان الناقد بصري وقال تدعو اهللا واؤمن على دعائك أو فقلت بقلب مساوي قال انظر يا ذا ال
  .ادعو اهللا وتؤمن على دعائي فقلت تدعو أنت واؤمن عليه

قال فصف قدميه مث قال اهلي حبق البارحة اال امطرتنا قال ذو النون لقد رأيت الغيوم قد ارتفعت عن 
ايل فقلت له حبق معبودك أي شيء كان بينك وبني اليمني والشمال حىت التقت فجاءنا املطر كافواه العز

  : اهللا البارحة فقال يل ال تدخل بيين وبني قرة عيين قلت ال بد ان ختربين فانشا يقول

 ان اضل فال اراه خمافة  به فال ابغي سواه انست

 بطردك عن جمالس أولياه  فحسبك حسرة وضىن وسقما

يوم حار وهو يناجي ربه عز وجل بصوت عال ويقول أحد قال ذو النون رأيت سعدونا يف املقربة يف 
أحد فاتبعته فسلمت عليه فرد علي السالم فقلت له حبق من تناجيه اال وقفت يل وقفة فوقف وقال يل قل 

  : واوجز فقلت اوصين بوصية احفظها عنك أو تدعو يل بدعوة فقال

 العلم بني جنبيكا ومعدن  طالب العلم ههنا وهنا يا

 الدمع فوق خديكا فاذرف  بغي اجلنان تدخلهاان كنت ت

 لكيما يقول لبيكا وادع  وقم إذا قام كل جمتهد

قال مث مضى فقال يا غياث املستغيثني اغثين قلت له ارفق بنفسك فلعله يلحظك بلحظة فيغفر لك فنفض 
  : يده من يدي وعدا يقول

 ان اضل فال اراه خمافة  به فال أبغي سواه انست

 بطردك عن جمالس اولياه  ة وضىن وسقمافحسبك حسر

قال االصمعي مررت بسعدون انون فإذا هو جالس عند راس شيخ سكران يذب عنه فقلت له سعدون 
ما يل أراك جالساً عند رأس هذا الشيخ فقال انه جمنون فقلت له أنت جمنون أو هو قال ال بل هو قلت من 

 مجاعة وهو مل يصل مجاعة وال فرادى فقلت له فهل قلت اين قلت ذلك؟ قال الين صليت الظهر والعصر
  : يف ذلك شيئا فانشأ يقول
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 اشرب ماء قراحا واصبحت  النبيذ ألهل النبيذ تركت

  ويكسو الوجوه النضار الصباحا  النبيذ يذل العزيز الن

 العذر فيه إذا الشيب الحا؟ فما  كان ذا جائزا للشباب فان

  .فقلت له صدقت وانصرفت

: من سورة الرمحن االية" كأن الياقوت واملرجان " ل صاحل املري قرات بني يدي سعدون انون قا

  : فصرخ مث قال مالح واهللا مث انشا يقول. 58

 حسن كما هيه هي  يف اخللد جارية ان

 بالغنج ماشيه رق  تراها على النما لو

 ما عشت باقيه لك  أا لتمنيت

    سطراً بغاليهكتبت يف شقائق اخلد 

   أنا للزاهد الذي عينه الدهر باكيه

  بهلول 

    

سري السقطي قال اجتزت يوما باملقابر فإذا أنا ببهلول قد دىل رجليه يف قرب وهو يلعب بالتراب فقلت 
أنت ههنا قال نعم أنا عند قوم ال يؤذونين وان غبت عنهم ال يغتابوين فقلت يا لول اخلبز قد غال فقال 

 ما ابايل ولو حبة مبثقال ان علينا ان نعبده كما امرنا وعليه ان يرزقنا كما وعدنا مث وىل عين وهو واهللا
  : يقول

 تنام عن اللذات عيناه وال  من متتع بالدنيا وزينتها يا

 هللا مإذا حني تلقاه تقول  افنيت عمرك فيما لست تدركه

لوال قد دىل رجليه يف قرب وهو يبعث بالتراب عن سري السقطي قال خرجت يوما إىل املقابر ف رأيت 
فقلت له أي شيء تصنع ههنا فقال أنا عند قوم ال يؤذوين وان غبت عنهم ال يغتابوين فقلت ال تكون 

  : جائعاً فوىل وانشأ يقول

  جنوع فان اجلوع من علم التقي وان طويل اجلوع يوما سيشبع
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يل ولو بلغت حبة مبثقال علينا ان نعبده كما امر وعليه ان يرزقنا فقلت له ان اخلبز قد غال فقال واهللا ما ابا
  .كما وعد مث وىل وهو يقول

  امنا الراحة يف دار القرار  للدنيا فليست يل بدار اف

 بلي جسمي بليل وار يف  أبت الساعات اال سرعة

انون يهذي فقلت عن الفضل بن الربيع قال حججت مع هارون الرشيد فمررنا بالكوفة فإذا لول 
اسكت فقد اقبل امري املؤمنني فسكت فلما حاذاه اهلودج قال يا امري املؤمنني حدثين امين بن نابل قال 

انبانا قدامة بن عبد اهللا العامري قال رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم مبىن على مجل وحتته رحل رث فلم 
ملؤمنني انه لول انون قال قد عرفته قل يا لول يكن مث طرد وال ضرب وال إليك إليك قلت يا امري ا

  .فقال يا امري املؤمنني

 لك البالد فكان مإذا؟ ودان  هب انك قد ملكت االرض طرا

 الترب هذا مث هذا؟ وحيثو  اليس غدا مصريك ترب

اله واتقى يف ماله قال اجدت يا لول أفغريه قال نعم يا أمري املؤمنني من رزقه اهللا مجاال وماال فعف يف مج
  .كتب يف ديوان االبرار

قال فظن انه يريد شيئا قال فانا قد امرنا بقضاء دينك قال ال تفعل يا امري املؤمنني ال تقض دينا بدين اردد 
  .احلق إىل أهله واقض دين نفسك من نفسك

ساين اجرى علي الذي قال أنا قد امرنا ان جترى عليك جراية قال ال تفعل يا امري املؤمنني ال يعطيك وين
  .اجري عليك ال حاجة يل يف جرايتك

  مجنون آخر يقال له 

أبو علي املعتوه خلف بن سامل قال قلت اليب علي املعتوه وكان يرتل يف اخلرم يا أبا علي ألك مأوى قال 
ابر قلت نعم قلت وأين مأواك قال يف دار يستوي فيها العزيز والذليل قال قلت له واين هذه الدار قال املق

يا أبا علي ما تستوحش يف ظلم الليل قال اين اكثر ذكر ظلم اللحد ووحشته فهون علي ظلم الليل قلت 
  .له فرمبا رأيت يف املقابر شيئا تنكره قال رمبا ولكن يف هول اآلخر ما يشغل عن هول املقابر

 قال يا بين هؤالء قوم كان قال االشهلي قلت اليب يا ابة مثل هذا الكالم اجليد الصحيح يتكلم به جمنون
  .هلم فضل ودين ومعرفة فزالت عقوهلم وبقي ذلك الفضل فلم خيتلط فيما اختلط

w  مجنون آخر 
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أبو بكر الشبلي قال رأيت يوم اجلمعة معتوها عند جامع الرصافة قائما عريانا وهو يقول أنا جمنون اهللا أنا 
  : ي فانشدجمنون اهللا فقلت له مل ال تدخل اجلامع وتتوارى وتصل

  وقد اسقطت حايل حقوقهم عين  زرنا واقض واجب حقنا يقولون

 يأنفوا منها انفت هلم مين ومل  هم راوا حايل ومل يأنفوا هلا إذا

  مجنون آخر 

قال يل ابن القصاب الصويف البغدادي دخلنا مجاعة إىل املارستان فرأينا فيه فىت مصابا شديد اهلوس فولعنا 
 فاتعبناه فصاح وقال انظر إىل شعور مطررة واجساد معطرة قد جعلوا الولع بضاعة به وزدنا يف الولع

والسخف صناعة جانبوا العلم راسا فقلنا له حتسن العلم نسالك فقال أي واهللا اين الحسن علما مجا 
  .فسلوين

نا من فقلت له من السخي يف احلقيقة فقال الذي رزق امثالكم وانتم ال تساوون قوت يوم فضحكنا وقل
اقل الناس شكرا قال من عويف من بليه فراها يف غريه فترك العربة والشكر إىل الطرت واللهو فكسر قلوبنا 

  .بذلك

فقال له آخر ما الظرف قال خالف ما انتم عليه مث بكى وقال يا رب ان مل ترد علي عقلي فرد علي يدي 
  .لعلي كنت اصفع واحداً من هؤالء

  .فتركناه وانصرفنا

  Binary file 298_1 matches   

قال فودعته وخرجت فقال يا بين ما مسعت قط انسانا يسال عن مثل هذا اتبع هذه املرأة فانظر اين تدخل 
قال فاتبعتها فإذا قد دخلت إىل بيت بشر بن احلارث وإذا هي أخته قال فرجعت فقلت له فقال حمال ان 

  .تكون مثل هذه اال اخت بشر

راة اليت سألت امحد هي خمة وقد نقلت عنها حكاية مسيت فيها تشبه هذه قال املصنف قلت هذه امل
  .احلكاية

عبد اهللا بن امحد بن حبنل ببغداد قال جاءت خمة اخت بشر بن احلارث إىل أيب فقالت اين امرأة راس مايل 
ف ومعه دانقان اشتري القطن فاغوزله وابيعه بنصف درهم فاتقوت بدانق من اجلمعة فمر ابن طاهر الطائ

مشعل فوقف يكلم اصحاب املساحل فاستغنمت ضوء املشعل فغزلت طاقات مث غاب عين املشعل فعلمت 
ان هللا يف مطالبة فخلصين خلصك اهللا فقال هلا خترجني الدانقني مث تبقني ال راس مال حىت يعوضك اهللا 
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  .خريا منه

ادرجت فيه الطاقات فقال يا بين سؤاهلا قال عبد اهللا قلت اليب يا ابة لو قلت هلا لو أخرجت الغزل الذي 
  .ال حيتمل هذا التاويل مث قال م هذه قلت خمة اخت بشر بن احلارث فقال من ها هنا اتيت

قرات خبط أيب علي الراذاين قال كانت خمة من بني اخوات بشر تقصد امحد بن حنبل وتساله عن الورع 
  .والتقشف وكان امحد يعجب مبسائلها

 زبدة اخت بشر اثقل شيء على العبد الذنوب واخفه عليه التوبة فما له يدفع اثفل السلمي قال قالت
  شيء باخف شيء؟ 

  امرأة عبد اهللا بن الفرج العابد 

أبو بكر حممد بن احلسني االجري قال بلغين ان عبد اهللا بن الفرج ملا مات مل تعلم زوجته اخوانه مبوته 
 علته فغسلته وكفنته يف كساء له وأخذت فرد باب من وهم جلوس بالباب ينتظرون الدخول عليه يف

  .أبواب بيته وجعلته فوقه وشدته بشريط مث قالت الخوانه قد مات وقد فرغت من جهازه

  .فدخلوا واحتملوه إىل قربه واغلقت الباب خلفهم

  ميمونة أخت إبراهيم 

  . والورع والتوكلابن امحد اخلواص المه كانت تسلك مسلك أخيها إبراهيم يف الزهد والتقلل

امحد بن سامل قال دق داق باب إبراهيم اخلواص فقالت له أخته من تطلب فقال إبراهيم اخلواص فقالت 
  قد خرج فقال مىت يرجع فقالت من روحه بيد غريه من يعلم مىت يرجع؟ 

  مؤمنة بنت بهلول 

 االنس باهللا واملوافقة عيسى بن اسحاق االنصاري قال مسعت مؤمنة بنت لول تقول ما النعيم اال يف
  .لتدبريه

  ام عيسى بنت إبراهيم الحربي 

أبو بكر امحد بن علي بن ثابت ذكر يل ان ام عيسى بنت إبراهيم احلريب كانت فاضلة عاملة تفىن يف الفقه 
  .ودفنت إىل جنب ابيها إبراهيم والسالم

w  امة الواحد بنت القاضي 
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ي أبو بكر الربقاين قال كانت بنت احملاملي تفيت مع أيب علي بن أيب أيب عبد اهللا احلسني ابن امساعيل احملامل
  .هريرة

أبو احلسن الدار قطين قال امة الواحد بنت احلسني بن امساعيل بن حممد القاضي احملاملي مسعت اباها 
 وامساعيل بن العباس الوراق وعبد الغافر بن سالمة احلمصي وابا احلسن املصري ومحزة اهلامشي االمام

  .وغريهم

وحفظت القرآن والفقه على مذهب الشافعي والفرائض وحساا والنحو وغري ذلك من العلوم وكانت 
  .فاضلة يف نفسها كثرية الصدقة مسارعة يف اخلريات وحدثت وكتب عنها احلديث

  .وتوفيت يف رمضان من سنة سبع وسبعني وثالمثائة

   األسماءذكر المصطفيات من العابدات البغداديات المجهوالت

  عابدة 

نوح االسود قال رأيت امرأة تايت أبا عبد اهللا الرباثي فتجلس تسمع كالمه وال تكاد تتكلم وال تسال عن 
شيء فقلتت هلا ذات يوم ال اراك يرمحك اهللا تتكلمني وال تسالني عن شيء فقالت قليل الكالم خري من 

 ينصحك امرؤ ال ينصح نفسه ومجلة االمر يا كثريه اال ماكان من ذكر اهللا واملنصت افهم للموعظة ولن
اخي ان اردت اهللا بطاعة ارادك اهللا برمحة وان سلكت سبيل املعرضني فال تلم اال نفسك إذا صرت غدا 

  .يف زمرة اخلاسرين

وحيك يا بين احذر بطاالت الليل والنهار فتنقضي : قال مث استبكت فقامت ومسعتها تعظ ابنها يوما وتقول
ار وانت غري ناظر لنفسك وال مستعد لسفرك وحيك يا بين ما من اجلنة عوض وال يف مهالت االعم

ركوب املعاصي مثن من حلول النار وحيك يا بين مهد لنفسك قبل ان حيال بينك وبني ذلك وجد قبل ان 
هتم جيد االمر بك واحذر سطوات الدهر وكيد امللعون عند هجوم الدنيا بالفنت وتقلبها بالعرب فعند ذلك ي

  .التقي كيفي ينجو من مصائبها

    

مث قالت بؤسا لك يا بين ان عصيت اهللا وقد عرفته وعرفت احسانه واطعت ابليس وقد عرفته وعرفت 
  .طغيانه

  عابدة آخرى 
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غيالن صاحب السري قال كان لسري تلميذة وكان هلا ولد عند املعلم يف الكتاب فبعث ا املعلم الرحى 
  .غرقفرتل الصيب يف املاء ف

فجاء املعلم ايل سري فاخربه بذلك فقال سري قوموا بنا فمضوا إىل امه فجلس عندها وتكلم سري يف 
علم الصرب إىل حد ما مث تكلم عليها يف علم الرضا فقالت له يا استاذي واي شي تريد ذا فقال هلا ان 

  .ابنك قد غرق

مث عاد سري يف كالمه يف الصرب فقالت قوموا فقالت ابين قال هلا نعم فقالت ان ريب عز وجل ما فعل هذا 
  .بنا

ابين حممد فاجاا لبيك يا اماه : فقاموا معها حىت انتهوا إىل النهر فقالت اين غرق فقالوا ههنا فصاحت
  .فرتلت فأخذت بيده ومضت به إىل مرتهلا

 ان املراة مراعية قال غيالن فالتفت سري إىل اجلنيد وقال أي شيء هذا فقال جنيد اقول مبقال سري قال
ملا هللا عز وجل عليها وحكم من كان مراعيا ملا هللا عز وجل عليه اال حتدث حالة حىت يعلم بذلك فلما مل 

  .تكن حادثة تعلمها بذلك فانكرت وقالت ان ريب عز وجل ما فعل هذا

  عابدة آخرى 

راهيم اخلواص عن تغري أبو احلسن البحراين صاحب إبراهيم اخلواص قال سألت امرأة من املتعبدات إب
وجدته يف قلبها وتغري وجدته يف حاهلا فقال هلا عليك بالتفقد فقالت قد تفقدت فما رأيت شيئا فاطرق 

  .اخلواص ساعة مث رفع راسه وقال اما تذكرين ليلة املشعل فقالت بلى فقال هذا التغري من ذلك

لسلطان فغزلت يف ضوئه خيطا مث فبكت وقالت نعم كنت اغزل فوق السطح فانقطع خيطي فمر مشعل ل
  .ادخلت ذلك اخليط يف غزل ونسجت منه قميصا ولبسته

مث قامت إىل ناحية فرتعت القميص وقالت يا إبراهيم ان أنا بعته وتصدقت بثمنه يرجع قليب إىل الصفاء 
  .فقال ان شاء اهللا تعاىل ذلك

  عابدتان بغداديتان 

بينا هو يف حانوته اقبلت إليه صبية فالتمست منه شيئا تشتريه بلغين انه كان ببغداد رجل بزاز له ثروة ف
فبينا هي حتادثه كشفت وجهها يف خالل ذلك فتحري وقال قد واهللا حتريت مما رأيت فقالت ما جئت 

الشتري شيئا امنا يل أيام اتردد إىل السوق ليقع بقليب رجل اتزوجه وقد وقعت أنت بقليب ويل مال فهل 
wقال هلا يل ابنة عم وهي زوجيت وقد عاهدا اال غريها ويل منها ولد فقالت قد رضيت لك يف التزوج يب ف
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  .ان جتيء ايل يف االسبوع نوبتني فرضي وقام معها فعقد العقد ومضى إىل مرتهلا فدخل ا

مث ذهب إىل مرتله فقال لزوجته ان بعض اصدقائي قد سالين ان اكون الليلة عنده ومضى فبات عندها 
  .ضي كل يوم بعد الظهر اليهاوكان مي

فبقي على هذا مثانية اشهر فانكرت ابنة عمه احواله فقالت جلارية هلا إذا خرج فانظري اين ميضي فتبعته 
اجلارية فجاء إىل الدكان فلما جاءت الظهر قام وتبعته اجلارية وهو ال يدري إىل ان دخل بيت تلك املراة 

  .ن هذه الدار فقالوا لصبية قد تزوجت برجل تاجر بزازفجاءت اجلارية إىل اجلريان فسالتهم مل

  .فعادت إىل سيدا فاخربا فقالت هلا اياك ان يعلم ذا أحد ومل تظهر لزوجها شيئا

فأقام الرجل متام السنة مث مرض ومات وخلف مثانية آالف دينار فعمدت املرأة اليت هي ابنة عمه إىل ما 
 آالف دينار فأفردا وقسمت األلف الباقية نصفني وتركت النصف يستحقه الولد من التركة وهو سبعة

يف كيس وقالت للجارية خذي هذا الكيس واذهيب إىل بيت املرأة واعلميها أن الرجل مات وقد خلف 
مثامنائة آالف دينار وقد أخذ االبن سبعة آالف حبقه وبقيت آلف فقسمتها بيين وبينك وهذا حقك 

  .وسلميه إليها

رية فطرقت عليها الباب ودخلت وأخربا خرب الرجل وحدثتها مبوته وأعلمتها احلال فبكت فمضت اجلا
عودي إىل سيدتك وسلمي عليها عين واعلميها : وفتحت صندوقها وأخرجت منه رقعة وقالت للجارية

  .أن الرجل طلقين وكتب يل براءة وردي عليها هذا املال فإين ما استحق يف تركته شيئا

  .ية فأخربا ذا احلديثفرجعت اجلار

  .انتهى ذكر أهل بغداد

  بسم اهللا الرمحن الرحيم //

  ذكر من اصطفي من أهل المدائن

  شعيب بن حرب 

  .ويكىن أبا صاحل نزل املدائن واعتزل ا مث خرج إىل مكة فرتهلا إىل أن مات ا

    

 على شط دجلة، وكان قد بىن ذهبنا إىل املدائن، إىل شعيب بن حرب، وكان قاعداً: ابن إمساعيل قال
كوخاً، وخبز له معلق يف شريط، ومطهرة يأخذ كل ليلة رغيفاً يبله يف املطهرة ويأكله، فقال بيده هكذا، 

أترى ههنا بعد حلماً، واهللا ألعملن يف ذوبانة حىت أدخل القرب وأنا : فقال: قال. وإمنا كان جلداً وعظماً
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شعيب بن حرب محل : فبلع أمحد بن حنبل قوله فقال: ؟ قالعظام تقعقع أريد السمن للدود واحليات
  .على نفسه الورع

أربعة كانوا يف الدنيا أعملوا أنفسهم يف طلب احلالل، ومل يدخلوا : السري بن املغلس السقطي قال
وهيب بن الورد، وشعيب بن حرب، ويوسف بن أسباط، : من هم؟ قال: فقيل له. أجوافهم إال احلالل

  .خلواصوسليمان بن ا

  .أكلت يف عشرة أيام أكلة وشربت شربة: مسعت شعيب بن حرب يقول: عبد اهللا بن خبيق قال

 يف النوم، ومعه أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما، "رأيت النيب : عن شعيب بن حرب قال: ابن عبد العزيز
  .أوسعوا له فإنه حافظ لكتاب اهللا عز وجل: فجئت فقال

ما جاء بك؟ قال جئت : جاء رجل إىل شعيب بن حرب وهو مبكة فقال: إبراهيم بن عبد امللك قال
  .جئت تؤنسين وأنا أعاجل الوحدة منذ أربعني سنة: قال. أؤنسك

رجل جلست إليه : ال جتلس إال مع أحد رجلني: مسعت شعيب بن حرب يقول: احلسن بن صاحل قال
  .اهرب منه: ثيعلمك خرياً فتقبل منه، أو رجل تعلمه خرياً فيقبل منك، والثال

  .إن دخلت القرب ومعك اإلسالم فأبشر: مسعت شعيب بن حرب يقول لرجل: أمحد بن احلواري قال

رأيت شعيب بن حرب مبكة وعليه جبة صوف رقيقة نظيفة، وعليه إزار خفيف إىل : أمحد بن الفضل قال
ات تكون مقدار الصفرة، وعمامة، وهو حاف وقد صفر حليته على لون، ووجهه مصفر، ويف كمه دريهم

ما أصبحت أملك شيئاً من الدنيا أستطيبه إال هذه ، ورأيته بكى حىت رأيت دموعه : ثالثني درمهاً، وقال
  .تسيل على حليته

  .أهدى يل رجل صديق يل سكرة واحدة فأنا أحتلى ا بعد عشائي منذ مثان ليال: وقال يل شعيب

فلما نادوا بالنفري خرج عبدة فتبعه . قال له عبدةنزل على شعيب بن حرب أخ له ي: بشر بن احلارث قال
من أجل األخوة فإين : من أي شيء؟ قال: قال. اجعلين يف حل: فلما أراد مفارقته قال له شعيب. شعيب

  .مل أقم بأخوتك

  .من أراد الدنيا فليتهيأ للذل: مسعت شعيب بن حرب يقول: حممد بن عيسى قال

ا إىل املدائن، إىل شعيب بن حرب، فلما رجعوا إىل دورهم ولقد كان ههنا قوم خرجو: عبد الوهاب قال
  .لو رآك سفيان لقرت عينه: أقام بعضهم يستقي املاء، وكان شعيب يقول لبعضهم الذي يستقي املاء

  .أرويه عنك؟ فأجازه: وقلت أليب عبد اهللا: قال املروزي

طيع اهللا يف كسبه، ليس الفلس يراد إمنا ال حتقرن فلساً ت: أبو جعفر احلداد، عن شعيب بن حرب، أنه قال
w  .الطاعة تراد، عسى أن تشتري به بقالً فال يستقر يف جوفك حىت يغفر لك
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لك أن تطني احلائط من اخلارج وليس لك أن : حممد بن عبد اهللا البزاز قال شعيب بن حرب قال
  .جتصصه، لعله خيرج يف الطريق

ال تطني احلائط مما يلي السكة لعله أن : ن حرب أنه قالبلغين عن شعيب ب: ومسعت أبا عبد اهللا يقول
  .لقد دقق شعيب رمحه اهللا:  مث قال أبو عبد اهللا-خيرج يف الطريق 

من طلب الرياسة ناطحته الكباش، ومن رضي : قال شعيب بن احلرب: عبد اهللا بن أيوب املخزومي قال
  .أن يكون ذنباً أىب اهللا إال أن جيعله رأساً

وكان أحد املفردين .  حرب من شعبة، وسفيان الثوري، وزهري بن معاوية، يف خلق كثريمسع شعيب بن
  .بالزهد والتعبد وتويف مبكة سنة سبع وتسعني ومائة

  ذكر المصطفين من أهل واسط

  منصور بن زاذان 

كان منصور يأيت املسجد فيصلي ركعتني، : موىل عبد اهللا بن أيب عقيل الثقفي عن هشام بن حسان قال
ما بني املغرب والعشاء، خيتم فيهما القرآن مرتني، ويبلغ من الثالثة إىل الطواسني وكانت عليه عمامة 

  .جيعلها كوراً كوراً ميسح ا دموعه، وإذا ابتلت وضعها بني يديه

هذه الرواية ليست مبحققة وإمنا كان هذا الرجل خيتم القرآن يف الليل والنهار مرتني، : قلت: قال املؤلف
كنت أصلي أنا : يدل على صحة هذا، عن هشام بن حسان قال. ة بعد املغرب والعشاء ومرة بالنهارمر

ومنصور بن زاذان مجيعاً، وكان خيتم القرآن ما بني الظهر والعصر وخيتم مابني املغرب والعشاء وكان 
 كلها بدموعه مث يقوم إىل عمود فيصلي فيختم القرآن، وكان يبكي وميسح بعمامته عينه فال يزال يبلها

  .يلفها ويضعها بني يديه

    

  .كان احلسن يقعد مع أصحابه وال يقوم حىت خيتم منصور بن زاذان القرآن: صاحل بن عمر قال

رأيت منصوراً توضأ يوماً فلما : شيخ من أهل واسط يكىن أبا سعيد، وكان جاراً ملنصور بن زاذان، قال
وأي شيء أعظم : رمحك اهللا ما شأنك؟ فقال: وته، قلتفرغ دمعت عيناه مث جعل يبكي حىت ارتفع ص

فأبكاين واهللا : قال! من شأين؟ إين أريد أن أقوم بني يدي من ال تأخذه سنة وال نوم، فلعله أن يعرض عين
  .بقوله

مكث منصور بن زاذان يصلي الفجر بوضوء عشاء اآلخرة : مسعت هشيماً يقول: عمرو بن عون قال
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  .عشرين سنة

  .إنك ميت اليوم أو غداً، ما كان عنده مزيد: لو قيل ملنصور بن زاذان: نة قالعن أيب عوا

لو قيل ملنصور بن زاذان إن ملك املوت على الباب، ما كان عنده زيادة يف العمل، وذلك أنه : قال هشيم
 مث جيلس فيسبح حىت تطلع الشمس، مث يصلي إىل الزوال، مث يصلي. كان خيرج فيصلي الغداة يف مجاعة

الظهر، مث يصلي إىل العصر، مث يصلي العصر، مث جيلس فيسبح إىل املغرب، مث يصلي املغرب، مث يصلي 
  .العشاء مث ينصرف إىل بيته فيكتب عنه يف ذلك الوقت

رأيت جنازة منصور بن زاذان ورأيت الرجال على حدة، والنساء على حدة، واليهود : عن أيب محزة قال
  .على حدة، والنصارى على حدة

أرسل منصور احلديث عن أنس، وروى عن احلسن وابن سريين وعطاء ونظرائهم، وكان قد : قال املؤلف
. حتول عن واسط فرتل املبارك على تسعة فراسخ من واسط وتويف يف الطاعون سنة إحدى وثالثني ومائة

  .وقيل سنة تسع وعشرين

  سيار بن دينار، وقيل ابن وردان 

ما : ما يبكيك؟ قال: دخلنا على سيار أيب احلكم وهو يبكي، فقلنا:  قالأبو احلكم العنربي عن هشيم
  .أبكى العابدين قبلي

الفرح بالدنيا واحلزن باآلخرة ال جيتمعان يف قلب عبد، إال : قال سيار أبو احلكم: أبو جعفر اآلدمي قال
  .إذ سكن أحدمها القلب خرج اآلخر

إن : مل ال جتيء إلينا؟ فقال له:  بواسط فأتاه فقال لهبعث بعض القضاة إىل سيار: حسني بن زيادة قال
  .مث قام. أنت أدنيتين فتنتين، وإن باعدتين غممتين، وليس عندك ما أرجوه وال عندي ما أخافك عليه

خرج سيار إىل البصرة، فقام يصلي إىل سارية يف املسجد : مسعت أيب يقول: عبد احلميد بن بيان قال
فرآه مالك بن دينار فجلس إليه فسلم سيار، فقال له . ، عليه ثياب جياداجلامع، وكان حسن الصالة

هذا : قال. تضعك: هذه ترفعين عندك أو تضعين؟ فقال: هذه الصالة وهذه الثياب؟ فقال له سيار: مالك
فبكى . يا مالك إين ألحسب ثوبيك هذين قد أنزالك من نفسك ما مل يرتلك من اهللا: مث قال له. أردت

  .فجاء مالك فقعد بني يديه:  ويف رواية أخرى-فعانقه . نعم: أنت سيار؟ قال:  لهمالك وقال

  .يسند سيار عن طارق بن شهاب، ويقال إن طارقاً من أصحابه: قال املصنف

  .روي عن الشعيب، وأيب حازم، يف نظرام
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  المستسلم بن سعيد، أبو سعيد الثقفي الواسطي 

مكث املستسلم بن سعيد أربعني سنة ال يضع جنبه إىل : الابن أخت منصور موىل يزيد بن هارون ق
  .مل أشرب املاء منذ مخسة وأربعني يوماً: ومسعته يقول: األرض، قال

بت عند املستسلم بن سعيد، وكان ال يكاد ينام، إمنا هو قائم : ويف رواية أخرى، قال يزيد بن هارون
  .وال بالنهار: نت أنه يعين بالليل، فقيلوقاعد، وذكر أنه مل يضع جنبه منذ أربعني عاماً، فظن

  هشيم بن بشير بن أبي خازم 

  .ويكىن هشيم أبا معاوية السلمي، موىل لبين سليم. القاسم بن دينار: واسم أيب خازم

وطلب ابنه . كان هشيم رجالً كان أبوه صاحب صحناة وكواميخ، يقال له بشري: قال أبو إسحاق احلريب
فكتب احلديث حىت جالس أبا شيبة القاضي، وكان يناظر أبا . ان أبوه مينعههشيم احلديث فاشتهاه، وك

. عليل: ما فعل ذلك الفىت الذي كان جييء إلينا؟ قالوا: شيبة يف الفقه، فمرض هشيم، فقال أبو شيبة

فقام أهل الس مجيعاً يعودونه حىت صاروا إىل مرتل بشري، فدخلوا إىل . قوموا بنا حىت نعوده: فقال
فجاء بشري . احلق ابنك قد جاء القاضي يعوده: يم فجاء رجل إىل بشري ويده يف الصحناة فقالهش

يا بين قد كنت أمنعك من طلب احلديث فأما اليوم فال، صار : فلما خرج قال البنه. والقاضي يف داره
  .القاضي جييء إىل بايب، مىت أملت هذا

  .م، يزعمون أنه ما رئي له إال دفتر واحدوكان حفاظ احلديث أربعة، هشيم شيخه: قال احلريب

    

لزمت هشيماً أربع سنني، أو مخس سنني، ما سألته عن شيء : مسعت أيب يقول: عبد اهللا بن أمحد قال
ال إله إال اهللا، ميد ا : وكان هشيم كثري التسبيح بني احلديث، يقول بني ذلك: قال يل. هيبة إال مرتني

  .صوته

كنت أحفظ يف جملس مائة : قيل هلشيم، كم كنت حتفظ يا أبا معاوية؟ قال: الحممد بن حامت املؤدب ق
  .ولو سئلت عنها بعد شهر ألجبت

 يف النوم "رأيت النيب : أتينا أبا حمفوظ معروفاً الكرخي فقال لنا: نصر بن بسام وغريه من أصحابنا قالوا
يا أبا حمفوظ أنت رأيته؟ : فقلت: سامقال ابن ب. جزاك اهللا عن أميت خرياً: يا هشيم: وهو يقول هلشيم

  .نعم، هشيم خري مما نظن، هشيم خري مما نظن، هشيم خري مما نظن رضي اهللا عن هشيم: قال

  .مكث هشيم يصلي الفجر بوضوء عشاء اآلخرة، قبل أن ميوت، عشر سنني: عمرو بن عون قال
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، وأيوب السختياين، وابن عون، مسع هشيم من عمرو بن دينار، والزهري، ويونس بن عبيد: قال املؤلف
  .وخالد احلذاء، ومنصور بن زاذان، يف خلق كثري

مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وشعبة، وابن املبارك، ويزيد بن هارون، يف مجاعة من : وروى عنه
وانتقل عن واسط إىل بغداد فسكنها إىل إن مات ا وكان أبوه بشري طباخ احلجاج بن يوسف . الكبار

  .مل الكواميخ والصحناةكان يع

  .ومات هشيم يف يوم األربعاء، لعشر مضني من شعبان من سنة ثالث ومثانني ومائة

  يزيد بن هارون 

  .يكىن أبا خالد، موىل لبين سليم، وقيل أصله من خبارى

  .ما رأيت رجالً قط أحفظ من يزيد بن هارون: علي بن املديين قال

عاملاً قط أحسن صالة من يزيد بن هارون يقوم كأنه أسطوانة، ما رأيت : قال أبو جعفر أمحد بن سنان
وكان يصلي بني املغرب والعشاء والظهر والعصر مل يكن يفتر من صالة الليل والنهار، هو وهشيم مجيعاً 

  .معروفان بطول الصالة بالليل والنهار

صلي الغداة بذلك الوضوء كان يزيد بن هارون إذا صلى العتمة ال يزال قائماً حىت ي: عاصم بن علي قال
  .نيفاً وأربعني سنة

وأنام من : كم حزبك؟ فقال: قال رجل ليزيد بن هارون: أبو جعفر حممد بن إمساعيل الصائغ مبكة قال
  .الليل شيئاً؟ إذاً ال أنام اهللا عيين

 اهللا من طلب الرئاسة يف غري أواا حرمه: مسعت يزيد بن هارون يقول: حممد بن الربيع بن احلكم قال
  .إياها يف أواا

رأيت يزيد بن هارون بواسط وهو أحسن الناس عينني، مث رأيته بعني واحدة، مث : احلسن بن عرفة قال
  .ذهب ما بكاء األسحار: يا أبا خالد ما فعلت العينان اجلميلتان؟ فقال: رأيته وقد ذهبت عيناه فقلت

يا أبا عبد :  بن حنبل وعنده رجالن، فقال أحدمهاكنت عند أمحد: أبو نافع ابن بنت يزيد بن هارون قال
. غفر يل وشفعين وعاتبين: يا أبا خالد ما فعل اهللا بك؟ قال: اهللا رأيت يزيد بن هارون يف املنام فقلت له

قال يل يا يزيد أحتدث عن حريز بن عثمان؟ : قلت غفر لك وشفعك قد عرفت، ففيم عاتبك؟ قال: قال
  .يا يزيد إنه كان يبغض أبا احلسن علي بن أيب طالب: قال. ال خرياًقلت يا رب ما علمت إ: قال

إي واهللا، : هل أتاك منكر ونكري؟ قال: وأنا رأيت يزيد بن هارون يف املنام؟ فقلت له: وقال اآلخر: قال
wأملثلي يقال هذا وأنا أعلم الناس هذا يف دار الدنيا؟ : قلت: وسأالين من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ قال
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  .صدقت فنم نومة العروس ال بؤس عليك: فقاال يل

ما فعل اهللا بك؟ : رأيت يزيد بن هارون يف املنام بعد موته بأربع ليال فقلت: حوثرة بن حممد املقري قال
هل يكون : وما كان بعد ذلك؟ قال: قلت. تقبل مين احلسنات، وجتاوز عن السيئات، ووهب يل التبعات

مبجالس الذكر وقول احلق : مب نلت؟ قال: قلت.  ذنويب وأدخلين اجلنةمن الكرمي إال الكرم؟ غفر يل
  .وصدقي يف احلديث وطول قيامي يف الصالة وصربي على الفقر

    

من ربك؟ وما : إي واهللا، واهللا الذي ال إله إال هو لقد أقعداين وسأالين: منكر ونكري حق؟ قال: قلت
مثلي يسأل؟ أنا يزيد بن هارون : فقلت. ن الترابدينك؟ ومن نبيك؟ فجعلت أنفض حلييت البيضاء م

صدق، هو يزيد بن هارون، من : فقال أحدمها. الواسطي، وكنت يف دار الدنيا ستني سنة أعلم الناس
نعم : أكنت تكتب عن حريز بن عثمان؟ قلت: قال أحدمها. نومة العروس وال روعة عليك بعد اليوم

أسند يزيد بن : قال املؤلف. ن يبغض علياً، أبغضه اهللا تعاىلثقة ولكنه كا: قال. وكان ثقة يف احلديث
هارون عن حيىي بن سعيد األنصاري، وسليمان التميمي، وعاصم األحوال، ومحيد الطويل، وداود بن أيب 

وتويف يف سنة ست . وكان مولده مثان عشرة ومائة. هند، وعبد اهللا بن عون، وحسني املعلم يف خلق كثري
  . سبع أو مثان ومثانني سنةومائتني وهو ابن

  انتهى ذكر أهل واسط 

  ذكر المصطفين من أهل الكوفة

  من التابعين ومن بعدهم 

  من الطبقة األولى

  سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر 

فصحب أبا بكر . "، فوصل إىل املدينة، وقد قبض رسول اهللا "رحل إىل رسول اهللا . يكىن أبا أمية
  .وعثمان وعلياً

  . بسنة"أنا أصغر من رسول اهللا : الشعيب أنه قالوروى عنه 

حسيب كسريت : كان سويد بن غفلة إذا قيل له أعطي فالن وويل فالن، قال: عن عمران بن مسلم قال
  .وملحي

w  .لو استطعت أن أكون مؤذن احلي لفعلت: قال سويد بن غفلة: عن عثمان بن عمران قال
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ن ينسى أهل النار جعل لكل واحد منهم تابوتاً من نار على إذا أراد أ: عن خثيمة عن سويد بن غفلة قال
مث جيعل ذلك التابوت . قدره مث أقفل عليهم بأقفال من نار فال يضرب فيهم عرق إال وفيه مسمار من نار

يف تابوت آخر من نار، مث يقفل عليه بأقفال من نار مث تضرم بينهم نار مث جيعل ذلك يف تابوت آخر من 
  .قفال من نار مث تضرم نار فال يرى أحد منهم أن يف النار غريهنار مث يقفل بأ

ما ترك؟ عن الوليد : ما قدم؟ ويقول الناس: إن املالئكة متشي أمام اجلنازة وتقول: عن سويد بن غفلة قال
كان سويد بن غفلة يؤمنا يف شهر رمضان يف القيام، وقد أتى عليه عشرون ومائة : بن علي عن أبيه قال

  .سنة

  .تزوج سويد بن غفلة وهو ابن ستة عشرة ومائة سنة، وكان ميشي، يأيت اجلمعة ماشياً: عاصم قالعن 

رأيت سويد بن غفلة مير بنا يف املسجد إىل امرأة له من بين أسد وهو ابن سبع : حنش بن احلارث قال
  .وعشرين ومائة سنة

 ومائة سنة وكان مير بنا إىل تزوج سويد بن غفلة بكراً وهو ابن ست عشرة: عن عاصم بن كليب قال
  .اجلمعة ميشي وهو ابن ست عشرة ومائة

  .أسند سويد عن أيب بكر وعمر وابن مسعود وبالل وغريهم: قال املؤلف

  .مات سويد ابن مثان وعشرين ومائة سنة يف إحدى أو ثنتني ومثانني: قال حممد بن سعد

  األسود بن يزيد بن قيس بن عبد اهللا 

  .و ابن أخي علقمة بن قيس وهو أكرب من علقمةيكىن أبا عمرو، وه

كان األسود خيتم القرآن يف رمضان يف ليلتني، وكان ينام بني املغرب : عن منصور عن إبراهيم قال
  .والعشاء، وكان خيتم القرآن يف غري رمضان، يف كل ست ليال

  .حج األسود مثانني من بني حج وعمرة: عن أيب إسحق قال

كان األسود بن يزيد جيهد نفسه يف الصوم والعبادة حىت خيضر : وان األودي قالعن عبد الرمحن بن تر
  .إن األمر جد، إن األمر جد: وحيك مل تعذب هذا اجلسد؟ فيقول: وكان علقمة يقول له: جسده ويصفر

وكان جيتهد يف . انتهى الزهد إىل مثانية من التابعني، منهم األسود بن زيد: عن علقمة بن مرثد قال
ال أجزع؟ ومن : فقيل له ما هذا اجلزع؟ فقال. فلما احتضر بكى. بادة، ويصوم حىت يصفر وخيضرالع

أحق بذلك مين؟ واهللا لو أتيت باملغفرة من اهللا عز وجل ألمهين احلياء منه مبا قد صنعت، إن الرجل ليكون 
  .األسود مثانني حجةلقد حج : قال. بينه وبني الرجل الذنب الصغري فيعفو عنه وال يزال مستحياً منه

w  .رأيت األسود وقد ذهبت إحدى عينيه من الصوم: حنش بن احلارث قال
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  .ما كان األسود إال راهباً من الرهبان: عمارة قال

  .كان األسود يصوم الدهر: عن احلكم قال

أسند األسود عن أيب بكر وعلي وابن مسعود ومعاذ وأيب موسى وسلمان وعائشة ومل يورد عن عثمان 
  .وتويف بالكوفة يف سنة مخس وسبعني. شيئاً

  مسروق بن األجدع بن مالك 

    أبو عائشة اهلمداين 

: ولقي مسروقاً عمر بن اخلطاب فقال له. وأسلم أبوه األجدع. سرق وهو صغري مث وجد فسمي مسروقاً

 فثبت ذلك. فقال األجدع شيطان، أنت مسروق بن عبد الرمحن. مسروق بن األجدع: ما امسك؟ فقال

  .عليه

  .حبسب املؤمن من اجلهل أن يعجب بعمله، وحبسب املؤمن من العلم أن خيشى اهللا: عن مسروق قال

  .إذا بلغ أحدكم أربعني سنة فليأخذ حذره من اهللا عز وجل: عن مسروق قال

واهللا : لو أنك قصرت عن بعض ما تصنع، أي من العبادة، فقال: قيل ملسروق: عن إمساعيل بن أمية قال
حىت تعذرين نفسي : وكيف ذلك؟ قال: قيل. اين آت فأخربين أن اهللا ال يعذبين الجتهدت يف العبادةلو أت

، إمنا الموا 2: القيامة" وال أقسم بالنفس اللوامة: "إن دخلت جهنم ال ألومها، أما بلغك يف قوله عز وجل
ن، وانقطعت عنهم األماين أنفسهم حني صاروا إىل جهنم واعتقبتهم الزبانية وحيل بينهم وبني ما يشتهو

  .ورفعت عنهم الرمحة وأقبل كل امرئ منهم يلوم نفسه

  .حج مسروق فلم ينم إال ساجداً على وجهه حىت رجع: عن أيب إسحاق قال

كان يصلي حىت تورم قدماه، فرمبا جلست خلفه أبكي مما : أن امرأة مسروق قالت: عن أنس وابن سريين
  .أراه يصنع بنفسه

  .كان مسروق يرخي الستر بينه وبني أهله مث يقبل على صالته وخيليهم ودنياهم: لعن إبراهيم قا

ليس يف البيت قفيز وال : إين أحسن ما أكون ظناً حني يقول اخلادم: عن مسلم وغريه، عن مسروق قال
  .درهم

  .هاإن املرء حلقيق أن يكون له جمالس خيلو فيها، يتذكر ذنوبه يستغفر من: عن مسلم عن مسروق قال

: انتهى الزهد إىل مثانية من التابعني، منهم مسروق بن األجدع، فإن امرأته قالت: عن علقمة بن مرثد قال

ما : ما هذا اجلزع؟ قال: ما كان يوجد إال وساقاه قد انتفختا من طول الصالة فلما احتضر بكى، فقيل له
wن ال أدري إىل اجلنة أم إىل النار؟ يل ال أجزع وإمنا هي ساعة وال أدري أين يسلك يب؟ بني يدي طريقا
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ما أردت يب؟ : أفطر قال: غشي على مسروق يف يوم صائف وهو صائم، فقالت له ابنته: عن الشعيب قال
  .يا بنية إمنا أطلب الرفق لنفسي يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة: قال. الرفق: قالت

 واملغرية وعبد اهللا بن عمرو وعائشة أسند مسروق عن عمر وعلي وابن مسعود وخباب وزيد بن ثابت
ال اقدم على : ومل يسند عن عثمان شيئاً ولكنه قد رآه ورأى أبا بكر أيضاً، وكان علي بن املديين يقول

  .مسروق أحداً من أصحاب ابن مسعود ومات مسروق بالكوفة يف سنة ثالث وستني

  علقمة بن قيس بن عبد اهللا 

  .و عم األسود بن يزيد وخال إبراهيم التيميابن مالك النخعي يكىن أبا شبل، ه

  . يسألون علقمة ويستفتونه"أدركت ما شاء اهللا من أصحاب النيب : قال أبو ظبيان

  . يف هديه ودله ومسته وكان علقمة يشبه بعبد اهللا"كان عبد اهللا يشبه النيب : عن إبراهيم عن علقمة قال

  .كان علقمة من الربانيني: قال مرة بن شراحيل

  .كان علقمة خيتم القرآن يف كل مخس: ن إبراهيم قالع

أكده أن توطأ : لو جلست فأقرأت الناس القرآن وحدثتهم قال: قيل لعلقمة: عن املسيب بن رافع قال
  .هذا علقمة، وكان يكون يف بيته يعلف غنمه ويقت هلن: عقيب وأن يقال

: أخرج؟ يتبعون عقيب ويقولون: ؟ قالأال خترج فتحدث الناس: قيل لعلقمة: عن مالك بن احلارث قال

إين ال أصيب من دنياهم شيئاً إال أصابوا من : أفال تدخل على السلطان فتنتفع؟ قال: قالوا. هذا علقمة
وال تؤذنوا يب أحداً وأغلقوا الباب وال تتبعين امرأة وال تتبعوين بنار، وإن استطعتم أن يكون . ديين مثله

  .آخر كالمي ال إله إال اهللا

أسند علقمة عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحذيفة وأيب موسى وخباب بن األرت : قال املؤلف
وتويف بالكوفة سنة إحدى وستني، وقيل سنة اثنتني وستني، وقيل ثالث . وسلمان وأيب مسعود وعائشة

  . رمحه اهللا-وستني، وقيل اثنتني وسبعني، وقيل ثالث وسبعني، وله تسعون سنة 

  مة األسدي شقيق بن سل

يكىن أبا وائل عن عاصم أن أبا وائل كان له خص من قصب، وكان يكون فيه هو وفرسه فإذا غزا نقضه 
  .وتصدق به وإذا رجع أنشأ بناءه

  .ما رأيت أبا وائل يلتفت يف صالة وال يف غريها قط: عن عاصم قال

w  .رجو أن يكون أبو وائل منهمما من قرية إال وفيها من يدفع عن أهلها به، وإين أل: عن إبراهيم قال
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  .رأيت أبا وائل يسمع النوح ويبكي: سعيد بن صاحل قال

  .إن أهل بيت يضعون على مائدم رغيفاً حالالً ألهل بيت غرباء: عن األعمش، عن أيب وائل قال

    

  .كان إبراهيم التيمي يذكر يف مرتل أيب وائل، فكان أبو وائل ينتفض انتفاض الطري: عن مغرية قال

كان أبو وائل إذا خال يسبح، ولو جعلت له الدنيا على أن يفعل ذلك وأحد يراه مل : عن عاصم قال
  .يفعل

  .كان شقيق بن سلمة يدخل املسجد يصلي مث ينشج كما تنشج املرأة: عمرو بن قيس قال

دق كان عطاء أيب وائل ألفني فإذا خرج أمسك ما يكفي أهله سنة وتص: عن عاصم بن أيب النجود قال
  .مبا سوى ذلك

رب اغفر يل رب اعف عين، إن تعف عين : مسعت شقيق بن سلمة يقول وهو ساجد: عن عاصم قال
  .مث يبكي حىت أمسع حنيبه من وراء املسجد: قال. تطوالً من فضلك، وإن تعذبين تعذبين غري ظامل يل

ان وعلي وعبد اهللا بن  ومل يلقه، ومسع عن عمر وعثم"أدرك أبو وائل زمان رسول اهللا : قال املؤلف
مسعود وعمارة وخباب وأيب موسى وأسامة بن يزيد، وحذيفة وابن عمر وأيب مسعود وسلمان وأيب 

الدرداء والرباء واملغرية بن شعبة وأيب هريرة، وجرير وكعب بن عجرة وسهل بن حنيف وقيس بن أيب 
  .غرزة وابن عباس وابن الزبري وعائشة وأم سلمة

تويف : كان أبو وائل يؤم جنائزنا وهو ابن مائة ومخسني سنة، قال الفضل بن دكني: قال سعيد بن صاحل
  .أبو وائل يف زمن احلجاج بعد اجلماجم

  زيد بن وهب الجهني 

خربتنا موالة لزيد بن وهب : أحد بين حسل بن نصر بن مالك، يكىن أبا سليمان عبد اهللا بن داود قال
  .احلج والعمرةكان زيد قد أثر الرحل بوجهه من : قالت

  . وزيد يف الطريق" فقبض رسول اهللا "رحل زيد إىل رسول اهللا : قال املصنف

  .وروى عن عمر وعلي وابن مسعود وكبار الصحابة وتويف بعد اجلماجم

  يزيد بن شريك التميمي 

 قدمت البصرة فرحبت فيها: وهو أبو إبراهيم عن ليث بن أيب سليم، عن إبراهيم التميمي عن أبيه قال

wإن صاحب الدرهم : عشرين ألفاً، فما أكثرت ا فرحاً، وما أريد أن أعود إليها ألين مسعت أبا ذر يقول
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  .يوم القيامة أخف من صاحب الدرمهني

عن األعمش، عن إبراهيم التميمي، عن أبيه أنه خرج إىل البصرة فاشترى رقيقاً بأربعة آالف، مث باعهم 
يا : فقال. أنك عدت إىل البصرة فاشتريت مثل هؤالء فرحبت فيهمفقلت يا أبت لو . فربح أربعة آالف

  .بين مل تقول هذا؟ فواهللا ما فرحت ا حني أصبتها وال أحدث نفسي أن أرجع فأصيب مثلها

  .روى يزيد عن عمر وعلي وسعد بن أيب وقاص وابن مسعود، يف خلق كثري

  زر بن حبيش األسدي يكنى أبا مريم 

  .زر، وأبو وائل: أدركت أقواماً كانوا يتخذون هذا الليل مجالً، منهم: د قالعن عاصم بن أيب النجو

: عن سويد الكليب أن زر بن حبيش كتب إىل عبد امللك بن مروان كتاباً يعظه فيه، فكان يف آخر كتابه

وال يطعمنك يا أمري املؤمنني يف طول احلياة ما يظهر من صحة بدنك، فأنت أعلم بنفسك، واذكر ما 
  .م به األولونتكل

 من كرب أسجادها وبليت  إذا الرجال ولدت أوالدها

  فذلك زروع قد دنا حصادها  أسقامها تعتادها وجعلت

  .صدق زر ولو كتب إلينا بغري هذا كان أرفق: فلما قرأ الكتاب بكى حىت بل طرف ثوبه، مث قال

  .ين ومائة سنةافتض زر بن حبيش جارية وهو ابن عشر: عن إمساعيل بن أيب خالد قال

أسند زر عن عمر وعلي وابن عوف وابن مسعود وأيب بن كعب وحذيفة وصفوان بن : قال املؤلف
  .وتويف وهو ابن اثنتني وعشرين ومائة. عسال

  عمرو بن شرحبيل، أبو ميسرة 

وال : ما رأيت مهدانياً أحب إيل أن أكون يف مسالخه من أيب ميسرة قيل: عن زبيد مسعت أبا وائل يقول
  .وال مسروق: مسروق؟ قال

وددت أين : كان عمرو إذا آوى إىل فراشه قال: عن فضيل بن غزوان، عن امرأة عمرو بن شرحبيل قالت
  .مل أك شيئاً قط

  .أسند عن عمر بن اخلطاب وابن مسعود وخباب بن األرت وغريهم: قال املؤلف

  عبد اهللا بن أبي الهذيل، 
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الس عبد اهللا بن أيب اهلذيل، فإذا جاء إنسان فألقى حديثاً من حديث كنا جن: يكىن أبا املغرية عن أيب فروة
  .يا عبد اهللا ليس هلذا جلسنا: الناس قال

يا أبا املغرية أو لست : شكا عبد اهللا بن أيب اهلذيل يوماً من ذنوبه، فقال له رجل: عن خالد أيب سنان قال
  .يل وإين أشهدك على مقتهاللهم إن عبدك هذا أراد أن يتقرب إ: التقي النقي؟ فقال

  .لقد شغلت النار من يعقل عن ذكر اجلنة: عن العوام بن حوشب عن ابن أيب اهلذيل قال

  .ما رأيت ابن أيب اهلذيل إال وكأنه مذعور: عن العوام بن حوشب قال

    

 أرسل أسند عبد اهللا بن أيب اهلذيل عن أيب بكر وعمر وعلي وعبد اهللا بن مسعود، إال أنه: قال املؤلف
احلديث عنهم ومسع من عمار وخباب بن األرت وعبد اهللا بن عمرو بن العاص وأيب هريرة وجرير وابن 

  .عباس وعبد الرمحن بن أبزي

  مرة بن شراحيل الهمداني 

  .ويقال له مرة الطبيب، مسي بذلك لعبادته

. تعبد اثنيت عشرة سنةإنه يف غرفة له قد : أتينا مرة بن شراحيل الطبيب نسأل عنه فقالوا: حصني قال

  .فدخلنا عليه

  .كان مرة اهلمداين يصلي يف اليوم والليلة ستمائة ركعة: عن زبيد اليامي قال

كان مرة يصلي كل يوم وليلة ألف ركعة فلما ثقل وبدن صلى أربعمائة ركعة : عن عطاء بن السائب قال
  .وكنت أنظر إىل مباركه كأا مبارك اإلبل

كنا نأيت مرة اهلمداين فيخرج إلينا فنرى أثر السجود يف جبهته وكفيه :  األيامي قالالعالء بن عبد الكرمي
  .وركبتيه وقدميه، فيجلس معنا هنية مث يقوم قائماً فإمنا هو ركوع وسجود

  .أسند مرة عن أيب بكر وعمر وعلي وابن مسعود وغريهم: قال املؤلف

راب جبهته، فلما مات رآه رجل من أهله يف منامه سجد مرة اهلمداين، حىت أكل الت: احلارث الغنوي قال
ما هذا الذي أرى بوجهك؟ قال كسي : فقلت له: كأن موضع سجوده كهيئة الكوكب الدري يلمع قال

خري مرتلة، دار ال ينقل عنها : فما مرتلتك يف اآلخرة؟ قال: قال. موضع السجود، بأكل التراب له نوراً
  .أهلها وال ميوتون

  األودي عمرو بن ميمون 
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  .كان عمرو بن ميمون إذا دخل املسجد فرئي ذكر اهللا عز وجل: عن أيب إسحاق قال

عن أيب إسحاق أن عمرو بن ميمون حج مائة حجة وعمرة، كذا رواه إسرائيل ورواه شعبة عن أيب 
  .إسحاق أنه حج ستني حجة وعمرة

  . إىل أبويقال عمرو بن ميمون ما يسرين أن أمري يوم القيامة: قال أبو املليح

أسند عمرو عن عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأيب : قال املصنف
  .أيوب وأيب مسعود عقبة بن عمرو، وعبد اهللا بن عمرو، وأيب هريرة وابن العباس، وآخرين

  .تويف سنة أربع أو مخس وسبعني، يف أول خالفة عبد امللك

  همام بن الحارث النخعي 

اللهم اشفين من النوم باليسري، وارزقين سهراً يف : إبراهيم، عن مهام بن احلارث أنه كان يدعوعن 
  .طاعتك، وكان ال ينام إال هنية وهو قاعد

  .إن مجة مهام لتخربكم أنه مل يتوسدها الليلة: أصبح مهام مترجالً فقال بعض القوم: عن إبراهيم قال

  .حلارث يتعلمون يف هديه ومستهكانوا يأتون مهام بن ا: عن األعمش قال

أسند مهام عن عمر وابن مسعود وحذيفة وأيب مسعود وأيب الدرداء وعدي بن حامت وجرير : قال املؤلف
  .وتويف بالكوفة يف والية احلجاج. وعائشة

  ربعي بن حراش بن جحش الغطفاني 

وكان له ابنان عاصيان إن ربعي بن حراش مل يكذب كذبة قط : حدثين أيب قال: عبد اهللا العجلي قال
أين : قال. إن أبامها مل يكذب كذبة قط، لو أرسلت إليه فسألته عنهما: على احلجاج، فقيل للحجاج

  .قد عفونا عنهما بصدقك: قال. مها يف البيت: ابناك؟ قال

  .آىل ربعي بن حراش أن ال يضحك حىت يعلم يف اجلنة هو أو يف النار: عن احلارث الغنوي قال

فلقد أخربين غاسله أنه مل يزل مبتسماً على سريره وحنن نغسله حىت فرغنا من : ث الغنويقال احلار
  .غسله

قال أبو نعيم، الفضل بن . أسند ربعي عن عمر وعلي وحذيفة وأيب بكر وعمران بن حصني: قال املؤلف
  .سنة أربع ومائة، وكذلك قال حيىي بن معني: وتويف سنة إحدى ومائة، وقال املدائين: دكني

  أخو ربعي بن حراش 
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كنا إخوة ثالثة، وكان أعبدنا وأصومنا : ومل يسم لنا عن عبد امللك بن عمري، عن ربعي بن حراش قال
. أدرك أخاك فإنه يف املوت: مث قدمت على أهلي فقالوا. فغبت غيبة إىل السواد. وأفضلنا األوسط منا

ت عند رأسه أبكيه، فرفع يده فكشف فخرجت أسعى إليه فانتهيت إليه وقد قضى وسجي بثوب، فقعد
إين لقيت ريب فلقيين . نعم: أي أخي أحياة بعد موت؟ قال: قلت. السالم عليكم: الثوب عن وجهه وقال

بروح ورحيان، ورب غري غضبان، وأنه كساين ثياباً خضراً من سندس وإستربق، وإين وجدت األمر أيسر 
مث طفئ، فكأنه . فعجلوا جهازي. أقسم أن ال أبرح حىت آتيه ف"مما حتسبون، ثالثاً، وإين لقيت رسول اهللا 

  .أسرع من حصاة لو ألقيت يف ماء

  زياد بن حدير األسدي 

: كان الرجل يأيت زياد بن حدير فيقول له: يكىن أبا املغرية وقيل أبا عبد الرمحن عن حفص بن محيد قال

  .اقطع طريقك بذكر اهللا: فيقول له. إين أريد رستاق كذا وكذا

    

وددت أين يف حيز من حديد معي فيه ما يصلحين ال أكلم الناس : عن أيب صخرة عن زياد بن حدير قال
  .وال يكلموين حىت ألقى اهللا

  .روى زياد عن علي وعمر وابن مسعود

  شريح بن الحارث بن قيس القاضي 

الظاملون حظ من سيعلم : يكىن أبا أمية واله عمر الكوفة عن ابن عون، عن إبراهيم عن شريح، قال
  .نقصوا، إن الظامل ينتظر العقاب واملظلوم ينتظر النصر

  .مسعت شرحياً حيلف باهللا ما ترك عبد شيئاً هللا فوجد فقده: عن ابن سريين قال

  .وال أرى شرحياً حلف إال على علم: قال ابن سريين

:  عواده فقالوااشتكى شريح رجله فطالها بالعسل وجلس يف الشمس، فدخل عليه: عن األعمش قال

وعد : فما قال لك؟ قال: فقالوا. قد فعلت: أال أريتها الطبيب؟ فقال: فقالوا. صاحلاً: كيف جتدك؟ قال
  .خرياً

أخربين : يا أبا أمية قضيت علي بغري بينة فقال: عن إبراهيم عن شريح أنه قضى على رجل باعترافه، فقال
  .ابن أخت خالك
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كان يهارش : أين أصبته؟ فقال:  له، فبعث يف طلبه فقال لطالبهعن ميسرة عن شريح أنه افتقد ابناً
  : اذهب به إىل املؤدب وقال: فقال للرسول. ال: صليت؟ قال: بالكالب، فقال

  طلب اهلراش مع الغواة النجس  الصالة ألكلب يسعى هلا ترك

 موعظة األديب الكيس وعظنه  أتاك فعضه مبالمة فإذا

 ضربت ا ثالثاً فاحبس وإذا  مهمت بضربه فبدرة وإذا

 ما جيرعين، أعز األنفس مع  بأنك ما أتيت فنفسه واعلم

بيين وبني قوم خصومة فانظر فإن كان احلق يل خاصمتهم وإن مل : أن ابناً لشريح قال ألبيه: عن عامر
فقضى انطلق فخاصمهم فانطلق إليهم فخاصمهم إليه : يكن يل احلق مل أخاصمهم، فقص قصته عليه فقال

واهللا يا بين ألنت : فقال. واهللا لو مل أتقدم إليك مل أملك، فضحتين: فقال له ملا رجع إىل أهله. على ابنه
أحب إيل من ملء األرض مثلهم، ولكن اهللا هو أعز علي منك، أن أخربك أن القضاء عليك فتصاحلهم 

  .فتذهب ببعض حقهم

يا أبا أمية ما : جالً فأرسلت عينيها وبكت فقلتشهدت شرحياً وجاءته امرأة ختاصم ر: عن الشعيب قال
  .يا شعيب إن إخوة يوسف جاؤوا أباهم عشاء يبكون: فقال. أظنها إال مظلومة

فرغنا اليوم : ما لكم؟ قالوا: مسعتهم يذكرون عن شريح أنه رأى جرياناً له جيولون فقال: عن األعمش قال
  .ما ذا أمر الفارغ: فقال

كان شريح إذا مات ألهله سنور أمر ا فألقيت يف جوف داره ومل : أنا أيب قال: العن أيب حيان التيمي ق
  .يكن هلا مثقب شارع إال يف جوف داره اتقاء ألذى املسلمني

. كربت سنك ورق عظمك وارتشى ابنك: خرج شريح من عند زياد فلقيه رجل فقال: قال أبو نعيم

. ال أعفيك حىت تشري علي برجل: قال.  ال أعرفه فأعفين:من قال لك؟ قال: فرجع إليه فأخربه فقال: قال

  .فأشار عليه بأيب بردة فواله القضاء

وتويف سنة ست وسبعني . أسند شريح عن عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب وغريمها: قال املؤلف
  .وقيل مثان وسبعني، وقد بلغ ماية ومثان سنني

  شبيل بن عوف بن أبي حية 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   542 

ما :  من جبيلة أدرك اجلاهلية عن إمساعيل بن أيب خالد، عن شبيل بن عوف قالأبو الطفيل األمحسي
  .اغربت رجالي يف طلب دنيا قط

  .شبيل عن عمر بن اخلطاب وزيد بن أرقم وغريمها: قال املؤلف

  سويد بن شعبة اليربوعي 

  .من بين متيم وكان من الذين اختطوا الكوفة أيام عمر بن اخلطاب

دخلت على سويد بن شعبة، وكان من أصحاب اخلطط الذين خط :  عن أبيه قالعن أيب حيان التيمي
أهلي : هلم عمر بن اخلطاب بالكوفة فإذا هو منكب على وجهه مسجى بثوب، فلوال أن امرأته قالت

يا ابن أخي دبرت :  فلما رآين قال- فداؤك، ما نطعمك؟ ما نسقيك؟ ما ظننت أن حتت الثوب شيئاً 
  .ا من ضجعة غري ما ترى، واهللا ما أحب أين نقصت منه قالمة ظفراحلراقف والصلب فم

  .جمتمع رأس الورك ورأس الفخذين: احلرقفة: قال األصمعي

  معضد بن يزيد العجلي 

ظمأ اهلواجر، وطول ليل الشتاء، ولذاذة : لوال ثالث: يكىن أبا ذر عن بالل بن سعد عن معضد قال
  .ن أكون يعسوباًالتهجد بكتاب اهللا عز وجل، ما باليت أ

اللهم اشفين من النوم : انتهيت إىل معضد وهو ساجد، فأتيته وهو يقول: عن إبراهيم، عن مهام قال
  .مث مضى يف صالته. باليسري

  .مل حيفظ ملعضد حديث مسند، وإمنا كان مشغوالً بالتعبد: قال املؤلف

  أويس بن عامر بن جرير 

    ابن مالك القرين 

  .وقيل أويس بن احلليس: أويس بن أنيس: وقال علقمة بن مرثد

هل فيكم أويس بن : كان عمر بن اخلطاب إذا أتت عليه أمداد أهل اليمن سأهلم: عن أسري بن جابر قال
  .نعم: أنت أويس بن عامر؟ قال: عامر؟ حىت أتى على أويس فقال

لك : ال نعم قالكان بف برص فربأت منه إال موضع درهم؟ ق: قال. نعم: من مراد مث قرن؟ قال: قال
يأيت عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من : " يقول"مسعت رسول اهللا : قال. والدة؟ قال نعم

wمراد مث من قرن كان به برص فربأ منه إال موضع درهم، وله والدة هو ا بار لو أقسم على اهللا عز وجل 
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  .غفر لهفاست. فاستغفر يل". ألبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل

أال أكتب لك إىل عاملها فيستوصي : فقال. الكوفة: أين تريد؟ قال: فقال عمر رضي اهللا عنه ورمحه اهللا
  .ألن أكون يف غرب الناس أحب إيل: بك قال

: كيف تركته؟ قال: فلما كان من العام املقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس: قال

يأيت عليك أويس بن عامر مع أمداد أهل : " يقول"مسعت رسول اهللا : فقال. عتركته رث اهليئة قليل املتا
اليمن من مراد مث من قرن، كان به برص فربأ إال موضع درهم، له والدة هو ا بر لو أقسم على اهللا عز 

  ".وجل ألبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل

 أنت أحدث عهداً بسفر صاحل، فاستغفر يل، لقيت :فقال. استغفر يل: فلما قدم الكوفة أتى أويساً فقال
  .ففطن له الناس فانطلق على وجهه. فاستغفر له. نعم: عمر؟ قال

من أين ألويس هذا الربد؟ انفرد بإخراج هذا : وكسوته برداً فكان إذا رآه إنسان عليه قال: قال أسري
  .احلديث مسلم

إن اهللا عز وجل حيب من خلقه األصفياء : "لمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: عن أيب هريرة قال
األخفياء األبرياء الشعثة رؤوسهم املغربة وجوههم، اخلمصة بطوم، الذين إذا استأذنوا على األمراء مل 
يؤذن هلم، وإن خطبوا املتنعمات مل ينكحوا، وإن غابوا مل يفتقدوا، وإن طلعوا مل يفرح بطلعتهم، وإن 

  ".وا مل يشهدوامرضوا مل يعادوا، وإن مات

: وما أويس القرين؟ قال: قالوا". ذاك أويس القرين: "يا رسول اهللا كيف لنا برجل منهم؟ قال: قالوا

أشهل ذو صهوبة، بعيد ما بني املنكبني معتدل القامة آدم شديد األدمة ضارب بذقنه إىل صدره، رام "
كي على نفسه، ذو طمرين ال يؤبه له ببصره إىل موضع سجوده، واضع ميينه على مشاله يتلو القرآن، يب

متزر بإزار صوف ورداء صوف، جمهول يف أهل األرض، معروف يف السماء، لو أقسم على اهللا ألبر 
ادخلوا اجلنة، : قسمه، أال وإن حتت منكبه األيسر ملعة بيضاء، أال وإنه إذا كان يوم القيامة قيل للعباد

يا عمر، يا علي إذا أنتما لقيتماه .  يف مثل ربيعة ومضرويقال ألويس قف فاشفع، فيشفعه اهللا عز وجل
  ".فاطلبا إليه أن يستغفر لكما يغفر اهللا لكما

فلما كان يف آخر السنة اليت هلك فيها عمر قام على أيب . فمكثا يطلبانه عشر سنني ال يقدران عليه: قال
إنا : شيخ كبري طويل اللحية فقاليا أهل احلجيج من اليمن أفيكم أويس؟ فقام : قبيس فنادى بأعلى صوته

ال ندري ما أويس؟ ولكن ابن أخ يل يقال له أويس وهو أمخل ذكراً وأقل ماالً وأهون أمراً من أن نرفعه 
ابن أخيك هذا أحبر منا : فعمى عليه عمر كأنه ال يريده وقال. إليك، وإنه لريعى إبلنا، حقري بني أظهرنا

w  .أراك عرفات: أين يصاب؟ قال: قال. قال نعم! هو
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فشدا . فركب عمر وعلي سراعاً إىل عرفات فإذا هو قائم يصلي إىل شجرة واإلبل حوله ترعى: قال
السالم عليكما ورمحة : السالم عليك ورمحة اهللا فخفف أويس الصالة مث قال: مخاريهما مث أقبال إليه فقاال

 نسألك عن الرعاية وال عن اإلجارة ما لسنا: قاال. راعي إبل وأجري قوم: من الرجل؟ قال: قاال. اهللا
قد علمنا أن أهل السموات واألرض كلهم عبيد اهللا ما امسك الذي مستك : قاال. عبد اهللا: امسك؟ قال
 أويساً القرين فقد عرفنا الصهوبة والشهولة "وصف لنا حممد : يا هذان ما تريدان إيل؟ قاال: أمك؟ قال

فأوضح منكبه فإذا . يضاء فأوضحها لنا، فإن كانت بك فأنت هووأخربنا أن حتت منكبك األيسر ملعة ب
ما أخص : قال. فاستغفر لنا يغفر اهللا لك. نشهد أنك أويس القرين: اللمعة فابتدراه يقبالنه وقاال

باستغفاري نفسي وال أحداً من ولد آدم ولكنه يف الرب والبحر من املؤمنني واملؤمنات واملسلمني 
أما هذا : د شهر اهللا لكما حايل وعرفكما أمري فمن أنتما؟ قال علي عليه السالميا هذان ق. واملسلمات

السالم عليك يا أمري املؤمنني : فعمر أمري املؤمنني، وأما أنا فعلي بن أيب طالب فاستوى أويس قائماً وقال
وأنت فجزاك : قاال. ورمحة اهللا وبركاته، وأنت يا علي بن أيب طالب، فجزاكما اهللا عن هذه األمة خرياً

مكانك يرمحك اهللا حىت أدخل مكة فآتيك بنفقة من عطائي وفضل : فقال له عمر. اهللا عن نفسك خرياً
قال ميعاد بيين وبينك ال أراك بعد اليوم، فعرفين ما أصنع . كسوة من ثيايب، هذا املكان ميعاد بيين وبينك

اء من صوف؟ مىت تراين أخرقهما؟ أما بالنفقة وما أصنع بالكسوة؟ أما ترى علي إزاراً من صوف ورد
ترى أن نعلي خمصوفتان؟ مىت تراين أبليهما؟ إين قد أخذت من رعاييت أربعة دراهم مىت تراين آكلها؟ يا 

  .أمري املؤمنني إن بني يدي ويديك عقبة كؤوداً ال جياوزها إال ضامر خمف مهزول فأخفف رمحك اهللا

أال ليت عمر مل تلده أمه، يا ليتها كانت : ادى بأعلى صوتهفلما مسع عمر ذلك ضرب بدرته األرض مث ن
يا أمري املؤمنني خذ أنت ها هنا حىت آخذ أنا : عاقراً مل تعاجل محلها، أال من يأخذها مبا فيها وهلا؟ مث قال

فوىل عمر ناحية مكة وساق أويس إبله فواىف القوم بإبلهم وخلى عن الرعاية وأقبل على العبادة . ها هنا
  . حلق باهللا عز وجلحىت

انتهى الزهد إىل مثانية منهم أويس القرين، ظن أهله أنه جمنون فبنوا له بيتاً على : عن علقمة بن مرثد قال
باب دارهم، فكانت تأيت عليه السنة والسنون ال يرون له وجهاً، وكان طعامه مما يلتقط من النوى فإذا 

  .رهأمسى باعه إلفطاره فإن أصاب حشفة حبسها إلفطا

اجلسوا، إال من كان من : فقال. فقاموا. أيها الناس قوموا: فلما ويل عمر بن اخلطاب قال باملوسم
فجلسوا إال . إال من كان من قرن: فقال. فجلسوا. اجلسوا إال من كان من مراد: فجلسوا فقال: اليمني

وما تسأل : رف أويساً؟ قالأتع: نعم، قال: أقرين أنت؟ قال: فقال له عمر. رجالً، وكان عم أويس القرين w
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بك ال به، : فبكى عمر مث قال. عن ذلك يا أمري املؤمنني؟ فواهللا ما فينا أمحق وال أجن وال أحوج منه
  ".يدخل اجلنة بشفاعته مثل ربيعة ومضر: " يقول"مسعت رسول اهللا 

عليه جالساً فلما بلغين ذلك قدمت الكوفة فلم يكن يل هم إال طلبه، حىت سقطت : قال هرم بن حيان
فإذا رجل حنيل آدم شديد األدمة : فعرفته بالنعت الذي نعت يل. على شاطئ الفرات نصف النهار، يتوضأ

أشعث حملوق الراس مهيب املنظر، فسلمت عليه فرد علي ونظر إيل، ومددت يدي ألصافحه فأىب أن 
ن حيب إياه ورقيت عليه، ملا رمحك اهللا يا أويس وغفر لك، كيف أنت؟ وخنقتين العربة م: يصافحين، فقلت

  .رأيت من حاله، حىت بكيت وبكى

ال إله إال : قال. اهللا: وأنت، فحياك اهللا يا هرم بن حيان، كيف أنت يا أخي؟ من دلك علي؟ قلت: قال
ومن أين عرفت امسي : فقلت. 108سورة اإلسراء، آية " سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعوال"اهللا، 

نبأين العليم اخلبري، عرفت روحي روحك حني كلمت :  قبل اليوم وال رأيتين؟ قالواسم أيب وما رأيتك
نفسي نفسك، إن املؤمنني يعرف بعضهم بعضاً ويتحابون بروح اهللا عز وجل، وإن مل يلتقوا، إن نأت م 

  .الدار وتفرقت م املنازل

    

، ومل يكن يل معه صحبة بأيب " إين مل أدرك رسول اهللا:  قال"حدثين رمحك اهللا عن رسول اهللا : قلت
وأمي رسول اهللا، ولكين قد رأيت رجالً قد رأوه ولست أحب أن أفتح على نفسي هذا الباب، أن أكون 

أي أخي اقرأ علي آيات من كتاب اهللا عز : فقلت. حمدثاً أو قاضياً أو مفتياً، يف نفسي شغل عن الناس
أعود باهللا : فأخذ بيدي فقال.  أحبك يف اهللاوجل أمسعها منك، وأوصين بوصية أحفظها عنك، فإين

السميع العليم من الشيطان الرجيم قال ريب، وأحق القول قول ريب عز وجل، وأصدق احلديث حديث 
إىل قوله " وما خلقنا السموات واألرض وما بينهما العبني، ما خلقنامها إال باحلق: "ريب عز وجل، مث قرأ

 فشهق شهقة فنظرت إليه وأنا أحسبه قد 42 إىل اآلية 38ن اآلية رقم سورة الدخان، م" العزيز الرحيم"
يا هرم بن حيان مات أبوك حيان ويوشك أن متوت أنت فإما إىل اجلنة وإما إىل النار، : مث قال. غشي عليه

ومات أبوك آدم وماتت أمك حواء يا بن حيان، ومات نوح نيب اهللا، ومات إبراهيم خليل اهللا، ومات 
 وعلى مجيع األنبياء، ومات أبو بكر خليفة " اهللا، ومات داود خليفة الرمحن، ومات حممد موسى جني

  .رسول اهللا، ومات أخي وصديقي عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

بلى قد نعاه إيل ريب عز وجل، ونعى إيل نفسي، وأنا وأنت : قال. يرمحك اهللا إن عمر مل ميت: فقلت له
  .يف املوتى

wكتاب اهللا وتعي املرسلني ونعي : هذه وصييت إياك:  ودعا بدعوات خفاف مث قال" مث صلى على النيب
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صاحل املؤمنني، فعليك بذكر املوت وال يفارقن قلبك طرفة عني ما بقيت، وأنذر قومك إذا رجعت إليهم 
وانصح لألمة مجيعاً، وإياك أن تفارق اجلماعة فتفارق دينك وأنت ال تعلم، فتدخل النار، وادع يل 

  .ولنفسك

اللهم إن هذا زعم أنه حيبين فيك وزارين من أجليك فعرفين وجهه يف اجلنة وأدخله على دارك، : مث قال
دار السالم، واحفظه ما دام حياً، وأرضه من الدنيا باليسري، واجعله ملا أعطيته من نعمك من الشاكرين 

  .واجزه عين خرياً

أراك بعد اليوم إن شاء اهللا تعاىل رمحك اهللا فإين أكره السالم عليك ورمحة اهللا وبركاته، ال : مث قال
الشهرة، والوحدة أحب إيل ألين كثري الغم ما دمت مع هؤالء الناس، فال تسأل عين وال تطلبين، واعلم 
أنك مين على بال وإن مل أرك وتراين، واذكرين وادع يل فإين سأدعو لك وأذكرك إن شاء اهللا، فانطلق 

  . أنا ههناأنت ها هنا حىت آخذ

فحرصت على أن أمشي معه ساعة فأىب علي ففارقته أبكي ويبكي، فجعلت أنظر إليه حىت دخل بعض 
السكك، مث سألت بعد ذلك وطلبته فلم أجد أحداً خيربين عنه بشيء، وما أتت علي مجعة إال وأراه يف 

  .منامي مرة أو مرتني

  .ديثه يف قلوبنا موقعاً ما يقع حديث غريهعن أسري بن جابر أن أويساً القرين كان إذا حدث يقع ح

ويبقى رهط فيهم . تفرقوا: كان حمدث بالكوفة حيدثنا، فإذا فرغ من حديثه يقول: عن أسري بن جابر قال
هل تعرفون رجالً كان : ففقدته، فقلت ألصحايب. رجل يتكلم بكالم ال أمسع أحد يتكلم بكالم فأحببته

  .نعم: وتعرف مرتله؟ قال: قلت. أنا أعرفه وذاك أويس القريننعم : جيالسنا؟ فقال رجل من القوم

وكان . العري: يا أخي ما حبسك عنا؟ قال: انطلقت معه حىت جئت حجرته خرج إيل فقلت: قال
. قال ال تفعل فإم يؤذونين إذا رأوه. خذ هذا الربد فالبسه: قلت: قال. أصحابه يسخرون به ويؤذونه

: فجاء فوضعه؟ فقال. من ترون خدع عن برد هذا: فخرج عليهم فقالوا. فلم أزل به حىت لبسه: قال

ما تريدون من هذا الرجل؟ قد آذيتموه، الرجل يعرى مرة ويكتسي : فأتيت الس فقلت: أترى؟ قال
  .فأخذم بلساين أخذاً شديداً. مرة

ن كان يسخر به، فقضي أن أهل الكوفة وفدوا إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، فوفد رجل مم: قال
  .فامنلس مين فأنبئت أنه قدم عليكم الكوفة. أنت أخي ال تفارقين: قدم علينا أويس فقلت: فقال عمر

قال ال . مسعت عمر يقول فيك كذا وكذا فاستغفر يل يا أويس: فأقبل ذلك الرجل حىت دخل عليه فقال
  .عته عن عمر ألحدأفعل حىت جتعل يل عليك أال تسخر يب فيما بعد، وأال تذكر الذي مس

w  .فما لبثنا أن فشا أمره بالكوفة فامنلس منهم فذهب: قال أسري
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  .ملا لقي عمر أويساً وظهر عليه هرب فما رئي حىت مات: عمرو بن مرة قال

    

أصبحت أمحد اهللا عز : كيف أصبحت؟ قال: مر رجل من مراد على أويس القرين فقال: عن الشعيب قال
كيف الزمان على رجل إن أصبح ظن أنه ال ميسي، وإن أمسى : ك؟ قالكيف الزمان علي: قال. وجل

  .ظن أنه ال يصبح؟ فمبشر باجلنة أو مبشر بالنار

يا أخا مراد إن املوت وذكره مل يترك ملؤمن فرحاً، وإن علمه حبقوق اهللا مل يترك له فضة وال ذهباً، وإن 
  .قيامه هللا باحلق مل يترك له صديقاً

اللهم إين أعتذر إليك اليوم من كل : حلق رجل بأويس القرين فسمعه يقول: قالعمار بن سيف الضيب 
كبد جائعة، فإنه ليس يف بييت من الطعام إال ما يف بطين، وليس يف بييت من شيء من الرياش إال ما على 

كيف أصبحت؟ أو كيف : فأتاه رجل فقال له: وعلى ظهره خرقة قد تردى ا وقال: قال. ظهري
أصبحت أحب اهللا، وأمسيت أمحد اهللا، وما تسأل عن حال رجل إذا هو أصبح ظن أال : الأمسيت؟ فق

ميسي، وإذا أمسى ظن أنه ال يصبح؟ إن املوت وذكره مل يدع ملؤمن فرحاً، وإن حق اهللا يف مال املسلم، 
يقاً، نأمرهم مل يدع له من ماله فضة وال ذهباً، وإن األمر باملعروف والنهي عن املنكر مل يدع للمؤمن صد

باملعروف فيشتمون أعراضنا، وجيدون على ذلك أعواناً من الفاسقني، حىت واهللا لقد رموين بالعظائم، وأمي 
  .اهللا ال أدع أن أقوم هللا فيهم حبقه، مث أخذ الطريق

  .كسوت أويساً القرين ثوبني، من العري: عن قيس بن بشر بن عمرو، عن أبيه قال

  .س القرين ليتصدق بثيابه حىت جيلس عرياناً ال جيد ما يروح فيه إىل اجلمعةإن كان أوي: عن مغرية قال

  . بره بأمه"إمنا منع أويساً أن يقدم على النيب : عن أصبغ بن زيد قال

هذه ليلة السجود فيسجد حىت يصبح، وكان : كان أويس القرين إذا أمسى يقول: عن أصبغ بن زيد قال
اللهم من مات جوعاً فال تؤاخذين : فضل من الطعام والثياب، مث يقولإذا أمسى تصدق مبا يف بيته من ال

  .به، ومن مات عرياناً فال تؤاخذين به

  .بلغ من عري أويس أنه جلس يف قوصرة: مسعت بشراً يقول: احلسن بن عمرو، قال

كل كان أويس القرين يلتقط الكسر من املزابل فيغسلها ويتصدق ببعضها ويأ: النضر بن إمساعيل قال
  .اللهم إين أبرأ إليك من كبد جائع: بعضها، ويقول

توسد املوت إذا منت، واجعله نصب عينيك، وإذا قمت : أوصين قال: قال هرم بن حيان ألويس القرين
فادع اهللا أن يصلح لك قلبك ونيتك، فلن تعاجل شيئاً أشد عليك منهما، بينا قلبك معك ونيتك إذا هو 

w  . مقبل، وال تنظر يف صغر اخلطيئة ولكن انظر إىل عظمة من عصيتمدبر، وبينا هو مدبر إذا هو
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: فقال أويس. يا أويس واصلنا بالزيارة: زار هرم بن حيان أويساً، فقال له هرم: أبو عبد اهللا البناجي قال

الدعاء بظهر الغيب، ألن الزيارة واللقاء قد يعرض فيهما : قد وصلتك مبا هو انفع لك من الزيارة واللقاء
  .لتزين والرياءا

  ."كان أويس مشغوالً بالعبادة عن الرواية، غري أنه قد أرسل احلديث عن النيب : قلت

احفظوين يف : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعت أويساً القرين يقول: محيد بن صاحل قال
ت على األرض أصحايب، فإن من أشراط الساعة أن يلعن آخر هذه األمة أوهلا، وعند ذلك يقع املق

وأهلها، فمن أدرك ذلك فليضع سيفه على عاتقه مث ليلق ربه عز وجل شهيداً فإن مل يفعل فال يلومن إال 
  ".نفسه

  ذكر وفاة أويس القرني 

  .قد اختلف يف وقت موته: قال املصنف

فلما . غزونا آذربيجان زمن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ومعنا أويس القرين: عن عبد اهللا بن سامل قال
. رجعنا مرض علينا فحملناه فلم يستمسك فمات، فرتلنا فإذا قرب حمفور وماء مسكوب وكفن وحنوط

  .لو رجعنا فعلمنا قربه، فرحنا فإذا ال قرب وال أثر: فقال بعضنا لبعض. فغسلناه وكفناه وصلينا عليه

  .وقد روي أنه عاش بعد ذلك طويالً: قال املؤلف

قلنا : أفيكم أويس القرين؟ قال: نادى رجل من أهل الشام يوم صفني: ى قالعن عبد الرمحن بن أيب ليل
وعطف دابته " أويس القرين خري التابعني بإحسان: " يقول"نعم، وما تريد منه؟ قال إين مسعت رسول اهللا 

  .فدخل مع أصحاب علي عليه السالم

ويس القرين؟ فوجد يف قتلى علي عليه نادى مناد يوم صفني، أيف القوم أ: عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال
  .هذا هو الصحيح: قال املؤلف. السالم

  عبدة بن هالل الثقفي 

هللا علي أن ال يشهد علي ليل بنوم وال مشس : قال عبدة بن هالل الثقفي: عن عطاء بن السائب قال
  .فأقسم عليه عمر بن اخلطاب أن يفطر العيدين: قال. بأكل

  الحارث بن سويد التيمي 
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فمن يعمل مثقال : "كان الرجل يأيت احلارث بن سويد فيشتمه، فإذا فرغ قال احلارث: عن إبراهيم قال
  .، كفى هذا إحصاء8 و7سورة الزلزلة، اآليتان ". ذرة خرياً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره

 وكان احلارث بن صحب عبد اهللا بن مسعود من التيم سبعني رجالً،: عن أيب حيان التميمي عن أبيه قال
  .سويد من أعالهم نفساً

  .أسند احلارث عن علي بن أيب طالب وابن مسعود، وتويف بالكوفة يف آخر أيام ابن الزبري: قال املؤلف

  أبو عبد الرحمن السلمي 

أقرأ أبو عبد الرمحن السلمي القرآن يف املسجد أربعني : وامسه عبد اهللا بن حبيب، أبو إسحق السبيعي قال
  .سنة

كيف قوتك على الصالة؟ فذكرت ما شاء اهللا أن : أخذ بيدي أبو عبد الرمحن السلمي فقال: عن مشر قال
كنت مثلك أصلي العشاء، مث أقوم أصلي، فأنا حني أصلي الفجر أنشط : أذكره، فقال أبو عبد الرمحن

  .مين أول ما بدأت به

استقبلوه به يف الطريق فيطعمه املساكني، رمبا . عن أيب عبد الرمحن أنه كان يؤتى بالطعام إىل املسجد
إذا تصدقتم فردوا حىت يبقى : قالت عائشة: ويقول. وبارك اهللا فيكم: فيقول. بارك اهللا فيكم: فيقولون

  .لكم أجر ما تصدقتم

فذهب بعض القوم : قال. دخلنا على أيب عبد الرمحن يف مرضه الذي مات فيه: عن عطاء بن السائب قال
أسند أبو عبد الرمحن عن عمر : نا ال أرجو ريب وقد صمت له مثانني رمضان؟ قال املؤلفأ: فقال. يرجيه

وعثمان وعلي وابن مسعود وأيب الدرداء وغريهم، وكان يقرئ القرآن بالكوفة من خالفة عثمان إىل إمرة 
  .وتويف يف سنة مخس ومائة وله تسعون سنة. احلجاج، وقدم املدائن يف حياة حذيفة

   عمر ومولى كندة زاذان، أبو

: سامل بن أيب حفصة، عن زاذان، أنه كان يبيع الثياب، فإذا عرض الثوب ناول شر الطرفني عن زبيد قال

  .رأيت زاذان يصلي كأنه جذع قد حفر له

أسند : قال املصنف. يا رب إين جائع فسقط عليه من الروزنة رغيف مثل الرحا: قال زاذان: ابن منري قال
ه السالم وابن مسعود وابن عمر وجرير وسلمان والرباء بن عازب، يف آخرين، وتويف زاذان عن علي علي

w  .بالكوفة أيام احلجاج بعد اجلماجم
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  الربيع بن خثيم الثوري 

  . ألحبك"لو رآك رسول اهللا : قال عبد اهللا للربيع بن خثيم: يكىن أبا يزيد عن سعيد بن مسروق قال

وكان الربيع إذا أتى عبد اهللا . ما رأيتك إال ذكرت املخبتني: ل للربيعكان عبد اهللا يقو: عن أيب عبيدة قال
وكان الربيع إذا جاء إىل باب عبد اهللا يقول . مل يكن عليه إذن حىت يفرغ كل واحد منهما من صاحبه

  .من بالباب؟ فتقول اجلارية ذاك الشيخ األعمى: للجارية

أبا : مرحباً قال: ود إذا نظر إىل الربيع بن خثيم قالكان عبد اهللا بن مسع: عن محاد بن أيب سليمان قال
اآلية : سورة احلج" وبشر املخبتني: "مث يقول.  ألحبك وألوسع لك إىل جبنه"يزيد لو رآك رسول اهللا 

34.  

  .انتهى الزهد إىل مثانية من التابعني، منهم الربيع بن خثيم: عن علقمة بن مرثد قال

  .خذ يف جهازك، وكن وصي نفسكأما بعد فأعد زادك و: وكان يقول

ما أنا عن نفسي براض فأتفرغ من ذمها إىل أن أذم الناس، إن الناس : أال تذكر الناس؟ فقال: وقيل له
  .خافوا اهللا يف ذنوب الناس وأمنوه على ذنوم

ناً لقد عرفت أن الدواء حق ولكين ذكرت عاداً ومثود وقرو: فقال. لو تداويت: وقيل له حني أصابه الفاجل
  .بني ذلك كثرياً كانت فيهم األوجاع وكان هلم األطباء، فما بقي املداوي وال املداوى

كم للتيم : ما مسعت الربيع بن خثيم يذكر شيئاً من أمر الدنيا، إال أين مسعته يقول: أبو حيان، عن أبيه قال
  .مسجد

  .ا مسع منه كلمة تعابأخربين من صحب الربيع بن خثيم عشرين عاماً م: عن إبراهيم التيمي قال

  .ما رئي الربيع متطوعاً يف مسجد قومه قط إال مرة واحدة: عن بكر بن ماعز قال

كان عمل الربيع كله سراً إن كان ليجيء الرجل وقد : أخربتين سرية الربيع بن خثيم قالت: سفيان قال
  .نشر املصحف فيغطيه بثوبه

  .ى به وجه اهللا عز وجل يضمحلكل ما ال يبتغ: عن منذر، عن الربيع بن خثيم قال

  .ما مسعت الربيع بن خثيم يذكر شيئاً من أمر الدنيا قط: أبو حيان التيمي عن أبيه، قال

ادع : أمحد بن عبد اهللا بن مسروق، عن الربيع بن خثيم أنه سرق له فرس أعطي به عشرين ألفاً فقالوا له
  .ان فقرياً فأغنهاللهم إن كان غنياً فاغفر له، وإن ك: فقال. اهللا عليه

    

أصاب الربيع بن خثيم حجر يف رأسه فشجه، فجعل ميسح الدم عن وجهه : عن سعيد بن مسروق قال
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  .اللهم اغفر له فإنه مل يتعمدين: ويقول

: كان الربيع بن خثيم إذا كان الليل ووجد غفلة الناس خرج إىل املقابر فيقول: عن عيسى بن فروخ قال

  .فإذا أصبح فكأنه نشر من قرب. تميا أهل املقابر كنا وكن

كان الربيع بن خثيم يقول السرائر اليت ختتفي على الناس وهي هللا بواد، التمسوا : عن منذر الثوري قال
  .وما دواءهن؟ دواءهن أن تتوب فال تعود: مث يقول. دواءهن التمسوا دواءهن

تدرون ما الداء والدواء : ال ألصحابهروى عبد امللك بن األصبهاين، عمن حدثه عن الربيع بن خثيم أنه ق
  .الداء الذنوب، والدواء االستغفار، والشفاء أن تتوب فال تعود: قال. ال: والشفاء؟ قالوا

سورة " أم حسب الذين اجترحوا السيئات"بت بالربيع ذات ليلة فقام يصلي فمر ذه اآلية : عن نسري قال
  . ما جيوز هذه اآلية إىل غريها، ببكاء شديد اآلية فمكث ليلته حىت أصبح،21اجلاثية اآلية 

رمبا علمنا شعره عند املساء، وكان ذا وفرة مث : محاد األصم، عمن حدثه عن بعض أصحاب الربيع قال
  .يصبح والعالمة كما هي، فتعلم أن الربيع مل يضع جنبه ليلته على فراشه

ي بني رجلني إىل مسجد قومه، وكان كان ربيع بعد ما سقط شقه يهاد: حدثين أيب قال: أبو حيان قال
إنه كما تقولون، : أصحاب عبد اهللا يقولون له يا أبا يزيد لقد رخص اهللا لك لو صليت يف بيتك فيقول

  .حي على الفالح فمن مسع منكم فليجبه ولو زحفاً، ولو حبواً: ولكين مسعته ينادي

الربيع ابن خثيم إذا سجد كأنه ثوب كان : عن حممد، عن رجل من أسلم من املبكرين إىل املسجد، قال
  .مطروح فتجيء العصافري فتقع عليه

قل اللهم فاطر : "قتل ابن فاطمة فاسترج مث تال هذه اآلية: قال رجل للربيع: عن بالل بن املنذر قال
سورة الزمر آية " السموات واألرض عامل الغيب والشهادة أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون

  .ما أقول؟ إىل اهللا إيام وعليه حسام: ال ما تقول؟ قالق. 46

يا أماه من جن : يا بين، يا ربيع، أال تنام، فيقول: بلغنا أن أم الربيع كانت تنادي فتقول: عن سفيان قال
فلما بلغ ورأت ما يلقى من البكاء والسهر نادته : قال. عليه الليل وهو خياف البيات حق له أن ال ينام

ومن هذا القتيل يا بين نتحمل : فقالت. نعم يا والدة، قتلت قتيالً:  يا بين لعلك قتلت قتيالً؟ فقال:فقالت
  .يا والديت هي نفسي: فيقول. على أهله فيعفوك واهللا لو علموا ما تلقى من البكاء والسهر لقد رمحوك

إن جهنم :  ينامون وال تنام؟ قاليا أبتاه ما يل أرى الناس: قالت ابنة الربيع بن خثيم: مالك بن دينار قال
  .ال تدعين أنام

يا بنية إن أباك : يا أبتاه إين أرى الناس ينامون وأنت ال تنام؟ قال: قالت ابنة الربيع بن خثيم: مالك قال
w  .خياف البيات
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يا أبتاه أذهب : كان عند الربيع بن حثيم رهط فجاءته ابنته فقال: مسعت أيب يقول: الربيع بن منذر قال
: أصلحك اهللا وما عليك أن تقول هلا؟ قال: فقال القوم: اذهيب فقويل خرياً، غري مرة، قال: لعب؟ فقالأ

  .وما علي أن ال يكتب هذا يف صحيفيت

. يا أبتاه ائذن يل ألعب: كانت ابنة الربيع بن خثيم تأتيه فتقول: عن أيب حيان، عن أم األسود قالت

  .إين مل أمسع اهللا رضي ألحد اللعب: أحتدث فيقول: قويل: قنها أمهايا بنية، قويل خرياً، قال فتل: فيقول

جالست الربيع بن خثيم سنني فما سألين عن شيء : عن سفيان، عن رجل من بين تيم اهللا، عن أبيه قال
    أمك حية؟ كم لكم مسجد؟ : مما فيه الناس إال أنه قال يل مرة

جل فطال وجعه فاشتهى حلم دجاج، فكف نفسه أربعني ضرب الربيع بن خثيم الفا: عن سعيد احلارثي قال
اشتهيت حلم دجاج منذ أربعني يوماً فكففت نفسي رجاء أن تكف فأبت فقالت له : مث قال المرأته. يوماً

فأرسلت امرأته إىل السوق . سبحان اهللا وأي شيء هذا حىت تكف نفسك عنه؟ قد أحله لك: امرأته
حبتها وشوا واختبزت له خبزاً له أصباغ، مث جاءت باخلوان حىت فاشترت له دجاجة بدرهم ودانقني فذ

تصدقوا علي بارك اهللا فيكم، فكف عن : وضعته بني يديه، فلما ذهب ليأكل قام سائل على الباب فقال
افعلي ما : فقال. سبحان اهللا: خذي هذا فلفيه وادفعيه إىل السائل، فقالت امرأته: األكل وقال المرأته

نعطيه مثن هذا وتأكل : وما هو؟ قالت: قال.  فأنا أصنع ما هو خري له وأحب إليه من هذا:آمرك، قالت
ضعيه : فجاءت بثمن الدجاجة واخلبز واألصباغ فقال: قال. قد أحسنت ائتيين بثمنه: قال. أنت شهوتك

  .على هذا وادفعيه مجيعاً إىل السائل

. فصنعوه: قال. وكان يكاد ال يشتهي عليهم شيئاً: قال. اصنعوا يل خبيصاً: عن منذر أن الربيع قال ألهله

. ما يدري هذا ما يأكل: فقال أهله: فجعل يأكل ولعابه يسيل قال: فأرسل إىل جار له مصاب، قال: قال

  .لكن اهللا عز وجل يدري: فقال الربيع

  . أحب السكرأطعموه مسكراً فإين: كان السائل إذا أتى الربيع بن خثيم قال: عن خوات بن عبيد اهللا قال

عن سعيد بن مسروق، عن ربيع بن خثيم أنه كان يلبس قميصاً سنبالنياً أراه مثن ثالثة دراهم أو أربعة 
أي عبيد : فإذا مد كمه يبلغ ظفره، وإذا أرسله بلغ ساعده، وإذا رأى بياض القميص قال: دراهم قال

اجلبال ودكت األرض دكاً وجاء أي حلميه وأي دميه كيف تصنعان إذا سريت : تواضع لربك، مث يقول
  .ربك وامللك صفاً صفاً

فمسحته : قال. كان بالربيع بن خثيم خبل من الفاجل، فكان يسيل من فيه لعاب: عن بكر بن ماعز قال
  .واهللا ما أحب أنه بأعىت الديلم على اهللا عز وجل: فرآين كرهت ذلك فقال. يوماً

wلو فارق قليب ذكر املوت ساعة : فقال. لو جالستنا: ن خثيمقيل للربيع ب: عن حسني، يعين ابن صاحل، قال
w
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  .فسد علي

  .أنا بعصافري املسجد آنس مين بأهلي: قال الربيع بن خثيم: بشر بن احلارث قال

إين أحب أن آخذ نصييب : فقال. إنك تكفى هذا: فقيل له. كان الربيع يكنس احلش بنفسه: عن منذر قال
  .من املهنة

رجنا مع عبد اهللا بن مسعود، ومعنا الربيع بن خثيم، فمررنا على حداد، فقام عبد اهللا خ: عن أيب وائل قال
ينظر حديدة يف النار، فنظر الربيع إليها فتمايل ليسقط، فمضى عبد اهللا حىت أتينا على أتون على شاطئ 

عيد مسعوا هلا تغيظاً إذا رأم من مكان ب: "الفرات فلما رآه عبد اهللا والنار تلتهب يف جوفه قرأ هذه اآلية
:  فصعق الربيع فاحتملناه فجئنا به إىل أهله قال13 و12: سورة الفرقان، اآليتان" ثبورا"إىل قوله " وزفريا

مث رابطه عبد اهللا إىل الظهر فلم يفق، مث رابطه إىل العصر فلم يفق، مث رابطه إىل املغرب فلم يفق، مث إنه 
  .أفاق، فرجع عبد اهللا إىل أهله

فمررت باحلدادين : قال األعمش. مر الربيع بن خثيم يف احلدادين فنظر إىل كري فصعق: مش قالاألع
  .ألتشبه به فلم يكن عندي خري

أصبحنا ضعفاء مذنبني نأكل : كيف أصبحت يا أبا يزيد؟ قال: كان الربيع إذا قيل له: عن أيب يعلى قال
  .أرزاقنا وننتظر آجالنا

إين ألستحي أن يرى : بن خثيم ال يعطي السائل أقل من رغيف، ويقولكان الربيع : حفص بن عمر قال
  .يف ميزاين أقل من رغيف

مرحباً مبالئكة اهللا، اكتبوا، بسم اهللا الرمحن : كان الربيع بن خثيم إذا أصبح قال: سالم بن أيب مطيع قال
  .الرحيم، سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب

قال الربيع بن خثيم لرجل ال تلفظ إال خبري فغن العبد مسئول عن لفظه : سى، عن أبيه قالصاحل بن مو
  .6سورة اادلة آية " أحصاه اهللا ونسوه"حيصى ذلك عليه كله 

  .أشكو إليك حاجة ال حيسن بثها إال إليك: كان الربيع بن خثيم يقول يف دعائه: الفضيل بن عياض قال

لقد : ربيع بن خثيم جالس على باب داره إذ جاءه حجر فصك وجهه، فقالبينما ال: أبو سليمان قال
  .فقام ودخل وأغلق الباب وما رئي يف ذلك الس حىت مات. وعظت يا ربيع

    

إذا تكلمت فاذكر مسع اهللا إليك، وإذا مهمت فاذكر علمه بك، : قال الربيع بن خثيم: حفص بن عمر قال
إن السمع والبصر : " تفكرت فاذكر اطالعه عليك، فإنه يقول تعاىلوإذا نظرت فاذكر نظره إليك، وإذا
w  .36آية : سورة اإلسراء" والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال
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أدركنا : عن نسري بن ذعلوق، عن الربيع بن خثيم أنه كان يبكي حىت تبل حليته من دموعه، مث يقول
  .أقواماً كنا يف جنوم لصوصا

  .ابن مسعود وغريه، وتويف بالكوفة يف والية عبيد اهللا بن زياد عليهاأسند الربيع بن خثيم عن 

  عمرو بن عتبة بن فرقد السلمي 

كنت جالساً مع عتبة بن فرقد ومعضد العجلي وعمرو بن عتبة، فقال عتبة بن : عن عبد اهللا بن ربيعة قال
فقال عبد : ا فيه من عملي؟ قاليا عبد اهللا بن ربيعة أال تعينين على ابن أخيك، يعينين على ما أن: فرقد
ال تطعهم واسجد : فنظر عمرو إىل معضد العجلي، فقال له معضد: قال. يا عمرو أطع أباك: اهللا

يا بين إين أحبك حبني : يا أباه إمنا أنا رجل أعمل يف فكاك رقبيت فبكى عتبة مث قال: قال عمرو. واقترب
نك قد كنت أتيتين مبال بلغ سبعني ألفاً فإن كنت سائلي يا أبت إ: حباً هللا وحب الوالد ولده، فقال عمرو
  .فأمضاه حىت ما بقي منه درهم. قال يا بين فأمضه. عنه فهو هذا فخذه، أو فدعين فأمضيه

سألت اهللا ثالثاً فأعطاين اثنتني، وأنا أنتظر الثالثة؛ سألته : قال عمرو بن عتبة بن فرقد: عن األعمش قال
 أبايل ما أقبل وما أدبر، وسألته أن يقويين على الصالة فرزقين منها، وسألته أن يزهدين يف الدنيا فما

  .الشهادة فأنا أرجوها

ما خطوة : اشترى عمرو بن عتبة فرساً بأربعة آالف درهم فعنفوه، يستغلونه، فقال: عن السدي قال
  .خيطوها، يقدمها إىل الغزو، إال وهي أحب إيل من أربعة آالف

كان له، يعين عمرو بن عتبة، كل يوم رغيفان يتسحر : الحق، عمن ذكره، قالعن عبد احلميد بن 
  .بأحدمها ويفطر باآلخر

  .كان عمرو بن عتبة يصلي واحلمام فوق رأسه، والسباع حوله، حترك أذناا: بشر بن احلارث قال

ع يف آخر، قال موىل لعمرو بن عتبة رآين عمرو بن عتبة وأنا مع رجل وهو يق: عن شيخ من قريش قال
 نزه مسعك عن استماع اخلنا، كما ترته لسانك عن - ومل يقلها يل قبلها وال بعدها -ويلك : فقال يل

القول به، فإن املستمع شريك القائل، وإمنا نظر إىل شر ما يف وعائه فأفرغها يف وعائك، ولو ردت كلمة 
  .سفيه يف فيه لسعد ا رادها كما شقي ا قائلها

استيقظنا يوماً حاراً يف ساعة حارة، : حدثين موىل عمرو بن عتبة قال:  الفزاري قالاحلسن بن عمرو
فطلبنا عمرو بن عتبة فوجدناه يف جبل وهو ساجد، وغمامة تظله وكنا خنرج إىل العدو فال نتحارس، 

أما : فقلنا له. لكثرة صالته، ورأيته ليلة يصلي فسمعنا زئري األسد فهربنا وهو قائم يصلي مل ينصرف
w  .إين ألستحيي من اهللا أن أخاف شيئاً سواه: خفت األسد؟ فقال
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يا : كان عمرو بن عتبة بن فرقد خيرج على فرسه ليالً فيقف على القبور فيقول: عن عيسى بن عمرو قال
مث يبكي، مث يصف بني قدميه حىت يصبح فريجع فيشهد . أهل القبور، طويت الصحف، ورفعت األعمال

  .صالة الصبح

خرجنا ومعنا مسروق وعمرو بن عتبة ومعضد غازين، فلما بلغنا ماسبذان وأمريها عتبة : قمة قالعن عل
إنكم إن نزلتم عليه صنع لكم نزالً ولعله أن يظلم فيه أحداً، ولكن : قال لنا ابنه عمرو بن عتبة: بن فرقد

 بن عتبة جبة بيضاء ففعلنا وقطع عمرو. إن شئتم قلنا يف ظل هذه الشجرة وأكلنا من كسرنا مث رحنا
واهللا إن حتدر الدم على هذه حسن فرمي، فرأيت الدم يتحدر على املكان الذي وضع يده : فلبسها وقال
  .عليه فمات

خرجنا يف جيش فيهم علقمة ويزيد بن معاوية النخعي وعمرو بن عتبة : عن عبد الرمحن بن يزيد قال
فتحدر عليها الدم مث مات منها : يضاء، فقالفخرج عمرو بن عتبة وعليه جبة جديدة ب: قال. ومعضد
  .إا صغرية وإن اهللا ليبارك يف الصغري: وملا أصابه احلجر فشجه جعل يلمسها بيده ويقول. فدفناه

    

ما أحسن : نزلنا يف مرج حسن، فقال عمرو بن عتبة: حدثين ابن عم لعمرو بن عتبة قال: عن السدي قال
يا خيل اهللا اركيب فخرج رجل، وكان يف أول من لقي، : منادياً يناديهذا املرج، ما أحسن اآلن لو أن 

فخرج . فما كان بأسرع من أن نادى منادياً خيل اهللا اركيب: قال. فأصيب مث جيء به فدفن يف هذا املرج
فأرسل . علي عمراً، علي عمراً: عمرو يف سرعان الناس يف أول من خرج، فأتى عتبة فأخرب بذلك فقال

  .فما أراه دفن إال يف مركز رحمه وعتبة يومئذ على الناس: ما أدرك حىت أصيب، قاليف طلبه ف

أخربينا عنه : ملا مات عمرو بن عتبة دخل بعض أصحابه على أخته فقال: هشام صاحب الدستوائي قال
 فما 18سورة غافر آية " وأنذرهم يوم اآلزفة"فأتى على هذه اآلية " حم"قام ليلة فاستفتح : فقالت

  .وزها حىت أصبحجا

شغلته العبادة عن الرواية، وهذه الغزاة اليت استشهد فيها هي غزاة . ال يعرف لعمرو بن عتبة مسند
  .آذربيجان، وذلك يف خالفة عثمان بن عفان

  عنبس بن عقبة الحضرمي 

إن كان عنبس ليسجد حىت : روى عن ابن مسعود، أنبأنا أبو بكر بن أيب طاهر، عن يزيد بن حيان قال
  .إن العصافري ليقعن على ظهره ويرتلن، ما حيسبنه إال جذم حائط
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  كردوس بن عباس الثعلبي 

  .وقيل ابن عمرو، ويعرف بالقاص، كان يقص على التابعني. وقيل كردوس بن هانئ. من غطفان

ويقص علينا زمن احلجاج أن : كان كردوس يقول: مسعت عمي يذكر، قال: عبد اهللا بن إدريس قال
تنال إال بعمل، اخلطوا الرغبة بالرهبة، ودوموا على صاحل األعمال، وألقوا اهللا بقلوب سليمة اجلنة ال 

  .وأعمال صادقة، وكان يكثر من أن يقول من خاف أدجل من خاف أدجل

إن اهللا ليبتلي العبد وهو حيبه ليسمع : فيما أنزل اهللا عز وجل: عن أيب وائل كردوس بن عمرو، قال
  .صوته

  .أسند كردوس عن ابن مسعود، وحذيفة: قال املؤلف

  الفضل بن بزوان 

ألغيظن من أمره، غفر : قال. إن فالناً يقع فيك: قال رجل للفضل بن بزوان: عن النعمان بن املنذر قال
  .من أمره؟ قال الشيطان: قيل له. اهللا له

  الحارث بن قيس الجعفي 

مر اآلخرة فتمكث، وإذا كنت يف أمر الدنيا إذا كنت يف أ: عن خيثمة، عن احلارث بن قيس اجلعفي، قال
  .إنك ترائي فزدها طوالً: فتوخ، وإذا مهمت خبري فال تؤخره، وإذا أتاك الشيطان وأنت تصلي فقال

  .قال يل خيثمة لقد رؤأيت احلارث بن قيس اجتمع عنده رجالن قام وتركهما: عن االعمش قال

  أبو صالح، ماهان الحنفي 

  .يكىن أبا سامل: يس أخو طليق، كذا ذكره ابن سعد وقال البخاريوامسه عبد الرمحن بن ق

إبراهيم، مؤذن بين حنيفة، قال أمر احلجاج مباهان أن يصلب على بابه، فرأيته حني رفع على خشبته 
فلقد : قال. فطعنه الرجل على تلك احلال: قال. يسبح ويهلل ويكرب، ويعقد بيده حىت بلغ تسعاً وعشرين

  .كنا نرى عنده الضوء بالليل شبه السراج: معقوداً بيده تسعة وعشرين قالرأيته بعد شهر 

تنح يا بن أخي ال تسأل : دنوت من ماهان ملا أراد أن يصلب فقال: عن أيب إسحاق، يعين الشيباين، قال
  .عن هذا املقام

اهلم قليلة، كانت أعم: ما كانت أعمال القوم؟ قال: سألت ماهان احلنفي: سفيان بن دينار التمار قال
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  .وكانت قلوم سليمة

  .أسند ماهان عن علي وابن مسعود وحذيفة، يف آخرين

  من الطبقة الثانية

  عامر بن شراحيل الشعبي 

 يومئذ "قدمت الكوفة وللشعيب حلقة عظيمة، وأصحاب رسول اهللا : يكىن أبا عمرو، عن ابن سريين قال
  .كثري

  .لشعيبما رأيت أحداً أفقه من ا: عن أيب جملز قال

ما كتبت سوداء يف بيضاء إىل يومي هذا، وال حدثين رجل : مسعت الشعيب يقول: عن ابن شربمة قال
  .حبديث قط إال حفظته، وال أحببت أن يعيده علي

ما أروي شيئاً أقل من الشعر، ولو شئت ألنشدتكم شعراً ال : عن وادع بن األسود، عن الشعيب قال
  .أعيده

  . أعلم بسنة ماضية من الشعيبما لقيت أحداً: مكحول قال

  .امحلين أو أمحلك، يعين حدثين أو أحدثك: كنت أمشي مع الشعيب إىل أهله فقال يل: ابن شربمة قال

أي : يا أبا يزيد قم معي حىت أفيدك فمشيت معه وقلت: قال يل الشعيب: عن داود بن يزيد األودي قال
  . أعلم به، فإنه علم حسناهللا: إذا سئلت عما ال تعلم فقل: شيء تفيدين؟ قال

لو أن رجالً سافر من أقصى الشام إىل أقصى اليمن، فحفظ كلمة : عن عيسى اخلياط، عن الشعيب قال
  .تنفعه فيما يستقبل من عمره رأيت أن سفره مل يضع

    

  .العلم أكثر من عدد القطر، فخذ من كل شيء أحسنه: مسعت الشعيب يقول: جمالد قال

  .شعيب خلقاً كثرياً من الصحابةقال املؤلف أدرك ال

  ."أدركت مخس مائة من أصحاب رسول اهللا : عن منصور بن عبد الرمحن، عن الشعيب قال

  .وإمنا أشار ذا إىل معاصرم ال إىل األخذ عنهم: قال الشيخ رمحه اهللا

ومن أعالم : قال الشيخ رمحه اهللا. لقي الشعيب أربعة وثالثني رجالً من الصحابة: وقال إبراهيم احلريب
علي بن أيب طالب عليه السالم، وسعد بن أيب وقاص، وسعيد بن زيد وابن عمر، : القوم الذين أدركهم

وابن عباس، وعمرو بن العاص، وابنه عبد اهللا، وأسامة بن زيد، وجابر بن عبد اهللا، وجابر بن مسرة، 
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 مالك، وأبو هريرة، والنعمان بن والرباء بن عازب، وأبو سعيد اخلدري، واملغرية بن شعبة، وأنس بن
  .بشري

  .وأدرك عائشة وأم سلمة وميمونة أمهات املؤمنني

  .وتويف بالكوفة فجاءة سنة أربع ومائة، وقيل مخس ومائة، وهو ابن سبع وسبعني سنة، وقيل اثنتني ومثانني

  سعيد بن جبير 

  .خزميةيكىن أبا عبد اهللا ابن احلارثية، من بين أسد بن . موىل لبين والبة

  .كان سعيد بن جبري إذا قام إىل الصالة كأنه وتد: عن عبد اهللا بن مسلم قال

  .كان سعيد بن جبري يبكي بالليل حىت عمش: عن القاسم بن أيب أيوب األعرج قال

واتقوا : "مسعت سعيد بن جبري يردد هذه اآلية يف الصالة بضعاً وعشرين مرة: القاسم بن أيب ايوب قال
  . اآلية281سورة البقرة آية " فيه إىل اهللايوماً ترجعون 

وأنبأنا عبد امللك بن أيب سليمان، عن سعيد بن جبري، أنه كان خيتم القرآن يف كل : قال يزيد بن هارون
  .ليلتني

خرجت مع سعيد بن جبري يف أيام مضني من رجب فأحرم من الكوفة بعمرة، : عن هالل بن خباب قال
حلج يف النصف من ذي القعدة، وكان خيرج يف كل سنة مرتني مرة للحج مث رجع من عمرته، مث أحرم با

  .ومرة للعمرة

لدغتين عقرب فأقسمت علي أمي أن أسترقي، فأعطيت الراقي : عن أيب سنان، عن سعيد بن جبري، قال
  .يدي اليت مل تلدغ، وكرهت أن أحنثها

فلم يصح ليلة من : يل بصياحه، قالكان لسعيد بن جبري ديك كان يقوم الل: أصبغ بن زيد الواسطي قال
فما مسع له : ما له قطع اهللا صوته؟ قال: الليايل حىت أصبح، فلم يصل سعيد تلك الليلة، فشق عليه فقال

  .يا بين ال تدع على شيء بعدها: فقالت أمه. صوت بعدها

بينك وبني إن اخلشية أن ختشى اهللا حىت حتول خشيته : عن عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبري، قال
معصيتك، فتلك اخلشية، والذكر طاعة اهللا فمن أطاع اهللا فقد ذكره ومن مل يطعه فليس بذاكر وإن أكثر 

  .التسبيح وتالوة القرآن

فأتيته فصليت : قال. رأيت سعيد بن جبري صلى ركعتني خلف املقام قبل صالة الصبح: عن خصيف قال
إذا طلع الفجر فال تتكلم إال : فلما صلى الصبح قال. ينإىل جنبه وسألته عن آية من كتاب اهللا فلم جيب

w  .بذكر اهللا حىت تصلي الصبح
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سورة " وامتازوا اليوم أيها ارمون: "مسعت سعيد بن جبري يردد هذه اآلية: عن حيىي بن عبد الرمحن قال
  . حىت تصبح59يس آية 

قرأت القرآن : ثقيل اللسان؟ قاللقيت سعيد بن جبري عند امليضأة فرأيته : عن معاوية بن إسحاق قال
  .البارحة مرتني ونصفاً

  .أن سعيد بن جبري قرأ القرآن يف ركعة يف الكعبة، وقرأ يف الركعة الثانية بقل هو اهللا أحد: عن محاد

كنت جالساً مع سعيد بن جبري فطلع عليه ابنه عبد اهللا، وكان به من الفقه : كثري بن متيم الداري قال
  .أن ميوت فأحتسبه: وما هو؟ قال:  خري حاالته قالواإين ألعلم: فقال

رجل اجترح من الذنوب، فكلما ذكر ذنوبه احتقر : من أعبد الناس؟ قال: قيل لسعيد: عن جعفر قال
  .عمله

  مقتل سعيد بن جبير 

فلما ازم . كان سعيد بن جبري فيمن خرج على احلجاج من القراء، وشهد دير اجلماجم: قال املصنف
األشعث هرب فلحق مبكة فأخذه بعد مدة طويلة خالد بن عبد اهللا القسري، وكان وايل الوليد أصحاب 

  .بن عبد امللك على مكة، فبعث به إىل احلجاج

إن هذا الرجل قادم، يعين خالد بن عبد اهللا، وال : أتيت سعيد بن جبري مبكة فقلت: عن أيب حصني قال
واهللا إين ألراك، كما :  قررت حىت استحييت من اهللا، قلتواهللا لقد: آمنه عليك، فأطعين واخرج فقال

  .مستك أمك، سعيداً

    

أتينا سعيد بن جبري حني جيء به فإذا : فقدم مكة فأرسل إليه فأخذه فأخربين يزيد بن عبد اهللا قال: قال
: رسهو طيب النفس، وبنية له يف حجرة، فنظرت إىل القيد فبكت فشيعناه إىل باب اجلسر، فقال له احل

  .فكنت فيمن كفل به: قال يزيد. أعطنا كفالء فإنا خناف أن تغرق نفسك

ما أراين إال مقتوالً، وسأخربكم أين كنت : ملا أخذ احلجاج سعيد بن جبري قال: عن داود بن أيب هند قال
. أنا وصاحبان يل دعونا حني وجدنا حالوة الدعاء، مث سألنا الشهادة فكال صاحيب رزقها وأنا أنتظرها

  .فكأنه رآى أن اإلجابة عند حالوة الدعاء

ما يبكيك؟ ما بقاء : دعا سعيد بن جبري حني دعي ليقتل فجعل ابنه يبكي، فقال: عن عمر بن سعيد قال
  .أبيك بعد سبع ومخسني سنة

. بل أنا سعيد بن جبري: أنت الشقي ابن كسري؟ قال: ملا أيت احلجاج بسعيد بن جبري قال: عن احلسن قال w
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تعين : ما تقول يف حممد؟ قال: كانت أمي أعرف بامسي منك قال: بل أنت الشقي ابن كسري قال: قال
  .سيد ولد آدم، املصطفى، خري من بقي وخري من مضى: قال. نعم:  قال"النيب 

، مضى محيداً وعاش سعيداً، ومضى "الصديق خليفة رسول اهللا : فما تقول يف أيب بكر الصديق؟ قال: قال
  . مل يغري ومل يبدل"بيه على منهاج ن

عمر الفاروق خرية اهللا وخرية رسوله، مضى محيداً على منهاج صاحبيه مل : فما تقول يف عمر؟ قال: قال
  .يغري ومل يبدل

املقتول ظلماً، اهز جيش العسرة احلافر بئر رومة، املشتري بيته يف اجلنة، : فما تقول يف عثمان؟ قال: قال
  . بوحي من السماء"نتيه، زوجه النيب  على اب"صهر رسول اهللا 

  . وأول من أسلم، وزوج فاطمة وأبو احلسن واحلسني"ابن عم رسول اهللا : فما تقول يف علي؟ قال: قال

بث : قال. إذاً نسوءك وال نسرك: بث بعلمك قال: قال. أنت أعلم بنفسك: فما تقول يف؟ قال: قال
إين ألعلم أنك خمالف لكتاب اهللا، ترى من : قال. عفيتكال عفا اهللا عين إن أ: قال. قال أعفين. بعلمك

أما واهللا ألقتلنك قتلة مل : قال. نفسك أموراً تريد ا اهليبة وهي اليت تقحمك اهلالك، وسترد غداً فتعلم
يا غالم : قال. إذاً تفسد دنياي وأفسد عليك آخرتك: قال. أقتلها أحداً قبلك وال أقتلها أحداً بعدك

فما أضحكك : قال. قد كان ذلك: قال. قد بلغين أنك تضحك: قال. فلما وىل ضحك. السيف والنطع
فاستقبل القبلة . يا غالم اقتله: قال. من جرأتك على اهللا عز وجل ومن حلم اهللا عنك: عند القتل؟ قال

 سورة األنعام" وما أنا من املشركني"مسلماً " وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيفاً: "فقال

اضرب : قال. 115سورة البقرة آية " أينما تولوا فثم وجه اهللا: "فصرف وجهه عن القبلة فقال. 79آية 
: قال. 55سورة طه آية " منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها خنرجكم تارة أخرى: "قال. به األرض

  .اذبح عدو اهللا فما أنزعه آليات القرآن منذ اليوم

يوسف بعث إىل سعيد بن جبري فأصابه الرسول مبكة فلما سار به ثالثة إن احلجاج بن : قال ابن ذكوان
واهللا إين ألعلم أين أذهب بك إىل من يقتلك فاذهب إىل : أيام رآه يصوم اره ويقوم ليله، فقال الرسول

إنه سيبلغ احلجاج أنك قد أخذتين فإن خليت عين خفت أن يقتلك، : فقال له سعيد. أي طريق شئت
  . إليهولكن اذهب يب

بل شقي ابن : فقال. سعيد بن جبري: ما امسك؟ قال: فذهب به فلما دخل عليه قال له احلجاج: قال
أما واهللا ألبدلنك من : قال له احلجاج. الغيب يعلمه غريك: قال. شقيت: قال. أمي مستين: فقال. كسري

  .لو علمت أن ذلك إليك ما اختذت إهلاً غريك: قال سعيد. دنياك ناراً تلظى

فما : قال. نيب مصطفى، خري الباقني وخري املاضني: ؟ قال"ما تقول يف رسول اهللا : مث قال له احلجاج w
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: قال. ثاين اثنني غذ مها يف الغار أعز اهللا به الدين، ومجع به بعد الفرقة: تقول يف أيب بكر الصديق؟ قال

ه، أحب اهللا أن يعز الدين بأحد فاروق وخرية اهللا من خلق: فما هو عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه؟ قال
جمهز جيش العسرة، : فما تقول يف عثمان بن عفان؟ قال: الرجلني، فكان أحقهما باخلرية والفضيلة، قال

أوهلم إسالماً وأكثرهم هجرة، تزوج : فما تقول يف علي؟ قال: قال. واملشتري بيتاً يف اجلنة واملقتول ظلماً
  . إليه اليت هي أحب بناته"بنت رسول اهللا 

    

 إىل "فما تقول يف اخللفاء منذ كان رسول اهللا : قال. "كاتب رسول اهللا : فما تقول يف معاوية؟ قال: قال
فما تقول يف عبد امللك بن : قال. سيجزون بأعماهلم، فمسرور ومثبور ولست عليهم بوكيل: اآلن؟ قال

  .ئاً فلن يعجز اهللاإن يكن حمسناً فعند اهللا ثواب إحسانه وإن يكن مسي: مروان؟ قال

. بث: قال. إذاً أسوءك وال أسرك: قال. بث يف علمك: قال. أنت بنفسك أعلم: فما تقول يف؟ قال: قال

واهللا ألقطعنك قطعاً : قال. نعم، ظهر منك جور يف حد اهللا، وجرأة على معاصيه بقتلك أولياء اهللا: قال
.  وأفسد عليك آخرتك، والقصاص أمامكإذاً تفسد علي دنياي: قال. وأفرقن أعضاءك عضواً عضواً

اذهبوا به، فاضربوا عنقه، قال : ملن زحزح عن اجلنة وأدخل النار، قال: قال. الويل لك من اهللا: قال
إين أشهدك أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، أستحفظك ا حىت ألقاك يوم : سعيد
  .القيامة

فقال . من جرأتك على اهللا عز وجل: مم ضحكت؟ قال: له احلجاجفلما ذهبوا به ليقتل تبسم فقال 
: فقال احلجاج". وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض: "أضجعوه للذبح فأضجع فقال: احلجاج

: فقرأ سعيد. كبوه على وجهه: فقال". فأينما تولوا فثم وجه اهللا: "فقرأ سعيد. اقلبوا ظهره إىل القبلة

  .فذبح من قفاه": عيدكم ومنها خنرجكممنها خلقناكم وفيها ن"

اللهم يا قاصم اجلبابرة اقصم احلجاج ، فما بقي إال : فبلغ ذلك احلسن بن أيب احلسن البصري فقال: قال
  .ثالثاً حىت وقع يف جوفه الدود فمات

ال ال إله إال اهللا، : شهدت مقتل سعيد بن جبري، فلما بان رأسه قال: عن خلف بن خليفة، عن أبيه، قال
  .مث قاهلا الثالثة فلم يتمها. إله إال اهللا

كنت أكتب للحجاج وأنا يومئذ غالم : عن حيىي بن سعيد، عن كاتب احلجاج، يقال له يعلى، قال
حديث السن، فدخلت عليه يوماً بعد ما قتل سعيد بن جبري، وهو يف قبة هلا أربعة أبواب، فدخلت ما يلي 

 جبري؟ فخرجت رويداً، وعلمت أنه إن علم يب قتلين، فلم ينشب ما يل ولسعيد بن: ظهره فسمعته يقول
w  .احلجاج بعد ذلك إال يسرياً
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ما يل ولسعيد بن : ثالثة أيام وكان يقول: عاش بعده مخسة عشر يوماً، ويف رواية: ويف رواية أخرى
  .جبري؟ كلما أردت النوم أخذ برجلي

ري وما على األرض أحد إال وهو حيتاج إىل لقد مات سعيد بن جب: عن عمرو بن ميمون، عن أبيه قال
  .علمه

أسند سعيد بن جبري عن علي عليه السالم، وابن عمر، وابن عمرو، وأيب موسى وابن املغفل، : قال املؤلف
  .وأكثر رواياته عن ابن عباس. وعدي بن حامت، وأيب هريرة، وغريهم

أحدها سبع ومخسون : ره ثالثة أقوالوقتل يف سنة أربع وتسعني، وقيل سنة مخس وتسعني، ويف مدة عم
  .تسع وأربعون سنة: سنة، وقد رويناها آنفاً، والثاين

  .قاله علي بن املديين. اثنتان وأربعون سنة: قاله أبو نعيم الفضل بن دكني يف مجاعة، والثالث

  إبراهيم بن يزيد بن األسود النخعي 

رة فكان ال جيلس إىل األسطوان وكان صرييف يكىن أبا عمران عن األعمش قال كان إبراهيم يتوقى الشه
  .احلديث فكنت إذا مسعت احلديث من بعض أصحابنا عرضته عليه

  .سألته عن شيء فجعل يتعجب ويقول احتيج إيل، احتيج إيل: عن سفيان، عن أبيه، عن إبراهيم قال

أرجو أن تكون، : ما سألت إبراهيم قط عن مسئلة إال رأيت الكراهية يف وجهه، ويقول: عن منصور قال
  .وعسى

تكلمت ولو وجدت بداً ما تكلمت، فإن زماناً أكون فيه : عن ميمون أيب محزة، عن إبراهيم، أنه قال
  .فقيه الكوفة لزمان سوء

  .لقد أدركت أقواماً لو بلغين أن أحدهم توضأ على ظفره مل أعده: عن األعمش، عن إبراهيم، قال

كنا إذا حضرنا جنازة أو مسعنا مبيت : هيم النخعي كان يقولزعموا أن إبرا: عن حممد بن سوقة قال
وإنكم يف جنائزكم حتدثون : عرف فينا أياماً ألنا قد عرفنا أنه قد نزل به أمر صريه إىل اجلنة أو النار قال

  .بأحاديث دنياكم

 ال :كنت عند إبراهيم وهو يقرأ يف املصحف واستأذن عليه رجل فغطى املصحف وقال: عن األعمش قال
  .يرى هذا أنين أقرأ فيه كل ساعة

عن مغرية، عن إبراهيم، أنه كان يلبس الثوب املصبوغ بالزعفران أو بالعصفر، وكان من يراه ال يدري 
  .أمن القراء هو أم من الفتيان

w  .أن إبراهيم كان يصوم يوماً ويفطر يوماً: عن شعيب بن احلبحاب، عن هنيدة امرأة إبراهيم النخعي
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  .كانوا جيلسون فأطوهلم سكوتاً أفضلهم يف أنفسهم:  عن إبراهيم قالعن األعمش،

    

إن كانوا ليكرهون إذا اجتمعوا أن خيرج الرجل أحسن حديثه، أو قال أحسن : ابن عون، عن إبراهيم قال
  .ما عنده

  .ىل مستهكانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إىل صالته، وإىل هديه، وإ: عن مغرية، عن إبراهيم قال

  .ال يستقيم رأي إال برواية، وال رواية إال برأي: عن أيب هاشم الرماين، عن إبراهيم قال

  .إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبرية األوىل فاغسل يدك منه: عن منصور، عن إبراهيم قال

  .جهدنا بإبراهيم أن يستند إىل سارية فأىب علينا: سفيان، عن األعمش قال

وكان جيلس مع القوم . ان إبراهيم يتوقى الشهرة، وكان ال جيلس إىل أسطوانةك: عن األعمش قال
  .فيجيء الرجل فيوسع له فإذا اضطره الس إىل أسطوانة قام

  .كنا اب إبراهيم كما اب األمري: عن مغرية قال

  .ما سألت إبراهيم عن شيء إال عرفت منه الكراهية: عن زبيد قال

ما وجدت أحداً تسأله فيما بين وبينك غريي؟ أبو :  إبراهيم عن شيء فقالسألت: عن أيب احلصني قال
  .أربعة أو مخسة: أخربين عن أكثر من رأيت عند إبراهيم قط قال: سألت األعمش: بكر قال

فبلغ . كان رجل على حال حسنة فأحدث حدثاً أو أذنب ذنباً فرفضه أصحابه ونبذوه: عن مغرية قال
  .وه وعظوه وال تدعوهمه تدارك: إبراهيم فقال

  .إين ألرى الشيء مما يعاب فما مينعين من عيبه إال خمافة أن أبتلى به: عن األعمش، عن إبراهيم قال

  .كانوا يستحبون املريض أن جيهد عند املوت: عن إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم قال

  .كانوا يستحبون شدة الرتع: عن منصور، عن إبراهيم أنه قال

: ما يبكيك أبا عمران؟ قال: دخلنا على إبراهيم النخعي نعوده وهو يبكي فقلنا له: ياط قالعن عمران اخل

  .أنتظر ملك املوت ال أدري يبشرين باجلنة أم بالنار

كنت ممن صلى على إبراهيم النخعي ليالً ودفن يف زمان احلجاج، مث : عن شعيب بن احلبحاب قال
ومن احلسن : دفنتم أفقه الناس، قلت: قال. نعم: يلة؟ قلتدفنتم ذلك الرجل الل: أصبحت فغدوت فقال

  .أفقه من احلسن، ومن أهل البصرة، وأهل الكوفة، وأهل الشام، وأهل احلجاز: فقال

أبو سعيد اخلدري، وعائشة، وعامة ما : أدرك إبراهيم النخعي مجاعة من الصحابة منهم: وقال املؤلف
  .دكعلقمة ومسروق واألسو: يروي عن التابعني
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  .ست وتسعني، بالكوفة، وهو ابن تسع وأربعني وقيل ابن نيف ومخسني: وقيل. وتويف سنة مخس وتسعني

  .مات إبراهيم وهو ما بني اخلمسني إىل الستني: ابن عون قال

  إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي 

ى ظهره كأنه جذم كان إبراهيم التيمي إذا سجد جتيء العصافري فتنقر عل: يكىن أبا أمساء األعمش قال
  .حائط

نعم وشهرين، ما أكلت منذ : بلغين أنك متكث شهراً ال تأكل شيئاً، قال: األعمش قال إلبراهيم التيمي
إبراهيم بن : فقلت لألعمش أصدقته؟ فقال. أربعني ليلة إال حبة عنب ناولنيها أهلي فأكلتها مث لفظتها

  .يريد أنه صدق. يزيد التيمي

  .ما عرضت عملي على قويل إال خشيت أن أكون مكذباً: هيم التيمي قالعن أيب حيان، عن إبرا

  .كم بينكم وبني القوم؟ أقبلت عليهم الدنيا فهربوا وأدبرت عنكم فاتبعوها: قال التيمي: سفيان قال

ما رأيت رجالً قط خرياً من إبراهيم التيمي رافعاً بصره إىل السماء يف صالة وال : العوام بن حوشب قال
  .إن الرجل ليظلمين فارمحه: ها، ومسعته يقوليف غري

ما رأيت إبراهيم التيمي رافعاً رأسه يف الصالة وال يف غريها، وال مسعته : عن العوام بن حوشب قال
  .خيوض يف شيء من أمر الدنيا قط

نار ينبغي ملن ال حيزن أن خياف أن يكون من أهل ال: عن بكري أو أيب بكري، عن أيب إبراهيم التيمي قال
 وينبغي ملن ال يشفق أن 34سورة فاطر آية " احلمد هللا الذي أذهب عنا احلزن: "ألن أهل اجلنة قالوا

  .إنا كنا يف أهلنا مشفقني: خياف أن ال يكون من أهل اجلنة ألم قالوا

أعظم الذنب عند اهللا عز وجل أن حيدث العبد مبا : العوام بن حوشب، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي قال
  .ستر اهللا عليه

مثلت نفسي يف اجلنة آكل من مثارها وأشرب من أارها : قال إبراهيم التيمي: سفيان بن عيينة قال
وأعانق أبكارها، مث مثلت نفسي يف النار آكل من زقومها، وأشرب من صديدها، وأعاجل سالسلها 

فأنت : قلت: قال. فأعمل صاحلاًأريد أن أرد إىل الدنيا : أي شيء تريدين؟ قالت: وأغالهلا، فقلت لنفسي
  .يف األمنية فاعملي

وتويف يف حبس احلجاج يف . أسند إبراهيم التيمي عن أبيه، واحلارث بن سويد، يف آخرين: قال املؤلف
  .سنة اثنتني وتسعني
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فجاء الذي طلبه . كان سبب حبس إبراهيم التيمي أن احلجاج طلب إبراهيم النخعي: علي بن حممد قال
فلم يستحل . أنا إبراهيم، فأخذه وهو يعلم أنه إبراهيم النخعي: فقال إبراهيم التيمي. أريد إبراهيم: فقال

أن يدله عليه، فجاء به احلجاج فأمر حببسه يف الدمياس ومل يكن هلم ظل من الشمس وال كن من الربد، 
. فمات يف السجن.  كلمهافتغري إبراهيم فجاءته أمه يف احلبس فلم تعرفه حىت. وكان كل اثنني يف سلسلة

هل مات : مات يف هذه الليلة رجل من أهل اجلنة، فلما أصبح قال: فرأى احلجاج يف منامه قائالً يقول
حلم نزغة من نزغات الشيطان؟ فأمر : الليلة أحد بواسط؟ قالوا نعم، إبراهيم التيمي مات يف السجن فقال

  .به فألقي على الكناسة

  خيثمة بن عبد الرحمن 

ورث خيثمة بن عبد الرمحن مائيت ألف :  أيب سربة وامسه يزيد بن مالك اجلعفي، عن األعمش قالابن
  .درهم فأنفقها على القراء والفقهاء

كان خيثمة يصنع اخلبيص والطعام الطيب مث يدعو إبراهيم، يعين النخعي، ويدعونا معه : األعمش قال
  .كلوا ما أشتهيه ما أصنعه إال من أجلكم: فيقول

ما : رمبا دخلنا على خيثمة فيخرج السلة من حتت السرير، فيها اخلبيص والفالوذج، فيقول: ألعمش قالا
وكان موسراً، وكان يصر الدراهم، فإذا الرجل من أصحابه . أشتهيه كلوا، أما إين ما جعلته إال لكم

 حىت يلقاه فيعطيه خمرق القميص أو الرداء أو به خلة حتينه فإذا خرج من الباب خرج هو من باب آخر
  .اشتر قميصاً اشتر رداء، اشتر حاجة كذا: فيقول

كان يعجبهم أن ميوت الرجل عند خري يعمله، إما حج، وإما عمرة وإما غزاة : قال خيثمة: عن طلحة
  .وإما صيام رمضان

  .نفست امرأة املسيب بن رافع وهو غائب، فاشترى هلا خيثمة خادماً بستمائة: عن األعمش قال

إذا طلبت شيئاً فوجدته، فاسأل اهللا اجلنة فلعله يكون يومك الذي يستجاب : حلكم عن خيثمة قالعن ا
  .فيه

: يا رب عبدك املؤمن تزوي عنه الدنيا وتعرضه للبالء؟ قال: تقول املالئكة: عن األعمش، عن خيثمة قال

: قال. ره ما أصابه يف الدنيايا رب ال يض: اكشفوا هلم عن ثوابه فإذا رأوا ثوابه قالوا: فيقول للمالئكة

. اكشفوا هلم عن عقابه: فيقول للمالئكة: عبدك الكافر تزوي عنه البالء وتبسط له الدنيا؟ قال: ويقولون

  .يا رب ال ينفعه ما أصابه من الدنيا: فإذا رأوا عقابه قالوا: قال

w إال أن الصحيح أنه من "يبوقد روي هذا الكالم عن خيثمة، عن عبد اهللا بن العاص، عن الن: قال املؤلف
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  .قوله خيثمة

مل نكن ندري كيف يقرأ خيثمة القرآن، حىت مرض فثقل، فجاءته امرأة : عن حممد بن خالد الضيب قال
الرجال بعدك علي : فقالت له املرأة. ما يبكيك؟ املوت ال بد منه: فقال هلا. فجلست بني يديه فبكت

ك، إمنا كنت أخاف رجالً واحداً وهو أخي حممد بن عبد ما كل هذا أردت من: فقال هلا خيثمة. حرام
الرمحن، وهو رجل فاسق يتناول الشراب فكرهت أن يشرب يف بييت الشراب بعد إذ القرآن يتلى فيه كل 

  .ثالث

  .أنه أوصى أن يدفن يف مقربة فقراء قومه: عن سفيان، عن رجل، عن خيثمة

وعبد اهللا بن مسعود، وعبد اهللا بن عمرو، . السالمأدرك خيثمة علي بن أيب طالب عليه : قال املصنف
  .ومات قبل أيب وائل. وعدي بن حامت، والنعمان بن بشري، يف مجاعة من الصحابة

  . عبد الرحمن بن األسود بن يزيد

قدم علينا عبد الرمحن بن األسود بن : حممد بن إسحاق قال. أبو جعفر النخعي، كان يدخل على عائشة
وصلى الفجر بوضوء : ت إحدى قدميه فقام يصلي حىت أصبح على قدم واحدة قاليزيد حاجاً فاعتل

  .العشاء

  .وقدم علينا ليث بن أيب سليم فصنع مثلها: قال

  القاسم بن مخيمرة الهمداني 

ما اجتمع على مائديت لونان : قال القاسم بن خميمرة: سعيد بن عبد امللك قال. كويف األصل مث نزل الشام
  . وال أغلقت بايب ويل خلفه هممن طعام واحد،

وأتيت عمر بن عبد العزيز فقضى عين سبعني ديناراً ومحلين على بغلة وفرض يل يف كل سنة : قال القاسم
كأنه كره أن حيدثه . فسألين عن حديث، فقلت هيبتين يا أمري املؤمنني. أغنين عن التجارة: فقلت. مخسني

  .به على هذا الوجه

  .أنه كره صيد الطري أيام فراخه: معن األوزاعي، عن القاس

وتويف يف خالفة عمر بن . وأسند عن خلق من التابعني. روى القاسم عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص
  .عبد العزيز

  من الطبقة الثالثة
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  طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب 

    

 فلما رأى كثرم عليه كره أبا حممد وكان قارئ أهل الكوفة يقرؤون عليه القرآن: يكىن أبا عبد اهللا وقيل
  .ذلك فمشى إىل األعمش وقرأ عليه، فمال الناس إىل األعمش وتركوا طلحة

ما رأيت مثل طلحة، إن كنت قائماً فقعدت قطع القراءة، وإن كنت حمتبياً : قال األعمش: سفيان قال
  .فحللت حبويت قطع القراءة خمافة أن يكون أملين

إين أريد أن أوتد يف : أرسل إيل طلحة بن مصرف: من حدثته قالتحدثين شيخ ع: ابن أيب غنية قال
فقالت . ودخلت خادمنا مرتل طلحة تقتبس ناراً وطلحة يصلي:  قالت- فأرسلت إليه نعم . حائطك وتداً

فلما قضى صالته . مكانك يا فالنة حىت نشوي أليب حممد هذا القديد على قصبتك يفطر عليه: هلا امرأته
  . أذوقه حىت ترسل إىل سيدا حلبسك إياها وشوائك على قصبتهاما صنعت ال: قال

  .اللهم اغفر يل رئائي ومسعيت: كان طلحة بن مصرف يقول يف دعائه: عن حريش بن سليم قال

بلغين عن طلحة أنه ضحك يوماً، فوثب على : مسعت الفضيل بن عياض يقول: عبد الصمد بن يزيد قال
آليت أن ال أفتر ضاحكاً : مث قال.  من قطع األهوال وجاز الصراطفيم تضحك؟ إمنا يضحك: نفسه فقال

  .فما رئي ضاحكاً حىت صار إىل اهللا عز وجل. حىت أعلم مب تقع الواقعة

  .لو علمت أنك أسن مين بليلة ما تقدمتك: كنت أمشي مع طلحة فقال: عن ليث قال

إن : قال. قد رضيت: قال. ا قبيحةإ: فقال. خطب زبيد إىل طلحة ابنته: عن عبد امللك بن هانئ قال
  .قد رضيت: قال. بعقبها أثراً

ما رأيت طلحة بن مصرف يف مأل إال رأيت له الفضل : عبد الرمحن بن عبد امللك بن احلر عن أبيه قال
  .عليهم

ما رأيت أحداً : حدثين رجل من تيم اهللا، وكان قد جالس الشعيب وإبراهيم، قال: الصلت بن بسطام قال
  .لسانه من طلحة بن مصرفأملك ل

ما أدركت أحداً أعجب إيل من : سألت زبيداً من أعجب من أدركت إليك؟ قال: حريش بن سليم قال
  .طلحة

  .يعجبين أخالق طلحة بن مصرف وزيد وقد جرحتهما: عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال

شفاك اهللا : أبو كعبدخلنا على طلحة بن مصرف نعوده، فقال له : عن حممد بن فضيل، عن أبيه قال
  .أستخري اهللا: فقال
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حدثين طلحة يف مرضه الذي مات فيه أن طاوساً كان يكره األنني فما مسع طلحة يئن حىت : عن ليث قال
  .مات رمحه اهللا

. أدرك طلحة مجاعة من الصحابة، ومسع من أنس، وعبد اهللا بن أيب أوىف، وعبد اهللا بن الزبري: قال املؤلف

  .قراء الكوفة إىل اجلماجم أيام احلج، وتويف بعد ذلك سنة اثنيت عشرة ومائةوكان قد خرج مع 

  زبيد بن الحارث اليامي 

كان زبيد قد : يكىن أبا عبد الرمحن، ويقال أبا عبد اهللا، األشعث بن عبد الرمحن بن زبيد عن أبيه قال
 زبيد يقوم ثلثه مث يضربين برجله فإذا ثلثاً عليه، وثلثاً علي، وثلثاً على أخي، فكان: قسم علينا الليل ثالثا
: مث جييء إىل أخي فيضربه برجله فإذا رأى منه كسالً قال. من يا بين فأنا أقوم عنك: رأى مين كسالً قال

  .فيقوم حىت يصبح: من يا بين فأنا أقوم عنك قال

  .أستخري اهللا:  فقالشفاك اهللا: دخلنا على زبيد نعوده فقلنا: وحدثين احملاريب عن سفيان قال: قال األشج

أوكف : كان زبيد إذا كانت الليلة مطرية أخذ شعلة من النار فطاف على عجائز احلي فقال: سفيان قال
ألكم يف السوق حاجة؟ أتريدون : عليكم بيت؟ أتريدون ناراً؟ فإذا أصبح طاف على عجائز احلي فقال

: فقال له زبيد. اه رجل ضرير يريد أن يسألهكنت جالساً مع زبيد فأت: وحدثين أيب قال: شيئاً؟ قال وكيع

  .إن كنت تريد أن تسأل عن شيء فإن معي غريي

قام زبيد اليامي ذات ليلة ليتهجد : حدثين سليمان بن أيوب عن بعض أشياخه قال: حممد بن احلسني قال
يداً كاد جيمد فوجد املاء بارداً شد. فعمد إىل مطهرة له قد كان يتوضأ منها فغمس يده يف املطهرة: قال

فجاءت اجلارية وهي على . فلم خيرجها منها حىت أصبح. من شدة برده فذكر الزمهرير ويده يف املطهرة
ما شأنك يا سيدي مل تصل الليلة كما كنت تصلي وأنت قاعد ها هنا على هذه : تلك احلال فقالت

ت به الزمهرير، فواهللا ما وحيك أدخلت يدي يف هذه املطهرة فاشتد علي برد املاء فذكر: احلال؟ قال
فما علم بذلك : قال. شعرت بشدة برد يدي حىت وقفت علي، فانظري ال حتدثين ا أحداً ما دمت حياً

  .أحد حىت مات

  .يسرين أن يكون يل يف كل شيء نية حىت يف األكل والنوم: أنبأ سفيان بن زبيد قال

  .اخترت زبيداً األياميلو خريت عبداً ألقى اهللا يف مسالخه : قال سعيد بن جبري

    

لو رأيت طلحة وزبيداً لعلمت أن : قال يل حممد بن سوقة: املنذر أبو عبد اهللا من أهل الكوفة قال
w  .وجوههما قد أخلقها سهر الليل وطول القيام، وكانا واهللا ممن ال يتوسد الفراش

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   569 

تويف يف سنة اثنتني وعشرين و. ابن عمر وأنس: أدرك زبيد اليامي مجاعة من الصحابة منهم: قال املؤلف
  .يف سنة ثالث وعشرين، يف أوهلا: وقيل. ومائة

وكان طلحة أكرب من زبيد بعشر . مات زبيد سنة اثنتني وعشرين ومائة: مسعت أبا نعيم يقول: حنبل قال
  .سنني، واستوىف زبيد عشر شنني قبل أن ميوت

  عون بن عبد اهللا بن عتبة 

ذاكر اهللا يف غفلة الناس، : مسعت عون بن عبد اهللا يقول:  الشقري قالابن مسعود اهلذيل مطرف بن معقل
كمثل الفئة املنهزمة حيميها الرجل، لوال ذلك الرجل هزمت الفئة، ولوال من يذكر اهللا من غفلة الناس 

  .هلك الناس

أحسن صحبت األغنياء فلم يكن أحد أطول غماً مين إن رأيت أحداً : قال عون بن عبد اهللا: سفيان قال
  .ثياباً مين وأطيب رحياً مين، فصحبت الفقراء فاسترحت

  .كفى بك من الكرب أن ترى لك فضالً على من هو دونك: قال عون بن عبد اهللا: عن مسعود قال

  .كان حيدثنا وللحيته رش بالدموع: عن أيب هارون قال

إال من غفلة غفلها عن ما أحسب أحداً تفرغ لعيب الناس : قال عون بن عبد اهللا: عن املسعودي قال
  .نفسه

  .جالسوا التوابني فإم أرق الناس قلوباً: وقال عون

الدنيا واآلخرة يف قلب ابن آدم ككفيت : حدثين عون بن عبد اهللا قال: مطرف بن معقل الشقري قال
  .امليزان ترجح إحدامها باألخرى وما حتاب رجالن يف اهللا إال كان أفضلهما أشدمها حباً لصاحبه

إن من كان قبلنا كانوا جيعلون للدنيا ما فضل عن آخرم، وإنكم : قال عون بن عبد اهللا: سعودي قالامل
  .جتعلون آلخرتكم ما فضل عن دنياكم

إن اهللا ليكره عبده على البالء كما يكره أهل املريض مريضهم، وأهل الصيب صبيهم، على : عن عون قال
  .قبته خرياًاشرب هذا، فإن لك يف عا: الدواء، ويقولون

تركت : كان رجل جيالس قوماً فترك جمالستهم فأيت يف منامه، فقيل له: عن املسعودي، عن فرعون قال
  .جمالستهم؟ لقد غفر هلم بعدك سبعني مرة

ويح نفسي، بأي شيء مل أعص ريب؟ وحيي : عن عون بن عبد اهللا أنه كان يقول يف بكائه وذكر خطيئته
ي من خطيئة ذهبت شهوا وبقيت تبعتها عندي، وحيي كيف أنسى املوت إمنا عصيته بنعمته عندي، وحي

wوال ينساين؟ وحيي إن حجبت يوم القيامة عن ريب، وحيي كيف أغفل وال يغفل عين؟ أم كيف نئين 
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معيشيت واليوم الثقيل ورائي؟ أم كيف ال تطول حسريت وال أدري ما يفعل يب؟ أم كيف يشتد حيب لدار 
يف أمجع ا ويف غريها قراري؟ أم كيف تعظم فيها رغبيت والقليل فيها يكفيين؟ أم ليست بداري، أم ك

كيف أوثرها وقد أضرت مبن آثرها قبلي؟ أم كيف ال أبادر بعملي قبل أن يغلق باب توبيت؟ أم كيف 
 يشتد إعجايب مبا يزايلين وينقطع عين؟ أم كيف ال يكثر بكائي وال أدري ما يراد يب؟ أم كيف تقر عيين

مع ذكر ما سلف مين؟ أم كيف تطيب نفسي مع ذكر ما هو أمامي؟ وحيي هل ضرب غفليت أحداً 
سواي؟ أم هل يعمل يل غريي عن ضيعت حظي؟ وحيي كأنه قد تصرم أجلي مث أعاد ريب خلقي كما 

بدأين، مث وقفين وسألين، مث أشهدت األمر الذي أذهلين وشغلت بنفسي من غريي، وسارت اجلبال وليس 
ا مثل خطيئيت، ومجع الشمس والقمر وليس عليهما مثل حسايب، وانكدرت النجوم وليست تطلب مبا هل

عندي، وحشرت الوحوش ومل تعمل مثل عملي، وشاب الوليد وهو أقل ذنباً مين، وحيي ما أشد حايل 
وأعظم خطري، فاغفر يل واجعل طاعتك مهيت وال تعرض عين يوم تعرض، وال تفضحين بسرائري وال 

ذلين بكثرة فضائحي، بأي عني أنظر إليك وقد علمت سرائري؟ وكيف أعتذر إليك إذا ختمت على خت
لساين ونطقت جوارحي بكل الذي كان مين، إهلي أنا الذي ذكرت ذنويب مل تقرعيين، أنا تائب إليك 

  .فاقبل ذلك مين، وال جتعلين لنار جهنم وقوداً بعد توحيدي وإمياين برحتمك

ما أحد يرتل املوت حق مرتلته إال عد غداً ليس من أجله، كم : ن عون بن عبد اهللا قالعن املسعودي، ع
من مستقبل يوماً ال يستكمله، وراج غداً ال يبلغه، لو تنظرون إىل األجل ومسريه ألبغضتم األمل 

  .وغروره

ا علم ما مل إن متام التقوى أن تبتغي إىل ما قد علمت منه: عن ابن عجالن، عن عون بن عبد اهللا قال
تعلم، وإن النقص فيما قد علمت ترك ابتغاء الزيادة فيه، وإمنا حيمل الرجل على ترك ابتغاء الزيادة قلة 

  .االنتفاع مبا قد علم

    

كان أهل اخلري يكتب بعضهم إىل بعض ؤالء الكلمات : عن زيد العمي، عن عون بن عبد اهللا قال
آلخرته كفاه اهللا عز وجل دنياه، ومن أصلح ما بينه وبني من عمل : الثالث ويلقى ا بعضهم بعضاً

  .الناس، أصلح اهللا ما بينه وبني الناس، ومن أصلح سريرته أصلح اهللا عالنيته

قلب التائب مبرتلة الزجاجة يؤثر فيها مجيع ما أصاا، : قال عون بن عبد اهللا: عن أيب احملجل األسدي قال
ىل الرقة أقرب، فداووا القلوب بالتوبة، فلرب تائب دعته توبته إىل اجلنة فاملوعظة إىل قلوم سريعة، وهم إ

  .حىت أوفدته عليها، وجالسوا التوابني، فإن رمحة اهللا إىل التوابني أقرب

مل : فقيل له. رأيت عون بن عبد اهللا يف جملس أيب حازم يبكي وميسح وجهه بدموعه: عن أيب معشر قال w
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 أنه ال تصيب دموع اإلنسان مكاناً من جسده إال حرم اهللا عز وجل بلغين: متسح وجهك بدموعك؟ قال
  .ذلك املكان على النار

. ومسع من ابن عمر وابن عباس وأيب هريرة. أدرك عون بن عبد اهللا مجاعة من الصحابة: قال املؤلف

  .ومجهور روايته عن أبيه

  أبو إسحاق عمرو بن عبد اهللا 

  .كنت إذا رأيت أبا إسحاق ذكرت به الصدر األول: غرية قالالسبيعي ولد يف والية عثمان، عن م

ذهبت الصالة مين وضعفت ورق عظمي، إين : مسعت أبا إسحاق السبيعي يقول: أبو بكر بن عياش قال
  .اليوم أقوم يف الصالة فما أقرأ إال البقرة وآل عمران

ن يقوم إىل الصالة حىت يقام، ضعف أبو إسحاق عن القيام فكان ال يقدر أ: العالء بن سام العبدي قال
  .فإذا أقاموه فاستتم قائماً قرأ ألف آية وهو قائم

  .كان أبو إسحاق يقوم ليل الصيف كله، وأما الشتاء فأوله وآخره، وبني ذلك هجعة: سفيان قال

  .أما أنا فإذا استيقظت مل أقلها: قال أبو إسحاق: عن سفيان قال

رياً من الصحابة، واسند عن ثالثة وعشرين منهم، ومسع من علي أدرك أبو إسحاق خلقاً كث: قال املؤلف
بن أيب طالب وسعيد بن زيد وابن عمر، وأسامة، وابن الزبري، وانفرد بالرواية عن ثالثة من الصحابة مل 

كدير الضيب، : والثاين. نصر: بشر ويقال: عبيدة ويقال: يرو عنهم غريه؛ أحدهم عبدة ابن حزن ويقال
فهؤالء الثالثة عدهم مجاعة من أهل العلم يف الصحابة، وأيب قوم أن يكون . بن عكامسمطر : والثالث

  .هلم صحبة

  .وتويف أبو إسحاق يف سنة مثان وعشرين ومائة وقيل تسع وعشرين وهو ابن مثان أو تسع وتسعني سنة

  عمرو بن مرة الجملي، من مراد 

اً من زبيد األيامي، وما رأيت عمرو بن مرة يف ما رأيت بالكوفة شيخاً خري: مسعت شعبة يقول: قراد قال
  .صالته إال ظننت أنه ال ينصرف حىت يستجاب له

ما خييل إيل أين رأيت أحداً أفضله على عمرو بن : من أفضل من رأيت؟ قال: قلت ملعمر: سفيان قال
  .يستجاب له: مرة، ما رأيته قط يدعو إال قلت

من طلب اآلخرة أضر بالدنيا، ومن طلب الدنيا أضر : العن العالء بن املسيب، عن عمرو بن مرة ق
w  .باآلخرة، فأضروا بالفاين للباقي
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  .قال عمرو بن مرة ما أحب أين بصري، إين أذكر أين نظرت نظرة وأنا شاب: سعيد بن سنان قال

نظرت إىل امرأة فأعجبتين فكف بصري فأرجو أن يكون ذلك : عن أيب سنان، عن عمرو بن مرة قال
  .كفارة

اللهم اجعلين ممن يعقل : كنت أقرأ على عمرو بن مرة، فكنت أمسعه كثرياً يقول: سالم بن سليم قال
  .عنك

إين ألحسبه خري أهل : مسعت عبد امللك بن ميسرة يقول وحنن يف جنازة عمرو بن مرة: مسعر قال
  .األرض

وتويف سنة ست عشرة . نيأسند عمرو عن عبد اهللا بن أيب أوىف وعن خلق من كبار التابع: قال املصنف
  .ومائة، وقيل سنة مثان عشرة

  حبيب بن أبي ثابت األسدي 

  .قيس بن دينار:  واسم أيب ثابت-موىل لبين كاهل 

  .رأيت حبيب بن أيب ثابت ساجداً، فلو رأيته قلت ميت، يعين من طول السجود: أبو بكر بن عياش قال

  .على القراء مائة ألفأنفق حبيب بن أيب ثابت : عن كامل أيب العالء قال

قال حبيب بن أيب ثابت ما استقرضت من أحد شيئاً أحب إيل من نفسي، أقول هلا أمهلي : سفيان قال
  .حىت جتيء من حيث أحب

أسند حبيب عن عمر وابن عباس وجابر وحكيم بن حزام وأنس بن مالك وابن أيب أوىف يف : قال املؤلف
  .آخرين وتويف سنة تسع عشرة ومائة

  بن يسار أبو حمزة التيمي مجمع 

    

دخل سفيان الثوري على جممع التيمي فإذا يف : مسعت حفص بن غياث يقول: أبو الربيع الواسطي قال
ال أحتاج : فقال سفيان. اشتر به إزاراً: فأخذ أربعة دراهم فناول سفيان فقال: قال. إزار سفيان خرق

فأخذها فاشترى ا إزاراً فكان سفيان : قال. صدقت، أنت ال حتتاج ولكين أحتاج: قال جممع. إليها
  .كساين جممع جزاه اهللا خرياً: يقول

  .ليس شيء من عمل أرجو أن يشوبه شيء كحيب جممعاً التيمي: وقال سفيان

w  .خلف لنا أبو حيان التيمي وما مر من عمله شيء أوثق يف نفسه من حبه جممعاً التيمي: سفيان قال
w
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. ما أرضاها: كيف شاتك هذه؟ قال:  جممعاً التيمي يف سوق الغنم فقالوا لهرأيت: أبو بكر بن عياش قال

جاء جممع بشاة إىل السوق يبيعها : قال مسعر: ومن كان أورع من جممع؟ سفيان قال: قال أبو بكر
  .خييل إيل أن يف لبنا ملوحة: فقال

ك؟ حىت خرج من عن األعمش، عن جممع، أنه نزل عليه ضيف فما سأله من أين جئت؟ وما جاء ب
  .عنده

ال نعلم جممعاً أسند شيئاً إال أنه قد روى عن ماهان الزاهد، وروى عنه أبو حيان التيمي : قال املؤلف
  .وسفيان الثوري

فمات من ليلته، وخرج زيد بن علي . دعا جممع ربه عز وجل أن مييته قبل الفتنة: وقال أبو حامت الرازي
  .من الغد

  الربيع بن أبي راشد 

  .كنت إذا رأيت الربيع بن أيب راشد كأنه خممار من غري شراب: ىن أبا عبد اهللا عمر بن ذر قالويك

يا أيها الناس إن كنتم يف : "كنت مع الربيع بن أيب راشد يف اجلبانة قرأ رجل: عن خلف بن حوشب قال
 من مما أريد من حال ذكر املوت بيين وبني كثري: فقال الربيع. 5اآلية سورة احلج آية " ريب من البعث

التجارة، فلو فارق ذكر املوت قليب ساعة خلشيت أن يفسد علي قليب، ولوال أن أخالف من كان قبلي 
  .لكانت اجلبانة مسكين إىل أن أموت

يا أيها الناس إن كنتم يف ريب من "اقرأ علي : قال الربيع بن أيب راشد: عن خلف بن حوشب قال
  .واهللا لوال أن تكون بدعة لسحت أو قال هلمت يف اجلبال: فقرأا عليه فبكى مث قال" البعث

: قال الربيع بن أيب راشد، ورأى رجالً مريضاً يتصدق بصدقة فقسمها بني جريانه، فقال: عمر بن ذر قال

أحسن واهللا باملوت : فبكى عند ذلك الربيع وقال. فلم يلبث الرجل إال أياماً حىت مات. اهلدايا إمام الزيارة
  .ه ال ينفعه من ماله إال ما قدم بني يديهوعلم أن

لوال ما يأمل املؤمنون من كرامة اهللا عز وجل هلم بعد : قال الربيع بن أيب راشد: عن مالك بن مغول قال
  .املوت النشقت يف الدنيا مرائرهم، ولتقطعت أجوافهم

 إن كان الربيع من مل يكن بالكوفة رجل أكثر ذكراً للموت من الربيع بن أيب راشد: عن سفيان قال
  .املوت لعلى حذر

  .أسند الربيع عن منذر الثوري، ومسع من سعيد بن جبري، ويف حديثه قلة: قال املؤلف
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  عبدة بن أبي لبابة 

  .يكىن أبا القاسم. موىل قريش

  .إن أقرب الناس من الرثاء آمنهم له: عن األوزاعي عن عبدة قال

راً صلت عليه املالئكة حىت ميسي، وإذا ختم القرآن ليالً صلت إذا ختم الرجل القرآن ا: وعن عبيدة قال
  .عليه املالئكة حىت يصبح

  .كان عبدة إذا كان يف املسجد مل يذكر شيئاً من أمر الدنيا: مسعت األوزاعي يقول: عقبة بن علقمة قال

  .أدرك عبدة عبد اهللا بن عمر ومسع منه: قال املؤلف

  محمد بن جحادة األودي 

كان حممد بن جحادة من العابدين، وكان يقال إنه ال ينام من الليل إال :  أود عن سفيان قالموىل لبين
  .أيسره

فرأت امرأة من جريانه كأن حلالً فرقت على أهل مسجدهم ملا انتهى الذي يفرقها إىل حممد بن : قال
هذه : ا وقال لهفلم يقم هلا بصري فكساه إياه: قالت. جحادة دعا بسفط خمتوم أخرج منه حلة صفراء

  .فواهللا لقد كنت أراه بعد ذلك فأخاهلا عليه: قالت تلك املرأة. لك بطول السهر

  .روى حممد بن جحادة عن أيب صاحل وروى عنه الثوري

  من الطبقة الرابعة

  منصور بن المعتمر السلمي 

ها وصام ارها، صام منصور بن املعتمر أربعني سنة قام ليل: يكىن أبا عثاب، عن زائدة بن قدامة قال
فإذا أصبح : أنا أعلم مبا صنعت بنفسي قال: يا بين أقتلت قتيالً؟ فيقول: وكان الليل يبكي فتقول له أمه

فأخذه يوسف بن عمر عامل الكوفة يريده على . كحل عينيه ودهن رأسه وبرق شفتيه وخرج إىل الناس
: وقيل ليوسف بن عمر. ما ومل يكلمهمافجاءه خصمان فقعدا بني يديه فلم يسأهل: قال. القضاء فامتنع

  .إنك لو نثرت حلمه مل يل لك قضاء فخلى عنه

    

 ويف - صام سنة :  ويف رواية أخرى عن زائدة- هكذا يف هذه الرواية صام أربعني سنة : قال املؤلف
  .صام ستني سنة: رواية
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قد فهمت ما : يقص عليه، فيقولملا أجلس منصور بن املعتمر يف القضاء كان يأتيه الرجل ف: أبو عوانة قال
: فقال. قلت وال أدري ما اجلواب فيه فكان يفعل ذلك فذكروا ذلك البن هبرية، وكان هو الذي واله

  .هذا أمر ال يصلح إال أن يعني عليه صاحبه بشهوة فتركه

: تقولف. رمبا كنت مع منصور يف مرتله جالساً فتصيح به أمه، وكانت فظة غليظة: أبو بكر بن عياش قال

  .يا منصور يريدك ابن هبرية على القضاء فتأىب عليه؟ وهو واضح حليته على صدره ما يرفع طرفه إليها

أرين كتابك حىت : قال. ناولين الطني أختم به: كان منصور يف الديوان قال له إنسان: حسن بن صاحل قال
  .أنظر أي شيء فيه

: فلما مات قال غالم ألمه. املعتمر، يصلي يف سطحهكان منصور، يعين ابن : العالء بن سامل العبدي قال

يا بين ليس ذاك جبذع، ذاك منصور قد : قالت. يا أماه اجلذع الذي كان يف سطح آل فالن ليس أراه
  .مات

كانت جارة ملنصور بن املعتمر، وكان هلا ابنتان ال تصعدان السطح إال بعد ما ينام الناس، : أبو بشر قال
يا بنية مل : يا أمتاه، ما فعلت القائمة اليت كنت أراها يف سطح فالن؟ فقالت: يلةفقالت إحدامها ذات ل

  .تكن تلك قائمة إمنا كان منصور حييي الليل كله يف ركعة ال يسجد فيها وال يركع

إن منصور بن املعتمر كان إذا جاء الليل اتزر وارتدى إن كان صيفاً، وإن كان شتاء : قال أبو األحوص
  .يابه مث قام إىل حمرابه كأنه خشبة منصوبة حىت يصبحالتحف فوق ث

رجل قد أصيب مبصيبة منكس الطرف، : كان منصور بن املعتمر إذا رأيته قلت: زائدة بن قدامة قال
ما هذا الذي : ولقد قالت له أمه يوماً. منخفض الصوت، رطب العينني، إن حركته جاءت عيناه بأربع

: قال. لعلك يا بين أصبت نفساً لعلك قتلت قتيالً.  تكاد تسكتتصنع بنفسك؟ تبكي الليل عامته ال

  .يا أماه أنا أعلم ما صنعت بنفسي: فيقول

إن أطول أهل الكوفة جداً طلحة وزبيد وعبد اجلبار بن : كانوا يقولون يف ذلك الزمان: عن سفيان قال
  .وائل

ية من املطايا مىت شئت أصبته قد نعم إمنا كان الليل عنده مط: فمنصور؟ قال: فقلت: قال احلميدي
  .ارحتله

  .قد كان عمش من البكاء: سفيان بن عيينة، وذكر منصور بن املعتمر، فقال

  .لو رأيت منصوراً يصلي لقلت ميوت الساعة: عن الثوري قال

كان منصور بن املعتمر إذا صلى الغداة أظهر النشاط : مسعت أيب متيم بن مالك يقول: خلف بن متيم قال
w  .حابه فيحدثهم ويكثر إليهم، ولعله إمنا بات قائماً على أطرافه، كل ذلك ليخفي عليهم العملألص
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كان ثلث : سألوا أم منصور بن املعتمر عن عمله، فقالت: مسعت عطاء بن جبلة يقول: عن أيب عمار قال
  .الليل يقرأ، وثلثه يبكي وثلثه يدعو

  .ام يف جمراهصام منصور وقام فكان يأكل فريى الطع: جرير قال

  .كدت ألقى بعمل نيب: ما فعل اهللا بك قال: رأيت منصور بن املعتمر يف املنام فقلت: ابن عيينة قال

  .يقوم ليلها ويصوم ارها. إن منصوراً أقام ستني سنة: قال سفيان

 أدرك منصور بن املعتمر أنس بن مالك، وروى عنه، ورأى ابن أيب أوىف، وروى عن مجاعة: قال املؤلف

  .وتويف يف سنة اثنتني وثالثني ومائة. من التابعني، كاألعمش، وسليمان التيمي، وأيوب السختياين

  ضرار بن مرة الشيباني 

ضرار بن مرة، : كان البكاؤون بالكوفة أربعة: قال أصحابنا: يكىن أبا سنان شهاب الدين بن عباد قال
كان ضراراً قد حفر قربه قبل موته خبمس و. وعبد امللك بن أجبر، وحممد بن سوقة، ومطرف بن طريف

  .عشرة سنة، فكان يأتيه فيختم فيه القرآن

  .كان ضرار حفر يف بيته قرباً كان يتعبد فيه: حممد بن فضيل قال

كان ضرار بن مرة وحممد بن سوقة إذا كان يوم اجلمعة طلب كل واحد منهما صاحبه، فإذا : احملاريب قال
  .اجتمعا جلسا يبكيان

ال جتيئوين مجاعة ولكن ليجيء الرجل وحده فإنكم : كان ضرار بن مرة يقول لنا:  بن األجلح قالعبد اهللا
  .إذا اجتمعتم حتدثتم، وإذا كان الرجل وحده مل خيل من أن يدرس جزأه أو يذكر ربه

ر إذا نسي ذنوبه، واستكث: إذا استمكنت من ابن آدم ثالثاً أصبت منه حاجيت: قال إبليس: أبو سنان قال
  .عمله، وأعجب برأيه

  .أسند ضرار عن سعيد بن جبري وغريه: قال املصنف

  محمد بن سوقة 

  .موىل جبيلة، يكىن أبا بكر وكان سوقة بزازاً

    

  .ما بقي أحد يدفع به عن أهل الكوفة إال ابن سوقة، كانت عنده عشرون ومائة ألف فقدمها: قال سفيان

ل رجل بيت حممد بن سوقة فرأى على الباب ستر مسح، دخ: ومسعت شهاب بن عباد قال: قال العباس
w  .لعلك ترى أين ندمت، ال ما ندمت: فجعل ينظر إليه، ففطن ابن سوقة فقال
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: نزل حممد بن املنكدر على حممد بن سوقة بالكوفة فحمله على محار، فسألوه فقالوا: سفيان بن عيينة قال

: فما بقي مما يستلذ؟ قال: قالوا. ور على املؤمنإدخال السر: يا عبد اهللا أي العمل أحب إليك؟ قال

  .اإلفضال على اإلخوان

واهللا يا عم لو علمت : طلب ابن أخي حممد بن سوقة منه شيئاً فبكى فقال له: عن مهدي بن سابق قال
  .ما بكيت لسؤالك إمنا بكيت ألين مل أبتدئك قبل سؤالك: أن مسأليت تبلغ منك هذا ما سألتك قال

أمران لو مل نعذب إال ما لكنا مستحقني ما لعذاب : عياض، عن حممد بن سوقة قالعن فضيل بن 
أحدنا يزاد الشيء من الدنيا فيفرح فرحاً ما علم اهللا أنه فرحه بشيء زاده قط يف دينه، وينقص : اهللا

  .الشيء من الدنيا فيحزن عليه حزناً ما علم أنه حزنه على شيء نقصه قط يف دينه

  . أدرك حممد بن سوقة عن أنس بن مالك، وأبا الطفيل، وعامة روايته عن كبار التابعني:قال املؤلف

  سليمان بن مهران األعمش األسدي 

ما رأينا يف زماننا مثل األعمش، ما رأيت : يكىن أبا حممد موىل لبين كاهل، عن عيسى بن يونس قال
  .وهو حمتاج إىل درهماألغنياء والسالطني يف جملس أحد أحقر منهم يف جملس األعمش 

كان األعمش قريباً من سبعني سنة مل يفته التكبرية األوىل، واختلفت إليه قريباً من سبعني فما : وكيع قال
  .رأيته يقضي ركعة

كان من النساك، وكان حمافظاً على : مسعت حيىي القطان إذا ذكر األعمش قال: إبراهيم بن عرعرة قال
  .وهو عالمة اإلسالم: قال حيىي. ألولالصالة يف اجلماعة وعلى الصف ا

إين ألحب أن أعاىف يف إخواين ألم إن بلوا بليت معهم إما : قال األعمش: الوليد بن صاحل الطائي قال
  .باملواساة وفيها مؤونة، وإما باخلذالن وفيه عار

  .مسكني: لو رأيت األعمش لقلت: سفيان قال

ما : أدعو لك طبيباً؟ فقال: مرضه الذي تويف فيه فقلتدخلت على األعمش يف : أبو بكر بن عياش قال
أصنع به؟ فواهللا لو كانت نفسي يف يدي لطرحتها يف احلش، إذا أنا مت فال تؤذنن يب أحداً واذهب يب 

  .فاطرحين يف حلدي

أدرك األعمش مجاعة من الصحابة وعاصرهم، ورأى أنس بن مالك، ومسعه يقرأ، ومل حيمل : قال املؤلف
  . مرفوعاً، وأرسل عن ابن أيب أوىفعنه شيئاً

ولد األعمش يوم قتل احلسني، وذلك يوم عاشوراءسنة ستني، وتويف سنة : الفضل بن دكني ووكيع قاال
w  .مثان وأربعني ومائة، وهو ابن مثان ومثانني سنة
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ني مات سنة سبع وأربع: وقال اهليثم بن عدي. ولد سنة مثان ومخسني: وقد قال حيىي بن عيسى الرملي
  .ومائة

  أبو حيان بن سعيد التيمي 

ما رأيت الليل على أحد من الناس أخف منه : عبد اهللا بن إدريس قال. مسع من الشعيب وكان ثقة صاحلاً
على أيب حيان التيمي، صحبناه مرة إىل مكة، فكان إذا أظلم الليل فكأنه مثل هذه الزنابري إذا هيجت من 

  .عشها

  معروف بن واصل التيمي 

كان معروف إمام مسجد بين عمرو بن سعد، وكان خيتم القرآن يف كل :  بن عبد اهللا بن يونس قالأمحد
  .أم قومه ستني سنة مل يسه يف صالة قط ألا كانت مه. ثالث سفراً وحضراً

  موسى بن أبي عائشة 

 أيب عائشة، رأيت موسى بن: يكىن أبا بكر، موىل آل جعدة بن هبرية الكويف، جرير بن عبد احلميد قال
  .وإذا رأيته ذكرت اهللا لرؤيته وكان بني عينيه أثر السجود

أخربوين عن عمرو بن قيس : أخربنا سفيان قال: أخربين إسحاق بن إمساعيل قال: أبو بكر القرشي قال
قال القرشي وقال غري . ما رفعت رأسي بليل قط إال رأيت موسى بن أيب عائشة قائماً يصلي: قال

  .دعى املتهجد، من شدة تغري لونهوكان ي: إسحاق

رأى عمرو بن حريث، وسعيد بن جبري، وعبد اهللا بن شداد، وعبيد اهللا بن عبد اهللا، يف : قال املؤلف
  .آخرين، وروى عنه الثوري، وكان يثين عليه

  خلف بن حوشب 

ة ما رأيت أصرب على السهر من خلف بن حوشب، سافرت معه إىل مك: عن عبد السالم بن حرب قال
  .فما رأيته نائماً بليل حىت رجعنا إىل الكوفة

  كرز بن وبرة 
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دخلت على كرز بن وبرة : كويف األصل، إال أنه سكن جرجان، حممد بن فضيل بن غزوان عن أبيه قال
بيته فإذا عند مصاله حفرية وقد مألها تبناً وبسط عليها كساء من طول القيام، وكان يقرأ القرآن يف اليوم 

  .ثالث مراتوالليلة 

كان كرز، إذا خرج، يأمر باملعروف فيضربونه حىت : أنبأ حممد بن فضيل، عن أبيه، أو عن نفسه قال: قال
  .يغشى عليه

صحبنا كرزاً احلارثي فكنا إذا نزلنا إىل األرض فإمنا هو قائل ببصره هكذا، ينظر، فإذا : عن شربمة قال
  .رأى بقعة تعجبه ذهب فصلى فيها حىت يرحتل

سأل كرز بن وبرة ربه عز وجل أن يعطيه امسه األعظم على أن ال يسأل به شيئاً من : ابن شربمةقال 
  .فأعطاه ذلك فسأل اهللا عز وجل أن يقوى حىت خيتم القرآن يف اليوم والليلة ثالث مرات. الدنيا

 إليه قراء قدم علينا كرز بن وبرة احلارثي من جرجان، فاجنفل: مسعت أيب يذكر قال: خلف بن متيم قال
 فإن صالتكم تعرض "صلوا على نبيكم : قال. أهل الكوفة فكنت فيمن أتاه وما مسعت منه إال كلمتني

اللهم اختم لنا خبري، وما رأيت يف هذه األمة أعبد من كرز، كان ال يفتر، وكان يصلي يف : وقال. عليه
  .احململ فإذا أنزل من احململ افتتح الصالة

صحبت كرزاً إىل مكة فكان إذا نزل : أخربين أبو سليمان املكتب قال: برة قالعن صبيح موىل كرز بن و
فاحتبس يوماً عن الوقت : قال. أدرج ثيابه فألقاها يف الرحل مث تنحى للصالة، فإذا مسع رغاء اإلبل أقبل

وانبث أصحابه يف طلبه، فكنت فيمن طلبه، قال فأصبته يف وهدة يصلي يف ساعة حارة، وإذا سحابة 
أحب أن تكتم : وما حاجتك؟ قال: يا أبا سليمان يل إليك حاجة قلت: ظله، فلما رآين أقبل حنوي فقالت

  .أوثق يل، فحلفت أن ال أخرب به أحداً حىت ميوت: قال. ذلك لك: قلت: قال. ما رأيت

  .مل يرفع كرز بن وبرة رأسه إىل السماء منذ أربعني سنة: مسعت أيب يقول: حممد بن فضيل قال

ملا مات كرز رأى رجل فيما يرى النائم كأن : أخربين رجل من أهل جرجان قال: و بن محيد قالعمر
ما هذا؟ فقالوا، إن أهل القبور كسوا : أهل القبور جلوس على قبورهم، وعليهم ثياب جدد، فقيل هلم

  .ثياباً جدداً لقدوم كرز عليهم

إن بايب : هو يبكي فقيل له ما يبكيك؟ قالدخلت على كرز بن وبرة بيته فإذا : أبو داود احلفري قال
  .ملغلق، وإن ستري ملسبل، ومنعت جزئي أن أقرأه البارحة، وما هو إال من ذنب أذنبته

  .اسند كرز عن طاوس، وعطاء، والربيع بن خيثم، والقرظي يف آخرين: قال املؤلف
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  أبو يونس القوي 

ا مسي أبو يونس العجلي القوي لقوته على إمن: وامسه احلسن بن يزيد العجلي، إمساعيل بن زبان قال
  .العبادة، صلى حىت أقعد، وبكى حىت عمي، وصام حىت صار كاحلشفة

  .قدم علينا أبو يونس فطاف يف يوم واحد سبعني طوافاً: قال أبو عاصم: وقال البخاري

  .ومسع أبو يونس من أيب سلمة، وسعد بن جبري، وجماهد

  . يبعبد الملك بن سعيد بن أبجر المتط

كان ابن أجبر، من شدة التوقي، يقول من ال يعرفه، إنه عيي وما : حدثين أيب قال: الوليد بن شجاع قال
  .به إال شدة التوقي

  .كان ابن أجبر من شدة التوقي إمنا يتكلم باملعاريض: حدثين أيب قال: الوليد بن شجاع قال

امللك بن أجبر فتعلم من توقيهفي الكالم، فما ألزم عبد : قال يل أيب: قال. عن السليط بن بسطام التميمي
  .أعلم بالكوفة أشد حفظاً للسانه منه

عبد امللك بن أجبر، وحممد بن سوقة، ومطرف بن : كان أصحابنا البكاؤون أربعة: عن جعفر األمحر قال
  .طريف، وضرار بن مرة

  .حب إيل من ابن أجبرما بالكوفة أحد أحب أن أكون يف مسالخه أ: قال سلمة بن كهيل: سفيان قال

  .مخسة من أهل الكوفة يزدادون يف كل يوم خرياً منهم ابن أجبر: سفيان الثوري قال

ما من الناس إال مبتلى بعافية لينظر كيف شكره أو مبتلى ببلية لينظر كيف : عن عبد امللك بن أجبر قال
  .صربه

زر بن حبيش والشعيب، يف مجاعة أسند ابن أجبر عن أيب الطفيل عامر بن واثلة، وعن : قال املؤلف
  .نظرائهم

  عمرو بن قيس المالئي 

أقام عمرو بن قيس املالئي عشرين سنة صائماً ما يعلم به أهله يأخذ غداءه ويغدو : إسحاق بن خف قال
  .إىل احلانوت فيتصدق بغذائه ويصوم، وأهله ال يدرون

هذا الزكام، وإذا نظر إىل أهل : سائهوكان إذا حضرته الرقة حيول وجهه إىل احلائط ويقول جلل: قال
  .ما أغفل هؤالء عما أعد هلم: السوق قال

    w
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حديث أرقق به قليب وأتبلغ به إىل ريب عز وجل أحب غلي من مخسني : قال عمرو: مفضل بن غسان قال
  .قضية من قضايا شريح

 فاعمل به ولو مرة إذا بلغك شيء من اخلري: مسعت عمرو بن قيس املالئي يقول: أبو خالد األمحر قال
  .تكن من أهله

رأيت سفيان جييء إىل عمرو بن قيس جيلس : أنبأ أيب قال: عبد الرمحن بن احلكم بن بشري بن سليمان قال
  .أظنه حيتسب يف ذلك. بني يديه ينظر إليه ال يكاد يصرف بصره عنه

جاءت امرأة إىل عمرو بن قيس : حدثين أيب عن أبيه عبد اهللا قال: صاحل بن أمحد بن عبد اهللا العجلي قال
فكان إذا جاءه إنسان يعرضه : قال. يا أبا عبد اهللا اشتر هذا الثوب واعلم أن غزله ضعيف: بثوب فقالت

  .هذا برأناك منه: إن صاحبته أخربتين أنه كان يف غزله ضعف حىت جاء رجل فاشتراه وقال: عليه، قال

على ما تبكي من : س املالئي بكى، فقال أصحابهملا احتضر عمرو بن قي: عمر بن حفص بن غياث قال
واهللا ما أبكي على الدنيا إمنا أبكي خوفاً أن : الدنيا؟ فواهللا لقد كنت تبغض العيش أيام حياتك، فقال

  .أحرم خوف اآلخرة

عمرو بن قيس هو الذي أدبين، علمين قراءة القرآن وعلمين الفرائض، وكنت : قال يل سفيان: احملاريب قال
 يف سوقه فإن مل أجده يف سوقه وجدته يف بيته إما يصلي وإما يقرأ يف املصحف، كأنه يبادر أموراً أطلبه

تفوته، فإن مل أجده يف بيته وجدته يف بعض مساجد الكوفة يف زاوية من زوايا املسجد كأنه سارق قاعداً 
 بن قيس أغلق أهل الكوفة فلما مات عمرو. فإن مل أجده وجدته يف املقربة قاعداً ينوح على نفسه. يبكي

فلما خرجوا إىل اجلبان وبرزوا بسريره، وكان أوصى أن يصلي عليه أبو حيان . أبوام وخرجوا جبنازته
وإذا الربية مملوءة من طري . قد جاء احملسن: التيمي، تقدم أبو حيان وكرب عليه أربعاً، ومسعوا صائحاً يصيح

من أي : فقال أبو حيان. اس يعجبون من حسنها وكثرافجعل الن. أبيض مل ير على خلقتها وحسنها
  .شيء تعجبون؟ هذه املالئكة جاءت فشهدت عمراً

حضرنا جنازة عمرو بن قيس فحضره قوم كثري عليهم ثياب بيض، : عن عبد اهللا بن سعيد اجلعفي قال
  .فلما صلي عليه ذهبوا فلم نرهم

مات عمرو بن قيس بناحية فارس، فاجتمع : يقولمسعت من ال أحصى كثرة : حممد بن يزيد الرفاعي قال
  .على جنازته ما ال حيصى، فلما دفن نظروا فلم جيدوا أحداً

ملا مات عمرو بن قيس املالئي رأوا الصحراء مملوءة رجاالً عليهم ثياب بيض : أبو خالد، وهو األمحر، قال
ما : قال البن شربمة وابن أيب ليلىفبلغ ذلك أبا جعفر ف. فلما صلي عليه ودفن مل نر يف الصحراء أحداً

w  .كان يسألنا أن ال نذكره لك: منعكما أن تذكرا هذا الرجل؟ فقاال
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مسع عمرو من عكرمة، وعطاء، واملنهال بن عمرو، وأيب إسحاق السبيعي، وابن املنكدر، يف : قال املؤلف
  .واهللا أعلم. ال ببغدادخلق كثري من التابعني، وتويف بسجستان، ويقال بالكوفة، ويقال بالشام، ويق

  عطوان بن عمرو التميمي 

كان عطوان بن عمرو التميمي رجالً منقطعاً، وكان يلزم : عن سليمان بن حيان، أبو خالد األمحر، قال
اجلبان بظهر الكوفة فأتاه قوم يسلمون عليه فوجدوه مغشياً عليه بني القبور، فلم يزالوا عنده حىت أفاق 

رمبا غلب علي النوم، ورمبا أصابين اإلعياء فألقى نفسي : ل هلم كهيئة املعتذرفاستحيا منهم فجعل يقو
  .هكذا

  .ما رأيت أحداً أشد حذراً للموت من عطوان بن عمرو: حممد بن السماك قال

  .ما بني تردد النفس: ما قصر األمل؟ قال: سألت عطوان بن عمرو التميمي قلت: داود الطائي قال

يتنفس فيخاف أن ميوت قبل أن ينقطع : يقول: ضيل بن عياض فبكى وقالفحدثت به الف: قال رستم
  .نفسه، لقد كان عطوان من املوت على حذر

  قيس بن مسلم الجدلي 

كان قيس بن مسلم يصلي حىت السحر، مث جيلس فيمسح البكاء ساعة بعد ساعة، وهو : سفيان قال
  .ألمر ما خلقنا، لئن مل نعن اآلخرة خبري لنهلكن: يقول

وحممد : وزار قيس بن مسلم حممد بن جحادة ذات ليلة فأتاه وهو يف املسجد بعد صالة العشاء، قال: الق
وكان . فلم يزاال على ذلك حىت طلع الفجر. قائم يصلي، فقام قيس بن مسلم يف الناحية األخرى يصلي

فقال له : قال. مكانهومل يعلم حممد . قال فرجع إىل احلي فأمهم ومل يلتقيا. قيس بن مسلم إمام مسجده
فغدا : قال. ما علمت مبكانه: قال. زارك أخوك قيس بن مسلم البارحة فلم تنفتل إليه: بعض أهل املسجد

  .عليه فلما رآه قيس بن مسلم مقبالً قام إليه فاعتنقه مث خلوا مجيعاً فجعال يبكيان

    

ومات سنة . يد ابن جبريروى قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، وعبد الرمحن بن أيب ليلى، وسع
  .عشرين ومائة

  من الطبقة الخامسة

w  مسعر بن كدام بن ظهير 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   583 

  .ما لقيت أحداً أفضله على مسعر: يكىن أبا سلمة سفيان بن عيينة قال

  .مل يكن يف زماننا مثله، يعين مسعراً: قال سفيان الثوري

  .اًمل يكن يف أترابه أطول صمتاً منه، يعين مسعر: أبو خالد األمحر قال

كان أيب ال ينام حىت يقرأ نصف القرآن، فإذا فرغ من ورده لف رداءه مث هجع : حممد بن مسعر قال
هجعة خفيفة، مث يثب كالرجل الذي قد ضل منه شيء فهو يطلبه، فإمنا هو السواك والطهور، مث يستقبل 

  .احملراب كذلك إىل الفجر، وكان جيهد على إخفاء ذلك جداً

  .أشتهي أن أمسع صوت باكية حزينة: عت مسعراً يقولمس: عن أيب أسامة قال

  .من أمهته نفسه تبني ذلك عليه: مسعت مسعراً يقول: حممد بن كناسة قال

إن كان ناصحاً فنعم، وإن كان يريد : أحتب أن خيربك الرجل بعيوبك؟ قال: قال رجل ملسعر: سفيان قال
  .أن يؤنبين فال

  : بن كدام ينشدمسعت مسعر : عبد اهللا بن املغرية قال

 فأضحى حلوه مرا  قد فسد الدهر أال

 أنكرم طرا فقد  وقد جربت من أهوى

 الناس تعش حرا من  نفسك اليأس فألزم

  : قال مسعر بن كدام: عبد الرمحن بن صاحل يقول

 احلرام ويبقى اإلمث والعار من  اللذاذة ممن نال صوا تفىن

   لذة من بعدها النارال خري يف  عواقب سوء من مغبتها تبقى

ما أبكاك : بكى مسعر فبكت أمه فقال هلا مسعر: حدثين جار ملسعر قال: الفيض بن الفضل العجلي قال
وما : قالت. يا أماه ملثل ما جم عليه غداً فلنطل البكاء: يا بين رأيتك تبكي فبكيت فقال: يا أماه؟ فقالت

  . غلبه البكاء فقاممث: قال. القيامة وما فيها: ذاك؟ فانتحب فقال

لوال أمي ملا فارقت املسجد إال ملا ال بد منه، وكان إن دخل بكى، وإن خرج : وكان مسعر يقول: قال
  .بكى، وإن صلى بكى، وإن جلس بكى

ملا حضرت مسعراً الوفاة دخل عليه سفيان الثوري فوجده جزعاً : حسني بن حيىي بن آدم، عن أبيه قال
: فأعاد سفيان الكالم عليه، فقال. أقعدوين: فقال مسعر! وددت أين مت الساعةجتزع؟ فواهللا ل: فقال له

: فبكى سفيان وقال. إنك إذاً لواثق بعملك يا سفيان، لكين واهللا على شاهقة جبل ال أدري أين أهبط

w  .أنت أخوف هللا مين
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ان الثوري آخذ بيده،  يف املنام، وسفي"رأيت النيب : مصعب بن املقدام يقول: أمحد بن داود احلراين قال
  .نعم، واستبشر به أهل السماء: يا رسول اهللا مات مسعر بن كدام؟ قال: ومها يطوفان، فقال الثوري

  .أسند مسعر عن أعالم التابعني، وتويف بالكوفة سنة اثنتني، وقيل سنة مخس ومخسني ومائة: قال املؤلف

  داود بن نصير الطائي 

  .قه، مث اشتغل بالتعبديكىن أبا سليمان، مسع احلديث وتف

كان داود الطائي جيالس أبا حنيفة فقال له أبو : حدثين بعض أصحابنا قال: أمحد بن أيب احلواري قال
: قال. بقي العمل به: فأي شيء بقي؟ قال: قال داود. يا أبا سليمان أما األداة فقد أحكمناها: حنيفة

فكان جيالسهم : قال. لسي معهم فال جتييب يف مسئلةحىت جت: فنازعتين نفسي إىل العزلة والوحدة، فقلت هلا
فكانت املسئلة جتيء وأنا أشد شهوة للجواب فيها من العطشان إىل املاء فال : قال. سنة قبل أن يعتزل

  .فاعتزلتهم بعد: قال. أجيب فيها

  .قد جئتماين مرة فال تعودا إيل: جئت أنا وابن عيينة داود الطائي فقال: أبو أسامة قال

يا حيب ليت شعري بأي خديك بدأ البلى؟ : مر داود مبقربة فسمع امرأة وهي تقول: ن عائشة قالاب
  .فصعق: باليمىن أم باليسرى؟ قال

  .ابصر الطائي أمره: وكان الثوري إذا ذكره قال: قال

ة عند كان بدو توبة الطائي أنه دخل املقربة فسمع امرأ: مسعت اجلماين يقول: حممد بن حامت البغدادي قال
  : قرب وهي تقول

  لقاؤك ال يرجى وأنت قريب  مقيم إىل أن يبعث اهللا خلقه

  وتسلى كما تبلى وأنت حبيب  بلى يف كل يوم وليلة تزيد

ما أخرج اهللا عبداً من ذل املعاصي إىل : حدثين حممد حيىي عن داود الطائي قال: أمحد بن أيب احلواري قال
  .أعزه بال عشرية، وآنسه بال بشرعز التقوى إال أغناه بال مال، و

  .فر من الناس كما تفر من األسد: قال يل داود الطائي: عن بكر بن حممد قال

    

. جاء أبو الربيع األعرج إىل داود الطائي من واسط ليسمع منه شيئاً ويراه: حممد بن عثمان الصرييف قال

 اإلقامة خرج فإذا سلم اإلمام وثب فدخل وكان إذا مسع: قال. فأقام على بابه ثالثة أيام ال يصل اليد
  .مرتله
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. ضيف رمحك اهللا: فصليت يف مسجد آخر مث جئت فجلست على بابه فلما جاء ليدخل الدار قلت: قال

: فلما كان بعد ثالث قلت. إن كنت ضيفاً فادخل، فدخلت فأقمت عنده ثالثة أيام ال يكلمين: قال

: قلت. صم الدنيا واجعل فطرك املوت: قال. تزودين شيئاًرمحك اهللا أتيتك من واسط وإين أحببت أن 

: قال. فر من الناس فرارك من األسد، غري طاعن عليهم، وال تارك جلماعتهم: قال. زدين رمحك اهللا

  .اهللا أكرب: فذهبت أستزيده فوثب إىل احملراب وقال

قد قامت الصالة : ىت يقولأتيت داود الطائي، وكان ال خيرج من مرتله ح: عن أيب الربيع األعرج قال
يا أبا : فلما طال ذلك علي أدركته يوماً فقلت. فيخرج فيصلي فإذا سلم اإلمام أخذ نعله ودخل مرتله

مث . اتق اهللا، وإن كان لك والدان فربمها: سليمان على رسلك فوقف يل فقلت له أبا سليمان أوصين قال
  .ناس غري تارك جلماعتهموحيك صم الدنيا واجعل الفطر موتك، واجتنب ال: قال

إرض : قال. زدين: قلت. أقلل من معرفة الناس: قال. أوصين: قلت لداود الطائي: عبد اهللا بن إدريس قال
اجعل الدنيا : قال. زدين: قلت. باليسري من الدنيا مع سالمة الدين كما رضي أهل الدنيا مع فساد الدين

  .كيوم صمته مث أفطرت على املوت

دخلت أنا وصاحب يل على داود الطائي وهو على التراب، فقلت :  السلويل قالإسحاق بن منصور
  .إمنا الزاهد من قدر فترك: فقال داود. هذا رجل زاهد: لصاحيب

كان خيبز لداود الطائي ستون رغيفاً يعلقها بشريط، يفطر كل ليلة على رغيفني مبلح : الوليد بن عقبة قال
وموالة له سوداء تنظر إليه، فقامت فجاءته بشيء من متر : قال. ليهفأخذ ليلة فطره فجعل ينظر إ. وماء

  .فلما جاء وقت اإلفطار أخذ رغيفيه وملحاً وماء. على طبق فأفطر مث أحيا ليلته وأصبح صائماً

اشتهيت البارحة متراً : جعلت أمسعه يعاتب نفسه ويقول: فحدثين جار له قال: قال الوليد بن عقبة
  .لليلة متراً؟ ال ذاق داود متراً ما دام يف الدنيافأطعمتك، واشتهيت ا

. فافعلي: قال. يا داود لو طبخت لك دمساً: قالت موالة لداود الطائي: عن محاد بن أيب حنيفة قال

اذهيب به إليهم : قال. على حاهلم: ما فعل أيتام بين فالن؟ قالت: فقال هلا. فطبخت له شحماً مث جاءته به
إين إذا أكلته كان يف احلش وإذا أكله هؤالء األيتام : ا تأكل هذا اخلبز باملاء؟ قالفديتك إمن: فقالت له

  .كان عند اهللا مذخوراً

خرجنا مع داود الطائي يف جنازة بالكوفة، فقعد داود ناحية وهي تدفن فجاء الناس : صدقة الزاهد قال
من طال أمله ضعف عمله، وكل ما من خاف الوعيد قصر عليه البعيد، و: فقعدوا قريباً منه فتكلم فقال

هو آت قريب، واعلم يا أخي أن كل ما يشغلك عن ربك فهو عليك مشؤوم، واعلم أن أهل القبور إمنا 
wوأهل الدنيا يقتتلون ويتنافسون فيما عليه أهل القبور . يفرحون مبا يقدمون ويندمون على ما خيلفون
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  .يندمون

 داود الطائي أربعني سنة ما علم به أهله، وكان خزازاً، صام: مسعت ابن أيب عدي يقول: أبو حفص قال
  .وكان حيمل غذاءه معه ويتصدق به يف الطريق ويرجع إىل أهله يفطر عشاء ال يعلمون أنه صائم

  .وقد رويت لنا هذه احلكاية من طريق أيب حفص الفالس أيضاً: قال الشيخ

أخبار البصريني، وهي بذاك أليق من داود عن أيب عدي أن هذا جرى لداود بن أيب هند، وسنذكرها يف 
وكان متشاغالً بالعلم مث انقطع إىل التعبد، ومل ينقل عنه أنه تشاغل باملعاش، لعل بعض الرواة قال . الطائي
  .واهللا أعلم. الطائي

ال أشتهي لبناً فخذي رغيفاً، فائيت به البق: قال داود يوماً ملوالة له يف الدار: حممد بن بشر العبدي قال
فاشتري به لبناً وال تعلمي البقال ملن هو؟ فذهبت، فجاءت به فأكل وفطن البقال بعد أا تريد اللنب 

  .فما عاد فيه. ارفعيه: قال. نعم: علم البقال ملن تريدين اللنب؟ فقالت: فقال هلا. لداود، فطيبه له

فبكى داود من داخل وجاءه فضيل يوماً فلم يفتح له، فجلس فضيل خارج الباب وهو داخل : قال
. قد كان يفتح هلم: كيف مل يفتح له الباب؟ قال: قلت حملمد بن بشر. وفضيل من خارج، ومل يفتح له

  .وكثروا عليه فغموه فحجبهم كلهم، فمن جاءه كلمه من وراء الباب

    

: قال.  يلأجيدي يا أماه فإين أريد أن أدعو إخواناً: فقال. لو اشتهيت شيئاً اختذته لك: وقالت له أمه

لو : فقدم إليهم فقالت له أمه: قال. فقعد على الباب ال مير سائل إال أدخله: قال. فاختذت وأجادت
  .فمن أكله غريي: قال. أكلت

  .وإمنا جد واجتهد حني ماتت أمه قسم كل شيء تركت حىت لزق باألرض، وكانت موسرة: قال

تيت داود الطائي فإذا قرحة قد خرجت على أ: حدثين جنيد يعين احلجام قال: إسحاق بن منصور قال
ارفع : فقال. إذا كان الليل فضعه عليها: فقلت. لسانه فبططتها وأخرجت قليل داوء فوضعته يف خرقة

يا أبا سليمان ليس هذا مثن هذا، مثن هذا دانق فوضعت : قلت. خذه: فرفعته فإذا دينار فقال. ذلك اللبد
يا أبا سليمان سبحان اهللا، مل : قلت. ومني فإذا الدواء على حالهالدواء يف كوة وخرجت مث غدوت بعد ي

  .إن أنت مل تأخذ الدينار مل أمسه: مل تعاجل ذا الدواء؟ فقال يل

  .حجم حجام داود الطائي أعطاه ديناراً ال ميلك غريه: إمساعيل بن زيان قال

: فقال. هذا إسراف: احلجام فقيل لهاحتجم داود الطائي فدفع ديناراً إىل : حدثنا أبو سعيد السكري قال

  .ال عبادة ملن ال مروءة له

. لو أمرت مبا يف سقف البيت من نسج العنكبوت فينظف: قال رجل لداود الطائي: عبادة بن كليب قال w
w
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  .أما علمت أنه كان يكره فضول النظر: فقال

  .ان عليه داود الطائيوهل األمر إال ما ك: مسعت عبد اهللا بن املبارك يقول: احلسن بن عيسى قال

دعين إين : لقي داود الطائي رجالً فسأله عن حديث، فقال: عبيد اهللا بن حممود بن سلمة بن معبد قال
  .أبادر خروج نفسي

  .أبصر الطائي أمره: وكان الثوري إذا ذكره قال

. بنا نسلم عليهادخل : مررت أنا وسفيان الثوري مبرتل داود الطائي فقال يل سفيان: أبو خالد األمحر قال

. يا أبا عبد اهللا غاظين ما صنع بك: فلما خرجنا قلت له. فدخلنا إليه فما احتفل بسفيان وال انبسط إليه

إن أبا سليمان ال يتهم يف مودة، أما : قال. مل حيفل بك ومل ينبسط إليك: وأي شيء صنع يب؟ قلت: قال
  .رأيت عينيه؟ هذا يف شيء غري ما حنن فيه

  .سبقين العابدون وقطع يب، واهلفاه: حدثين أسود بن سامل أن داود الطائي كان يقول: لأبو عمران قا

ما أبا سليمان قد عرفت : قلت له يوماً: حدثين رجل من أهل داود الطائي قال: حممد بن أشكاب قال
 الناس مرحلة مث قال يا أخي إمنا الليل والنهار مراحل يرتهلا. فدمعت عيناه: الرحم اليت بيننا فأوصين قال

مرحلة حىت ينتهي م ذلك إىل آخر سفرهم، فإن استطعت أن تقدم يف كل مرحلة زاداً ملا بني يديها 
فافعل، فإن انقطاع السفر عن قريب واألمر أعجل من ذلك، فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من 

مث قام .  مين لذلكأمرك، فكأنك باألمر قد بغتك، إين ألقول لك هذا وما أعلم أحداً أشد تضييعاً
  .وتركين

: خرج داود الطائي إىل السوق فرأى الرطب فاشتهته نفسه فجاء إىل البائع فقال له: أبو املهنا الطائي قال

فرآه بعض من يعرفه فأخرج له صرة فيها مائة درهم . اذهب إىل عملك: فقال له. أعطين بدرهم إىل غد
ال : فقال. ارجع خذ حاجتك: فلحقه البائع وقال له. اذهب فإن أخذ منك بدرهم فاملائة لك: وقال

  .حاجة يل فيه إمنا جربت هذه النفس فلم أرها تساوي يف هذه الدنيا درمهاً وهي تريد اجلنة غداً

كان داود الطائي قد ورث عن أمه أربعمائة درهم، فمكت يتقوا ثالثني : حفص بن عمر اجلعفي قال
دويرة فيبيعها حىت باع اخلشب والبواري واللنب، حىت بقي يف عاماً، فلما نفذت جعل ينقض سقوف ال

يا أبا سليمان لو أعطيتين هذه فأبضعتها لك لعلنا نستفضل لك فيها : وجاء صديق له فقال. نصف سقف
. ارددها علي: فما زال به حىت دفعها إليه، مث فكر فيها فلقيه بعد العشاء اآلخرة فقال. شيئاً ينتفع به

  .أخاف أن يدخل فيها شيء غري طيب فأخذها:  يا أخي؟ قالومل ذاك: فقال

ورث داود الطائي من أبيه عشرين ديناراً فأكلها : أخربين ابن عم لداود الطائي قال: عثمان بن زفر قال
wيف عشرين سنة، كل سنة ديناراً منه يصل ومنه يتصدق، وورث بيتاً فكان يكون فيه ال يعمره، كلما 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   588 

  .ول إىل ناحية أخرى فخرب كله إال زاوية منه كان يكون فيهاخربت ناحية تركها وحت

ورث داود الطائي من : مسعت بعض أصحابنا قال: مسعت حممد بن زكريا يقول: حممد بن إسحاق قال
  .موالة له عشرين ديناراً كفته عشرين سنة

غته بانقضاء مدة يا بن آدم فرحت ببلوغ أملك وإمنا بل: قال داود الطائي: عن عبد اهللا بن صاحل قال
  .أجلك مث سوفت بعملك كأن منفعته لغريك

    

حدثين صاحب لنا أن امرأة من أهل داود الطائي صنعت ثريدة بسمن مث بعثت ا إىل : عن قبيصة قال
فأتيته بالقصعة فوضعتها بني يديه فسعى ليأكل منها، فجاء : داود حني إفطاره مع جارية هلا، قالت اجلارية

مث دخل فغسل القصعة مث عمد إىل متر كان . ه فدفعها إليه وجلس معه على الباب حىت أكلهاسائل فقام إلي
دفع : أقرئيها السالم، قالت اجلارية: بني يديه، قالت اجلارية ظننت أنه كان أعده لعشائه، ودفعه إيل وقال

: قال قبيصة. إال طاوياًوأظنه ما بات : قالت. إىل السائل ما جئناه به ودفع إلينا ما أراد أن يفطر عليه

  .فكنت أراه قد حنل جداً

يا داية بني مضغ اخلبز وشرب : يا أبا سليمان أما تشتهي اخلبز؟ قال: قالت داية الطائي: ابن زبان قال
  .الفتيت قرائة مخسني آية

دخلت على داود الطائي يف مرضه الذي مات فيه ليس يف بيته : عبد اهللا بن صاحل بن مسلم العجلي قال
إال دن مقري يكون فيه خبز يابس ومطهرة ولبنة كبرية على التراب جيعلها وسادة وهي خمدته ليس يف بيته 

  .بوري وال قليل وال كثري

أفال أدلك : قال. يا أبا سليمان لقد رضيت من الدنيا باليسري: قال محاد لداود الطائي: حممد بن بشري قال
  .كلها عوضاً عن اآلخرةعلى من رضي بأقل من ذلك؟ من رضي بالدنيا 

ما رأيت أحداً رضي من الدنيا مبثل ما : دخل أبو يوسف على داود الطائي فقال له: أبو حممد العابد قال
  .يا يعقوب من رضي الدنيا كلها عوضاً عن اآلخرة فذاك الذي رضي بأقل مما رضيت: رضيت به فقال

  .عسكر املوتى ينتظرونك: أوصين؟ فقال: قلت لداود الطائي: احلارث بن إدريس قال

  .حدثتين أم سعيد بن علقمة النخعي وكانت طائية: إسحاق بن منصور السلويل قال

  .كان بيننا وبني داود الطائي حائط قصري فكنت أمسع حسه عامة الليل ال يهدأ: قالت

 اللهم مهك عطل علي اهلموم، وحالف بني وبني السهاد،: ورمبا مسعته يف جوف الليل يقول: قالت

  .وشوقي إىل النظر إليك، أوثق مين وحال بيين وبني اللذات، فأنا يف سجنك أيها الكرمي مطلوب

w  .ورمبا ترمن باآلية فأرى أن مجيع نعيم الدنيا مجع يف ترمنه: قالت
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انظر ال يراك اهللا حيث اك وأن ال يفقدك من حيث : أوصاين أخي داود الطائي بوصية: ابن السماك قال
  . يف قربه منك وقدرته عليكأمرك، واستحيه

  .اليأس سبيل أعمالنا هذه، لكن القلوب جتر إىل الرجاء: قال داود الطائي: حممد بن إشكاب قال

إن الرمي حلسن، : ما ترى يف الرمي فإين أحب أن أتعلمه؟ فقال: قلت لداود الطائي: عن احلماين قال
  .ولكن إمنا هي أيامك فانظر مبا تقطعها

أرأيت رجالً دخل على هؤالء األمراء : مسعت شيدويه يقول لداود الطائي:  أيب داود قالأبو بكر حممد بن
. أخاف عليه السيف: إنه يقوى قال: أخاف عليه السوط قال: فأمرهم باملعروف واهم عن املنكر؟ قال

  .أخاف عليه الداء الدفني العجب: إنه يقوى، قال: قال

  .يعين من اهلم. دور يف وجهه منلة عرضاً وطوالً ال يفطن ارأيت داود الطائي ت: عن أيب نعيم قال

. لو تنحيت من الشمس إىل الظل: قالت أخت لداود الطائي: حدثين سهل بن بكار قال: أبو سعيد قال

  .هذه خطى ال أدري كيف تكتب: فقال

شمس من الكوة كنا عند داود الطائي يوماً، فدخلت ال: مسعت معاوية بن عمرو يقول: عباس الترقفي قال
وكنا عنده . كانوا يكرهون فضول النظر: فقال. لو أذنت يل سددت هذه الكوة: فقال له بعض من حضر

كانوا : لو أذنت يل خيطته فقال: فقال له بعض من حضر. يوماً آخر فإذا بفروه قد خترق وخرج مخله
  .يكرهون فضول الكالم

 رأيت أشد نزعاً منه، أتيناه من العشي وحنن نسمع حضرت داود عند املوت فما: أبو داود الطيالسي قال
  .نزعه قبل أن ندخل، مث غدونا إليه وهو يف الرتع فلم نربح حىت مات

اشتكى داود الطائي أياماً وكان سبب علته أنه مر بآية فيها ذكر النار : حفص بن عمر اجلعفي قال
  .لى لبنةفوجده قد مات ورأسه ع. فكررها مراراً يف ليلته فأصبح مريضاً

    

يا أيها الناس إن أهل الدنيا تعجلوا غموم القلب ومهوم النفس : قال ابن السماك، حني مات داود الطائي
وتعب األبدان مع شدة احلساب، فالرغبة متعبة ألهلها يف الدنيا واآلخرة، والزهادة راحة ألهلها يف الدنيا 

 فأغشى بصر قلبه بصر العيون فكأنه مل يبصر ما إليه واآلخرة، وإن داود الطائي نظر بقلبه إىل ما بني يديه
فإنكم منه تعجبون وهو منكم يتعجب، فلما نظر إليكم . تنظرون، وكأنكم ال تبصرون ما إليه ينظر

راغبني مغرورين قد ذهبت على الدنيا عقولكم وماتت من حبها قلوبكم وعشقتها أنفسكم وامتدت إليها 
ه كان حياً وسط موتى، يا داود ما أعجب شأنك ألزمت نفسك أبصاركم استوحش الزاهد منكم ألن

wالصمت حىت قومتها على العدل، أهنتها وإمنا تريد كرامتها وأذللتها وإمنا تريد إعزازها، ووضعتها وإمنا 
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تريد تشريفها وأتعبتها وإمنا تريد راحتها، وأجعتها وإمنا تريد شبعها، وأظمأا وإمنا تريد ريها، وخشنت 
وإمنا تريد لينه وجشبت املطعم وإمنا تريد طيبه، وأمت نفسك قبل أن متوت، وقربا قبل أن تقرب، امللبس 

وعذبتها قبل أن تعذب، وغيبتها عن الناس كي ال تذكر، وغبت بنفسك عن الدنيا إىل اآلخرة، فما أظنك 
 دينك مث كأن سيماك يف عملك وسرك ومل يكن سيماك يف وجهك فقهت يف. إال قد ظفرت مبا طلبت

الناس يفتون، ومسعت األحاديث مث تركت الناس حيدثون ويروون، وخرست عن القول وتركت الناس 
آنس ما . ينطقون، ال حتسد األخيار وال تعيب األشرار وال تقبل من السلطان عطية وال من األخوان هدية

 جالساً فأوحش ما تكون تكون آنس ما تكون إذا كنت باهللا خالياً، وأوحش ما تكون إذا كنت مع الناس
آنس ما يكون الناس، وآنس ما تكون أوحش ما يكون الناس جاوزت حد املسافرين يف أسفارهم، 

وجاوزت حد املسجونني يف سجوم، فأما املسافرون فيحملون من الطعام واحلالوة ما يأكلون، فأما 
أفطرت أخذت منه حاجتك أنت فإمنا هي خبزتك أو خبزتان يف شهرك، ترمي ا يف دن عندك فإذا 

فجعلته يف مطهرتك مث صببت عليه من املاء ما يكفيك، مث اصطنعت به ملحاً فهذا إدامك وحلواك، فمن 
مسع مبثلك صرب صربك أو عزم عزمك، وما أظنك إال قد حلقت باملاضني، وما أظنك إال قد فضلت 

مع الناس حمبوساً فيأنس م وأما أنت اآلخرين وال أحسبك إال قد أتعبت العابدين، وأما املسجون فيكون 
فسجنت نفسك يف بيتك وحدك فال حمدث وجليس معك، وال أدري أي األمور أشد عليك، اخللوة يف 

بيتك متر بك الشهور والسنون أم تركك املطاعم واملشارب، ال ستر على بابك، وال فراش حتتك، وال قلة 
اؤك؟ مطهرتك قلتك وقصعتك تورك وكل أمرك يا يربد فيها ماؤك، وال قصعة يكون فيها غداؤك وعش

أما كنت تشتهي من املاء بارده وال من الطعام طيبه وال من اللباس لينه؟ بلى، ولكنك . داود عجب
زهدت فيه ملا بني يديك فما أصغر ما بذلت، وما أحقر ما تركت، وما أيسر ما فعلت يف جنب ما 

إن شاء اهللا يف اآلجل، عزلت الشهرة عنك يف حياتك أملت، أما أنت فقد ظفرت بروح العاجل وسعدت 
لكي ال يدخلك عجبها وال يلحقك فتنتها فلما مت شهرك ربك مبوتك وألبسك رداء عملك، فلو رأيت 

  .اليوم كثرة تعبك عرفت أن ربك قد أكرمك

 قربه فلما دفن قام ابن السماك على. ملا مات داود الطائي شيع الناس جنازته: إسحاق بن منصور قال
وكنت تسلم إذ الناس خيوضون، وكنت تربح إذ : يا داود كنت تسهر ليلك إذ الناس نائمون، قال: فقال

  .صدقت حىت عدد فضائله كلها: الناس خيسرون فقال الناس مجيعاً

يا رب إن الناس قد قالوا ما عندهم ومبلغ ما علموا، : فلما فرغ، قام أبو بكر النهشلي فحمد اهللا مث قال
  . اغفر له برمحتك وال تكله إىل عملهاللهم
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أسند داود عن مجاعة من التابعني منهم عبد امللك بن عمري، وحبيب بن أيب عمرة، : قال املؤلف
  .وتويف يف سنة مخس وستني ومائة يف خالفة املهدي. واألعمش، ومحيد الطويل، وإمساعيل بن أيب خالد

  في الطبقة السادسة

  سفيان بن سعيد الثوري 

أخذ العلم عن سفيان الثوري : مسعت يزيد بن هارون يقول: اهللا بن حممد بن أيوف املخرمي قالعبد 
  .وهو ابن ثالثني سنة

لو مل أعلم لكان أقل : مسعت سفيان الثوري يقول: مسعت أيب يقول: يزيد بن عبد الرمحن بن مصعب قال
  .حلزين

الناس يقولون سفيان الثوري، وأنت تنام أرى : قلت لسفيان الثوري: عن حممد بن يوسف الفريايب قال
  .اسكت، مالك هذا األمر التقوى: فقال يل. الليل

    

رأيت الثوري يف طريق مكة فقومت كل شيء : مسعت علي بن ثابت يقول: حيىي بن أيوب املقابري قال
  .درمهاً وأربعة دوانيق: عليه، حىت نعليه

يت سفيان يف طريق مكة ومعك فلسان تريد أن لو لق: مسعت علي بن ثابت قال: حيىي بن أيوب قال
وما رأيت سفيان يف صدر الس قط، . تتصدق ما وأنت ال تعرف سفيان ظننت أنك ستضعهما يف يده

  .إمنا كان يقعد إىل جانب احلائط ويستند إىل احلائط وجيمع بني ركبتيه

لقد خفت اهللا خوفاً عجباً : لمسعت سفيان الثوري يقو: مسعت أيب قال: عن علي بن عثام بن علي قال
يل، كيف ال أموت لكن يل أجل أنا بالغه، ولقد خفت اهللا خوفاً وددت أنه خفف عين منه ما أخاف أن 

  .يذهب عقلي

قد : قال سفيان إين ألضع يدي على رأسي من الليل إذا مسعت صيحة فأقول: عبد الرمحن بن عبد اهللا قال
  .جاءنا العذاب

" فإذا نقر يف الناقور، فذلك يومئذ يوم عسري"ان يصلي قبل الزوال فمر ذه اآلية قام سفي: عن عبثر قال

  . فخرج ناداً فما حلقوه إال يف احلمراء فردوه8سورة املدثر آية 

ما من موطن من املواطن أشد علي من سكرة املوت أخاف : وقال عمرو العتايب، عن سفيان: قال السين
  . أجاب فأفتنتأن يشدد علي، فاسأل التخفيف فال
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قال يل سفيان، وقد صلينا العشاء اآلخرة ناولين املطهرة فناولته فأخذها بيمينه : يوسف بن أسباط قال
ومنت فاستيقظت وقد طلع الفجر فنظرت فإذا املطهرة بيمينه ويساره على . ووضع يساره على خده

اولتين هذه املطهر أتفكر يف أمر اآلخرة مل أزل منذ ن: قال. يا أبا عبد اهللا هذا الفجر قد طلع: خده، فقلت
  .حىت الساعة

  .كان سفيان الثوري إذا أخذ يف الفكر بال الدم: قال يوسف بن أسباط

ما عاشرت يف الناس رجالً أرق من : مسعت عبد الرمحن بن مهدي يقول: أبو يزيد حممد بن حسان قال
النار : ل الليل مث ينتفض فزعاً مرعوباً يناديسفيان، وكنت أرمقه الليلة بعد الليلة فما كان ينام إال أو

اللهم إنك عامل حباجيت : النار، شغلين ذكر النار عن النوم والشهوات، مث يتوضأ ويقول على إثر وضوئه
إن اجلزع قد أرقين وذلك من نعمتك السابغة علي، : غري معلم، وما أطلب إال فكاك رقبيت من النار، إهلي

وكان البكاء مينعه . التخلي ما أقمت مع الناس طرفة عني مث يقبل على صالتهلو كان يل عذر يف : إهلي
وما كنت أقدر أن أنظر إليه استحياء . من القراءة حىت إن كنت ال أستطيع مساع قراءته من كثرة بكائه

  .وهيبة منه

يخربه، حىت كنا يف جملس الثوري وهو يسأل رجالً عما يصنع يف ليله ف: إسحاق بن إبراهيم احلنيين قال
هلا : يا أبا عبد اهللا قد سألتنا فأخربناك، فأخربنا أنت كيف تصنع يف ليلك؟ فقال: دار على القوم فقالوا

  .عندي أول الليل نومة تنام ما شاءت ال أمنعها إذا استيقظت فال أقيلها واهللا

. قرآن إىل الدنيا سلماًإن فجار القراء اختذوا ال: مسعت سفيان الثوري يقول: صاحل بن خليفة الكويف قال

  .ندخل على األمراء نفرج عن املكروب ونتكلم يف حمبوس: قالوا

ذهبت ببول سفيان إىل الديراين وكان ال خيرج من باب الدير فأريته : علي بن محزة ابن أخت سفيان قال
 قد جاء :فقلت لسفيان. أنا أجيء معك: فقال. بلى واهللا من أفضلهم: قلت. ليس هذا بول حنيفي: فقال

ما ظننت أن يف : أي شيء رأيت؟ قال: فقلت. فأدخلته فمس وجس عرقه مث خرج. أدخله: فقال. بنفسه
  .احلنيفية مثل هذا، هذا رجل قد قطع احلزن كبده

يا أبا عبد : بات سفيان عندي فلما اشتد به األمر جعل يبكي، فقال له رجل: عبد الرمحن بن مهدي قال
واهللا لذنويب أهون عندي من ذا، إين أخاف أن : رفع شيئاً من األرض فقالف. اهللا أراك كثري الذنوب

  .أسلب اإلميان قبل أن أموت

توضأ تلك الليلة للصالة ستني مرة فلما كان وجه : عن عبد الرمحن بن مهدي قال ليلة مات سفيان
 أشد كرب يا ابن مهدي ضع خدي باألرض فإين ميت يا ابن مهدي ما أشد املوت ما: السحر قال يل

من : فقلت. آجرك اهللا: فخرجت ألعلم محاد بن زيد وأصحابه فإذا هم قد استقبلوين فقالوا: قال. املوت w
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أال إن سفيان الثوري قد : إنه ما منا أحد إال أيت البارحة يف منامه فقيل له: أين علمتم ذلك؟ فقالوا
  .مات،رمحه اهللا

    

. يا ابن أجبر قد نزل ما يب ماقد ترى فانظر من حيضرين: لملا حضرت سفيان الوفاة قا: عن أيب أجبر قال

فتنفس سفيان فقال له محاد : قال. فأتيتهم بقوم فيهم محاد بن سلمة، وكان محاد من أقرم إىل راسه
يا أبا سلمة أترى اهللا أن يغفر ملثلي؟ : فقال: وتقدم على رب كرمي قال. أبشر فقد جنوت مما كنت ختاف

  .فكأمنا سري عنه: قال: ذي ال إله إال هوإي واهللا ال: قال

مل يكن إال : ما فعل اهللا بك؟ قال: رأيت سفيان الثوري يف املنام فقلت: عن عبد الرمحن بن مهدي قال
أن وضعت يف اللحد حىت وقفت بني يدي اهللا عز وجل فحاسبين حساباً يسرياً مث أمر يب إىل اجلنة، فبينا 

: قال. سفيان بن سعيد:  وال أمسع حساً وال حركة، إذ مسعت قائالً يقولأنا أدور بني أشجارها وأارها

  .فأخذتين صواين النثار من مجيع اجلنة. إي واهللا: حتفظ أنك آثرت اهللا على هواك يوماً، قلت

أدرك سفيان الثوري مجاعة من كبار التابعني، وروى عن األعمش، ومنصور، وحممد بن : قال املؤلف
  .ومسانيده أكثر من أن تعد.  بن دينار، وعمرو بن دينار، يف خلق ال حيصوناملنكدر، وعبد اهللا

. وتويف يف سنة إحدى وستني ومائة. وكان مولده يف سنة سبع وتسعني يف خالفة سليمان بن عبد امللك

وكالمه وأخباره كثرية وإمنا اقتصرنا ها هنا على ما ذكرنا . وكان مستخفياً بالبصرة يف خالفة املهدي
  .واهللا املوفق. ها ألننا قد مجعناها يف كتاب يزيد على ثالثني جزءاً، فكرهنا اإلعادة يف التصانيفمن

  أسيد بن صلهب 

لوال : قال احلسن. إن كنت ألدعو فتصرع الطري حويل: قال أسيد بن صهلب: عن احلسن بن صاحل قال
  .أنه قد مات ما حدثت به عنه

  علي والحسن ابنا صالح بن حي 

حي، وهو صاحل بن صاحل، والد علي واحلسن توأما يف بطن واحد، وكان : اسم صاحل: د بن سعدقال حمم
  .قال أبو حممد: فكان احلسن يعظمه ويقول. علي تقدمه بساعة

 إبنا صاحل بن حي - كان علي واحلسن : مسعت وكيع بن اجلراح يقول: عبد اهللا بن هاشم الطوسي قال
اء، فكان علي يقوم الثلث مث ينام، ويقوم احلسن الثلث مث ينام، وتقوم  وأمهم قد جزؤوا اليل ثالثة أجز-

wفجزءا الليل بينهما، فكانا يقومان به حىت الصباح مث مات علي فقام احلسن . فماتت أمهما. أمهما الثلث
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  .به كله

ثلث أمهم : كان خيتم القرآن يف بيتهم كل ليلة: وقد روي لنا عن حممد بن صاحل العجلي عن أبيه قال
  .مث مات علي فكان حسن خيتم كل ليلة. وعلي ثلث وحسن ثلث، فماتت أمهما فكانا خيتمانه

وكنت . أخي اسقين ماء: قال يل أخي علي يف الليلة اليت تويف فيها: قال احلسن بن حي: حيىي بن آدم قال
قد شربت : قال. ءفقلت هذا ما. لبيك: فقال. يا أخي: فلما قضيت صاليت أتيته مباء فقلت. قائماً أصلي

: أتاين جربيل الساعة مباء فسقاين وقال يل: ومن سقاك وليس يف الغرفة غريي وغريك؟ قال: قلت. الساعة

أنت وأخوك وأبوك من الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وخرجت 
  .روحه

  .ن يعظ أخا له كتبه يف لوح وناولهكان احلسن بن حي إذا أراد أ: عن عبد الرمحن بن مطرف قال

كان احلسن بن صاحل وأخوه علي وكان علي يفضل عليه وكانا : عبد القدوس بن بكر بن خنيس قال
فلما ماتت أمهما تعاونا على القيام . وأمهما يتعاونون على العبادة بالليل ال ينامون وبالنهار ال يفطرون

حية : وكان يقال للحسن. م احلسن عن نفسه وعنهمافلما مات علي قا. والصيام عنهما وعن أمهما
إين ألستحيي من اهللا تعاىل أن أنام تكلفاً حىت يكون النوم : وكان يقول. الوادي، يعين أنه ال ينام بالليل

وكان ال يقبل من أحد شيئاً . هو الذي يصرعين وإذا منت مث استيقظت مث عدت نائماً فال أرقد اهللا عيين
أنا جائع فيعلله بشيء حىت تذهب اخلادم إىل السوق فتبيع ما : وهو يف املسجد فيقولفيجيء إليه صبية 

غزلت هي وموالا من الليل، مث تشتري قطناً وتشتري شيئاً من الشعري فتجيء به فتطحنه مث تعجنه فتخبز 
  .فلم يزل على ذلك حىت مات رمحه اهللا. ما يأكل الصبيان واخلادم وترفع له وألهله إلفطارمها

ما رأيت أحداً اخلوف أظهر على وجهه : مسعت أبا سليمان الدراين يقول: أمحد بن أيب احلواري قال
واخلشوع من احلسن بن حي قام ليلة حىت الصباح بعم يتساءلون بآية فيها مث غشي عليه مث عاد إليها 

  .فغشي عليه فلم خيتمها حىت طلع الفجر

  .أخربوهم أا تنخمت عندنا مرة دماً: ن صاحل فقالبعنا جارية للحسن ب: عباد أبو عقبة قال

    

فتشنا الورع فلم جنده يف شيء أقل منه يف : قال احلسن بن صاحل: ومسعت أبا نعيم يقول: قال احلجاج
  .اللسان

اشتهى احلسن بن حي مسكاً فلما أيت به ضرب بيده إىل سرة السمكة : سليمان بن إدريس املنقري قال
إين ذكرت ملا ضربت بيدي إىل : فقيل له يف ذلك فقال. به فرفع ومل يأكل منه شيئاًفاضطربت يده وأمر 

w  .بطنها أن أول ما يننت من اإلنسان بطنه فلم أقدر أن أذوقه
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   595 

حدثين خلف بن متيم أن حسن بن صاحل كان يصلي إىل السحر مث جيلس فيبكي يف : عبد اهللا بن صاحل قال
مث مات . فماتت: قال. وكانت أمهما تبكي الليل والنهار: قال. همصاله وجيلي علي فيبكي معه يف حجرت

بدلت بطول ذلك البكاء : ما فعلت الوالدة؟ قال: فرأيت حسناً يف منامي فقلت: مث مات حسن قال. علي
وهل نتكل إال على : فأنت؟ فمضى وهو يقول: قلت. وعلي على خري: وعلي؟ قال: قلت. سرور األبد

كان حسن بن صاحل إذا صعد إىل املنارة أشرف على املقابر فإذا نظر إىل : سى قالعفوه؟ عبيد اهللا بن مو
  .الشمس حتوم على القبور صرخ حىت حيمل مغشياً عليه فيرتل به

. ورأيت احلسن ذات يوم شهد جنازة فلما قرب امليت ليدفن نظر إىل اللحد فارفض عرقاً: قال أبو حممد

  . الذي كان عليه امليت فرد إىل مرتلهفغشي عليه فحمل على السرير: مث قال

نظر حسن إىل املقابر وهو قائم يؤذن فصرخ وقطع أذانه وسقط مغشياً : إسحاق بن منصور السلويل قال
  .عليه

كنا نسمع صراخه وحنيبه إذا صعد إىل األذان كما نسمع صراخ : حدثين رجل من جريانه أنه قال: قال
  .غشى عليه حىت يؤذن غريهوكثرياً ما كان ي: وقال. أهل املصيبة

  .أسند علي وحسن عن مجاعة من التابعني وحديث احلسن أكثر: قال املؤلف

ومات أخوه احلسن بعده بثالث . مات علي بن صاحل سنة أربع ومخسني: مسعت أبا نعيم يقول: حنبل قال
  .عشرة سنة

احل سنة مائة وقال مات ولد احلسن بن ص: مسعت حيىي بن سعيد يقول: وقال حيىي بن معني: قال حنبل
  .سنة تسع وستني ومائة

  حمزة بن عمارة الزيات 

وجيلب . وكان جيلب الزيت من الكوفة إىل حلوان. يكىن أبا عمارة موىل آل عكرمة بن ربعي التميمي
  .وكان صاحب قرآن وسنة وفرائض. اجلنب واجلوز إىل الكوفة

  .هذا حرب القرآن: زة قد أقبل قالكان األعمش إذا رأى مح: أبو املنذر يعلى بن عقيل قال

أن ممن حيضرنا يف القراءة؟ قلت : مر بنا محزة الزيات فاستسقى فأتيته مباء فقال: جرير بن عبد احلميد قال
  .ال حاجة يل يف مائك: قال. نعم

دخلت على محزة بن حبيب الزيات فوجدته ميرغ : قال يل سليم بن عيسى: خلف بن هشام البزاز قال
ملاذا استعذت؟ رأيت البارحة يف منامي كأن القيامة : فقال. أعيذك باهللا: فقلت. األرض ويبكيخديه يف 

wال يدخل علي : قد قامت وقد دعي بقراء القرآن، فكنت فيمت حضر فسمعت قائالً يقول بكالم عذب
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ي لبيك داع: أين محزة بن حبيب الزيات؟ فقلت: فرجعت القهقرى فهتف بامسي. إال من عمل بالقرآن
فأدخلين داراً فسمعت فيها ضجيج . لبيك، كما قال يل: لبيك اللهم، فقلت: قل: فبدرين ملك فقال. اهللا

ال بأس عليك ارق واقرأ فأدرت وجهي فإذا أنا مبنرب من در : القرآن فوقفت أرعد فسمعت قائالً يقول
اقرأ سورة : يت فقال يلارق واقرأ فرق: أبيض، دفتاه من ياقوت أصفر، مراقيه من زبرجد أخضر فقال يل

" وهو القاهر فوق عباده"حىت بلغت الستني آية فلما بلغت . األنعام، فقرأت وأنا ال أدري على من أقرأ

. صدقت، اقرأ: قال. بلى: يا محزة ألست القاهر فوق عبادي؟ فقلت:  قال يل18سورة األنعام آية 

غت آخرها فأومأت إىل األرض بالسجود اقرأ فقرأت األعراف حىت بل: فقرأت حىت ختمتها مث قال يل
صدقت من : قال. سليمان: من أقرأك هذه القراءة؟ فقلت. حسبك ما مضى، ال تسجد يا محزة: فقال يل

: قال. على أيب عبد الرمحن السلمي: صدق حيىي على من قرأ حيىي؟ فقلت: قال. حيىي: أقرأ سليمان؟ قلت

صدق علي، : فقال. ابن عم نبيك علي: د الرمحن؟ فقلتصدق أبو عبد الرمحن السلمي، من أقرأ أبا عب
: قال. جربيل عليه السالم: قلت: ومن أقرأ نبيي؟ قال: قال. "نبيك حممد : فمن أقر أ علياًأ علياً؟ قلت

    ومن أقرأ جربيل؟ 

: قال. أنت: فقلت: فقال. ما أجسر أن أقول: فقلت: قال. يا محزة قل أنت: فقال يل. فسكت: قال

 محزة وحق القرآن ألكرمن أهل القرآن ال سيما إذا عملوا بالقرآن، يا محزة القرآن كالمي وما صدقت يا
ليس أفعل بك وحدك، قد : ادن يا محزة فدنوت فضمخين بالغالية وقال. أحب أحداً كحيب أهل القرآن

ا خبأت ومن أقرأ القرآن كما أقرته مل يرد بذلك غريي وم. فعلت ذاك بنظرائك ممن فوقك ومن دونك
لك يا محزة عندي أكثر فأعلم أصحابك مبكاين من حيب ألهل القرآن وفعلي م فهم املصطفون األخيار، 

  .يا محزة وعزيت وجاليل ال أعذب لساناً تال القرآن بالنار، وال قلباً وعاه، وال أذناً مسعته، وال عيناً نظرته

يا رب أفحفاظ هم؟ :  املصاحف؟ فقلتيا محزة أين نظار: سبحانك سبحانك وأىن ترى؟ فقال: فقلت
 أفتلومين أن أبكي -ال ولكين أحفظه هلم حىت يوم القيامة فإذا لقوين رفعت هلم بكل آية درجة : قال

  .وأمترغ يف التراب

أسند محزة عن األعمش ومحران بن أعني، ومسع منه وكيع وتويف حبلوان سنة ست ومخسني : قال املؤلف
  .ومائة

. غفر يل بالقرآن: ما فعل اهللا بك؟ قال: ت الكسائي يف النوم كأن وجهه البدر فقلترأي: أبو مسحل قال

  .ذاك يف عليني، ما نراه إال كما يرى الكوكب الدري: ما فعل حبمزة الزيات؟ قال: فقلت

  محمد بن النضر الحارثي 
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  .كان حممد بن النضر من أعبد أهل الكوفة: أبو أسامة قال. يكىن أبا عبد الرمحن

اختفى عندي حممد بن النضر من يعقوب بن : مسعت عبثراً أبا أبا أبا يزيد يقول: سن بن الربيع قالاحل
  .فما رأيته نائماً ليالً وال اراً. داود يف هذه العلية لعلية على باب داره أربعني ليلة

 بأي شيء :كنت مع حممد بن النضر يف سفينة فقلت: مسعت ابن املبارك يقول: احلسن بن الربيع قال
فجاء بفتوى : قال. إمنا هي املبادرة: ما تقول يف الصوم يف السفينة؟ فقال: أستخرج منه الكالم؟ فقلت
  .غريه، فتوى النخعي والشعيب

: أما تستوحش؟ قال: قلت. أجل: كأنك تكره أن تزار؟ فقال: قلت حملمد بن النضر: عن أيب أسامة قال

  .ينأنا جليس من ذكر: كيف أستوحش وهو يقول

شغل املوت قلوب املتقني عن الدنيا، واهللا ما رجعوا : مسعت حممد بن النضر يقول: خالد بن يزيد قال
  .منها إىل سرور بعد معرفتهم بكربه وغصصه

  .كان حممد بن النضر إذا ذكر املوت اضطربت مفاصله حىت تبني الرعدة فيها: املبارك قال

صحبت حممد بن النضر من عبادان إىل : زبري بن العوام قالحدثين رجل من ولد ال: احلسن بن الربيع قال
  .الكوفة فما مسعته يتكلم بكلمة حىت افترقنا

الرحيل، تقدم : كنت مسافراً مع حممد بن النضر إىل مكة، وكان إذا قيل له: جرير بن زياد احلارثي قال
ل كذلك حىت يصلي العصر مث على رأس ميلني فال يزال يصلي حىت إذا مسع حس اإلبل تقدم أيضاً فال يزا

  .يركب

اجلوع يبعث على : كان يقال: قال حممد بن النضر احلارثي: مسعت حممد بن صبيح يقول: أبو مرمي قال
  .الرب كما تبعث البطنة على اِألشر

 ومل "كان حممد بن النضر مشغوالً بالعبادة عن الرواية وقد أرسل األحاديث عن النيب : قال املصنف
  .يصلها

   العجلي وراد

كنا ذات يوم عند ابن ذر وهو يتكلم فذكر رواجف القيامة : عمرو بن حفص بن غياث، عن أبيه قال
فوثب رجل من بين عجل، يقال له وراد، فجعل يبكي ويصرخ ويضطرب فحمل من بني القوم . وزلزاهلا
خا بين عجل إال من صفاء ما الذي قصر بنا وكلم قلبه حىت أبكاه؟ واهللا إن هذا يا أ: فقال ابن ذر: صريعاً

  .قلبك وتراكم الذنوب على قلوبنا

wوكنت أرى وراداً هذا العجلي يأيت إىل املسجد مقنع الرأس فيعتزل ناحية فال يزال : قال أيب: قال عمر
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مصلياً وباكياً وداعياً ما شاء اهللا من النهار مث خيرج فيعود فيصلي الظهر، فهو كذلك بني صالة وبكاء 
شاء مث خيرج ال يكلم أحداً وال جيلس إىل أحد، فسألت عنه رجالً من حيه ووصفته له حىت يصلي الع

بخ يا أبا عمر، أتدري عمن تسأل؟ ذاك وراد العجلي، ذاك : فقال. شاب من صفته، من هيئته: قلت
  .وكنت إذا رأيته بعد هبته: قال أيب. الذي عاهد اهللا أال يضحك حىت ينظر إىل وجه رب العاملني

    

كان بيننا وبني ورادقرابة، فسألت أختاً : وحدثين سكني بن مسكني، رجل من بين عجل، قال: ل عمرقا
فما كان طعمه؟ : قلت. يبكي عامة الليل ويصرخ: كيف كان ليله؟ قالت: كانت له أصغر منه فقلت

نعم، : لتفتحفظني من دعائه شيئاً؟ قا: قلت. قرصاً يف أول الليل وقرصاً يف آخره، عند السحر: قالت
موالي عبدك حيب االتصال : كان إذا كان السحر أو قريب من طلوع الفجر سجد مث بكى مث قال

بطاعتك فأعنه عليها بتوفيقك يا أيها املنال، موالي عبدك حيب اجتناب سخطك فأعنه على ذلك مبنك 
  .أيها املنان، موالي عبدك عظيم الرجاء خلريك فال تقطع رجاءه يوم يفرح الفائزون

  .فال يزال على هذا وحنوه حىت يصبح: قالت

  .وكان قد كل من االجتهاد جداً وتغري لونه: قال

فلما مات وراد فحمل إىل حفرته نزلوا إليه ليدفنوه يف حفرته فإذا اللحد مفروش بالرحيان، : قال سكني
يغدو . اً ال يتغريفأخذ بعض القوم الذين نزلوا إىل القرب من ذلك الرحيان شيئاً فمكث سبعني يوماً طري

فكثر الناس من ذلك حىت خاف األمري أن يفتنت الناس، فأرسل إىل : قال: الناس ويروحون وينظرون إليه
  .الرجل فأخذ ذلك الرحيان وفرق الناس

  وفقده األمري من مرتله ال يدري كيف ذهب؟ : قال

  أسيد الضبي 

اآلن : ، وكان إذا عوتب على البكاء قالبكى أسيد الضيب حىت عمي: عبد الرمحن بن مالك بن مغول قال
حني ال أهدأ وأنا أموت غداً؟ واهللا ألبكني مث ألبكني مث ألبكني، فإن أدركت بالبكاء خرياً فبمن اهللا 

فكان رمبا بكى حىت يتأذى به : وفضله علي، وإن تكن األخرى فما بكائي يف جنب ما ألقى غداً؟ قال
  .جريانه من كثرة بكائه

  سابعةمن الطبقة ال

w  من أهل الكوفة 
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  أبو بكر بن عياش 

. وقيل مطرف. وقبل حممد. فقيل شعبة: موىل واصل من بن حيان األحدب األسدي، وقد اختلفوا يف امسه

  .والصحيح أنه ال يعرف إال بكنيته

قال يل رجل مرة وأنا : حدثين إبراهيم بن رستم اخلياط، عن أيب بكر بن عياش قال: رستم بن أسامة قال
قال أبو . خلص رقبتك ما استطعت يف الدنيا من رق اآلخرة، فإن أسري اآلخرة غري مفكوك أبداً. شاب
  .فما نسيتها أبداً: بكر

أتيت زمزم فاستسقيت منها عسالً وأتيتها فاستسقيت : مسعت أبا بكر بن عياش يقول: حيىي احلماين قال
  .منها لبناً وأتيتها فاستسقيت منها ماء

مكث أبو بكر بن عياش عشرين : علياً، يعين ابن حممد ابن أخت يعلى بن عبيد، يقولمسعت : دلويه قال
  .سنة قد نزل املاء يف إحدى عينيه ما يعلم به أهله

كان أبو بكر بن عياش يقوم الليل يف قباء : حممد بن احلجاج بن جعفر بن إياس بن نذير الضيب قال
  . حني كرب فيحيي ليلتهصوف وسراويل وعكازة يضعها يف صدره فيتكئ عليها

  .صمت مثانني رمضاناً: مسعت أبا بكر بن عياش يقول: قال ابن عمار: احلسني بن إدريس قال

كان أبو بكر بن عياش ملا كرب يأخذ إفطاره مث يغمسه يف املاء يف جر كان له يف : إسحاق بن احلسني قال
  .ما عند اهللا شفاعة فاشفعا يليا مالئكيت طالب صحبيت لكما، فإن كان لك: بيت مظلم، مث يقول

غرفة قد عجزت عن الصعود إليها وما : مسعت أبا بكر بن عياش يقول يل: عن أيب هشام الرفاعي قال
  .مينعين من الرتول منها إال أين أختم القرآن كل يوم وليلة منذ ستون سنة

 من مل يطلب العلم مل :مسعت أبا بكر بن عياش يقول: مسعت إبراهيم بن رستم يقول: أمحد بن نصر قال
كان أبو بكر بن عياش خرياً فاضالً مل : يرزق عقالً، يزيد بن هارون وذكر عنده أبو بكر بن عياش فقال

  .يضع جنبه إىل األرض أربعني سنة

: أمحد بن حممد بن مسروق قال. مل يفرش أليب بكر بن عياش فراش مخسني سنة: أبو عيسى النخعي قال

ما يبكيك؟ انظري إىل : ا حضرت أبا بكر بن عياش الوفاة بكت أخته فقال هلامل: مسعت احلماين يقول
  .تلك الزاوية اليت يف البيت قد ختم أخوك يف هذه الزاوية مثانية عشر ألف ختمة

ما يبكيك؟ أترى اهللا يضيع : بكيت عند أيب حني حضرته الوفاة فقال: إبراهيم بن أيب بكر بن عياش قال
رأيت أبا بكر بن عياش يف النوم، قدامه : تم القرآن كل ليلة؟ اهليثم بن خارجة قالألبيك أربعني سنة، خي

يا هيثم هذا : يا أبا بكر أال تدعونا وقد كنت سخياً على الطعام؟ فقال يل: فقلت له. طبق رطب مسكر

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   600 

ومب نلت؟ قال تسألين عن هذا وقد مضت علي ست : قال قلت. طعام أهل اجلنة ال يأكله أهل الدنيا
    ومثانون سنة أختم يف كل ليلة منها القرآن؟ 

أسند أبو بكر بن عياش عن األعمش ومن يف طبقته، وتويف بالكوفة يف مجادى األوىل سنة ثالث وتسعني 
  .ومائة، وقد جاوز التسعني بثالث سنني، وقيل بست

  عبد اهللا بن إدريس 

مسعت أيب ذكر ابن : محد بن حنبل قالعبد اهللا بن أ. عن ابن يزيد بن عبد الرمحن أبو حممد األودي
  .كان نسيج وحده: إدريس فقال

رأيت عبد اهللا بن إدريس وعليه جبة لبود وقد أتى عليه الدهور : ويف رواية أخرى عن أمحد أنه قال
  .والسنون

فلما . سل عن سعر األشنان: كنت عند عبد اهللا بن إدريس فلما قمت قال يل: احلسن بن الربيع قال
ال تسأل فإنك تكتب عين احلديث وأنا أكره أن أسأل من يسمع عين احلديث :  وقال يلمشيت ردين

  .حاجة

سألت وكيعاً عن مقدمه هو ابن إدريس : حدثين شيخ على باب بعض احملدثني قال: محاد بن املؤمل قال
دك يا وكيع إن أهل بل: فقال يل هارون. كان أول من دعا به أنا: وحفص على هارون الرشيد فقال

يا أمري املؤمنني أنا شيخ : طلبوا مين قاضياً ومسوك يل فيمن مسوا، وقد رأيت أن أشركك يف أمانيت فقلت
. خذ عهدك أيها الرجل وامض. اللهم غفراً: فقال هارون. كبري وإحدى عيين ذاهبة واألخرى ضعيفة

لئن كنت كاذباً فما ينبغي أن يا أمري املؤمنني، واهللا لئن كنت صادقاً إنه لينبغي أن يقبل مين، و: فقلت
  .فخرجت. اخرج: فقال. تويل القضاء كذاباً

فقال له . ودخل ابن إدريس فسمعنا وقع ركبتيه على األرض حني برك، وما مسعناه يسلم إال سالماً خفياً
. إن أهل بلدك طلبوا مين قاضياً، وإم مسوك يل فيمن مسوا: قال. ال: أتدري مل دعوتك؟ قال: هارون

 رأيت أن أشركك يف أمانيت وأدخلك يف صاحل ما أدخل فيه من أمر هذه األمة، فخذ عهدك وامض، وقد
  .وأنا وددت أين مل أكن رأيتك فخرج: فقال له ابن إدريس

إن أمري : مث دخل حفص فقبل عهده، فأتى خادم معه ثالثة أكياس يف كل كيس مخسة آالف فقال يل
  .د لزمتكم يف شخوصكم مؤونة فاستعينوا ذه يف سفركمق: املؤمنني يقرئك السالم ويقول لكم

قد وقعت مين حبيث حيب أمري املؤمنني وأنا : فقلت له أقرئ أمري املؤمنني السالم وقل له: قال وكيع
w  .وقبلها حفص. مر من ها هنا: وأما ابن إدريس فصاح به. مستغن عنها
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اك، سألناك أن تدخل يف أعمالنا فلم تفعل، عافانا اهللا وإي: وخرجت الرقعة إىل ابن إدريس من بيننا
إذا جاءنا مع : فقال للرسول. ووصلناك من أموالنا مل تقبل، فإذا جاءك ابين املأمون فحدثه إن شاء اهللا

  .اجلماعة حدثناه إن شاء اهللا

قد علمت أنك ستبلى، واهللا ال : مث مضينا فلما صرنا إىل الياسرية التفت ابن إدريس إىل حفص فقال
  .لمك حىت متوت فما كلمه حىت ماتأك

ملا قدم شعيب بن حرب على يوسف بن أسباط رأى : مسعت علي بن شعيب يقول: أبو بكر املروزي قال
: ترفع صوتك؟ فقال له يوسف: رفع صوته، فقال له شعيب: عنده شاباً يكلم يوسف ويغلظ له، أو قال

حدثين سهل بن حممود، عن : د بن إبراهيم قاليا أبا صاحل إنه ابن إدريس، إنه يدري من أين يأكل؟ أمح
  .لو أن رجالً انقطع إىل رجل لعرف ذلك له، فكيف مبن له السموات واألرض: عبد اهللا بن إدريس قال

قل للمحدثني : حج الرشيد ومعه األمني واملأمون، فدخل الكوفة فقال أليب يوسف: حممد بن املنذر قال
  .عبد اهللا بن إدريس، وعيسى بن يونس:  شيوخ الكوفة إال اثنانفلم يتخلف عنه من. يأتونا حيدثونا

: فقال املأمون لعبد اهللا بن إدريس. فركب األمني واملأمون إىل عبد اهللا بن إدريس فحدثهما مبائة حديث

يا : فقال املأمون. فعجب عبد اهللا. فأعادها عليه. افعل: يا عم أتأذن يل أن أعيدها عليك من حفظي؟ قال
ما يل إىل هذا حاجة، قد : فقال.  جانب مسجدك دار إن أذنت لنا اشتريناها ووسعنا ا املسجدإىل: عم

إن معنا متطببني وأدوية، أتأذن أن : أجزأ من كان قبلي وهو جيزئين فنظر إىل قرح يف ذراع الشيخ، فقال
  .لهفأمر له مبال فأىب أن يقب. ال، قد ظهر يب مثل هذا وبدأ: جييئك من يعاجلك؟ قال

ال تبكي فقد ختمت القرآن : ملا نزل بابن إدريس املوت بكت ابنته فقال: حسني بن عمرو العنقزي قال
  .يف هذا البيت أربعة آالف ختمة

مسع عبد اهللا بن إدريس من األعمش وأيب إسحاق الشيباين وخلق كثري، ومجع بني العلم والزهد، ومولده 
  . وتسعني ومائةوتويف يف سنة اثنتني. سنة مخس عشرة ومائة

  وكيع بن الجراح بن مليح 

    

قال يل أمحد بن : مسعت عباساً الدوري يقول: يكىن أبا سفيان الرواسي عبيد اهللا بن ثابت اجلزري قال
  .لو رأيت وكيعاً لعلمت أنك ما رأيت مثله: حنبل

: ر يوماً وكيعاً فقالمسعت أمحد بن حنبل ذك: مسعت إبراهيم احلريب يقول: حممد بن أيوب بن املعاىف قال

wما رأت عيناي مثله قط، حيفظ احلديث جيداً ويذاكر بالفقه فيحسن، مع ورع واجتهاد، وال يتكلم يف 
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  .أحد

ما رأيت رجالً مثل وكيع يف العلم واحلفظ واحللم مع : مسعت أمحد بن حنبل يقول: بشر بن موسى قال
  .خشوع وورع

  .واحلضر، وكان يصوم الدهر وخيتم القرآن كل ليلةصحبت وكيعاً يف السفر : حيىي بن أكثم قال

ما رأيت أفضل من وكيع بن اجلراح، كان يستقبل القبلة، وحيفظ حديثه، ويقوم الليل، : حيىي بن معني قال
  .ويسرد الصوم

كان وكيع ال ينام حىت يقرأ : حدثين بعض أصحاب وكيع الذين كانوا يلزمونه قالوا: حيىي بن أيوب قال
، مث يقوم يف آخر الليل فيقرأ املفصل، مث جيلس فيأخذ يف االستغفار حىت يطلع الفجر فيصلي ثلث القرآن

  .ركعتني

كان أيب يصلي الليل فال يبقى يف دارنا أحد إال صلى حىت إن جارية لنا سوداء : إبراهيم بن وكيع قال
  .لتصلي

ع بن اجلراح، فدخل وكيع أغلظ رجل لوكي: أخربين بعض أصحابنا عن وكيع قال: أمحد بن حممد قال
  .زد وكيعاً بذنبه فلواله ما سلطت عليه: بيتاً فعفر وجهه يف التراب مث خرج إىل الرجل فقال

جالست وكيع بن اجلراح سبع سنني فما رأيته بزق وال رأيته مس حصاة بيده، وما : سلم بن جنادة قال
  .أيته حيلف باهللارأيته جلس جملسه فتحرك، وما رأيته إال مستقبل القبلة، وما ر

  .صاحبت وكيع بن اجلراح إىل مكة فما رأيته متكئاً وال رأيته نائماً يف حممله: احلسني بن أيب زيد قال

زكاة الفطر لشهر رمضان كسجديت السهو للصالة : مسعت وكيع بن اجلراح يقول: علي بن خشرم قال
  .جترب نقصان الصوم كما جيرب السهو نقصان الصالة

كإمساعيل بن أيب خالد، وهشام بن عروة، واألعمش، وابن عون، وابن :  األئمة األعالمأسند وكيع عن
  .جريج، واألوزاعي، وشعبة، وسفيان

وصنف التصانيف . وحدث وكيع وهو ابن ثالث وثالثني سنة، وجلس بعد موت الثوري يف مكانه
 سنة ست وتسعني، فلما وكان مولده يف سنة تسع وعشرين، وقيل مثان وعشرين ومائة، وحج. الكثرية

  .رجع تويف بفيد يف حمرم سنة سبع وتسعي، وهو ابن ست وستني سنة

  حسين ين علي الجعفي 

. هذا راهب جعفي: يكىن أبا عبد اهللا كان من العلماء العباد، وكان سفيان الثوري إذا رآه عانقه وقال

w  .وكان سفيان بن عيينة يعظمه
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  .أفضل من حسني اجلعفي كان يشبه بالراهبما رأيت بالكوفة : وقال أمحد بن حنبل

كنا عند ابن أيب عمر العدين مبكة فسمعناه : مسعت أبا بكر بن مساعة قال: حممد بن عبيد الرحيب قال
كنت معه ومعه جعفر : قدم علينا هارون قدمة إىل هذا املسجد فأخربين اخلادم الذي كان معه قال: يقول

فلقيت رجالً . سل عن حسني بن علي اجلعفي:  الثنية، فقال يلبن حيىي فخرجنا مجيعاً حىت صرنا إىل
ها هو ذا يطلع عليك راكباً محاراً وخلفه أسود يقود أمجاالً له، : فقال. حسني بن علي اجلعفي: فقلت

رجله، فقال له : فلما حاذاه قام إليه فقبل يده، أو قال. هذا هو يا أمري املؤمنني: فإذا هو قد طلع فقلت
أنت يا : فالتفت إليه حسني فقال له. يا شيخ تدري من املسلم عليك؟ أمري املؤمنني هارون: حيىيجعفر بن 

  .حسن الوجه، أنت مسئول عن هذا اخللق كلهم فقعد يبكي

. قدم حسني بن علي اجلعفي فقام إليه يتلقاه وخرجنا معه: وأتانا آت وحنن عند ابن عيينة فقال لسفيان

قدم حسني : أين تريد يا أبا حممد؟ فقال: اب بين لقيه فضيل بن عياض فقال لهفلما صار يف الطريق إىل ب
فلما صرنا يف أصحاب اللواء . فخرجا ميشيان مجيعاً وحنن خلفهما. أنا معك: فقال. اجلعفي فأردت لقاءه

بل إذا حسني راكب محاراً فتقدم إليه فضيل، فقبل رجله وتقدم سفيان فقبل يده، أو قبل سفيان رجله، وق
بأيب رجل تعلمت القرآن على يديه، أو علمين اهللا القرآن على يده، مث دخل : فقال له فضيل. فضيل يده

  .املسجد فطاف بالكنية وجاء إىل األسطوانة احلمراء فقعد عندها فأكب الناس عليه

  .نيوتويف يف ذي القعدة سنة ثالث ومائت. مسع حسني اجلعفي من القاسم بن الوليد وزائدة وغريمها

  محمد بن صبيح بن السماك 

يا ابن آدم إمنا تغدو يف كسب األرباح : كان ابن السماك يقول: يكىن أبا العباس أمحد بن محاد قال
  .فاجعل نفسك فيما تكسبه فإنك مل تكسب مثلها

    

إذا دخلت على هارون : حضرت حيىي بن خالد الربمكي يقول البن السماك: أبو املغرية بن شعيب قال
يا أمري املؤمنني إن لك بني : فلما دخل عليه وقام بني يديه قال: قال.  املؤمنني فأوجز وال تكثر عليهأمري

: يدي اهللا تعاىل مقاماً وإن لك من مقامك منصرفاً، فانظر إىل أين منصرفك، إىل اجلنة أم إىل النار؟ قال

  .فبكى هارون حىت كاد ميوت

من امتطى الصرب قوي على العبادة، ومن أمجع : السماك يقولمسعت ابن : إبراهيم بن سلمة الشعيب قال
اليأس استغىن عن الناس، ومن أمهته نفسه مل يول مرمتها غريه ومن أحب اخلري وفق له، ومن كره الشر 

w  .جنبه، ومن رضي الدنيا من اآلخرة حظاً فقد أخطأ حظ نفسه
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ما بعد، أوصيك بتقوى اهللا الذي هو أ: وكتب إىل أخ له. مسعت ابن السماك: عبد اهللا بن صاحل قال
جنيك يف سريرتك ورقيبك يف عالنيتك، فاجعله من بالك على حالك، وخفه بقدر قربه منك وقدرته 

عليك، واعلم أنك بعينه ليس خترج من سلطانه إىل سلطان غريه فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك، 
 أعظم من اجلاهل وقد أصبحنا أدالء بزعمنا واعلم أن الذنب من العاقل أعظم من األمحق ومن العامل

حىت مىت تصفون الطريق للداجلني وأنتم مقيمون يف :  يقول"والدليل ال ينام يف البحر، وقد كان عيسى 
أي أخي كم من مذكر باهللا . حملة املتحريين؟ تصفون البعوض من شرابكم وتسترطون اجلمال بأمجاهلا

وكم تال لكتاب اهللا . لى اهللا وكم من داع إىل اهللا فار من اهللاناس هللا، وكم من خموف باهللا جريء ع
  .والسالم. منسلخ من آيات اهللا

سبعك بني حلييك تأكل به كل من مر عليك، قد آذيت : مسعت ابن السماك يقول: عباية بن كليب قال
 ها هنا أهل الدور يف الدور حىت تعاطيت أهل القبور، فما ترثي هلم وقد جرى البلى عليهم، وأنت

تنبشهم، إمنا نرى أن نبشهم أخذ اخلرق عنهم، إذا ذكرت مساويهم فقد نبشتهم، إنه ينبغي لك أن يدلك 
فلعلك أن تذكره بأمر هو فيك فما ظنك بربك إذا : أما واحدة: على ترك القول يف أخيك ثالث خالل

كاماً ملقته إياك، ذكرت أخاك بأمر هو فيك؟ ولعلك تذكره بأمر، فيك أعظم منه، قذلك أشد استح
ارحم أخاك وامحد الذي عافاك؟ : أما مسعت. ولعلك تذكره بأمر قد عافاك اهللا منه فهذا جزاؤه إذ عافاك

من أذاقته الدنيا حالوا مليله إليها جرعته اآلخرة : كان ابن السماك يقول: احلسني بن عبد الرمحن قال
  .مرارا لتجافيه عنها

إن : مسعت أيب يقول: مسعت عبد اهللا بن حممد بن السماك يقول: الفقيه قالأبو احلسني علي بن احلسني 
استطعت أن تكون كرجل ذاق املوت وعاش ما بعده فسأل الرجعة فأسعف بطلبه وأعطي حاجته فهو 

  .متأهب مبادر، فافعل فإن املغبون من مل يقدم من ماله شيئاً ومن نفسه لنفسه

اللهم إين وإن كنت أعصيك لقد كنت أحب :  السماك الوفاة قالملا حضرت ابن: أبو جعفر الربعي قال
  .فيك من يطيعك

  .إمساعيل بن أيب خالد، واألعمش، وهشام بن عروة: أسد بن السماك عن عدة من التابعني منهم

  .وروى عنه عن األئمة حسني اجلعفي، وحيىي بن حيىي النيسابوري، وأمحد بن حنبل

  .ا مدة مث عاد إىل الكوفة فتويف فيها سنة ثالث ومثانني ومائةوهو كويف لكنه قدم بغداد فمكث 

  من الطبقة الثامنة

w  من أهل الكوفة 
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  أبو داود الحفري 

رأيت أبا داود احلفري وعليه : مسعت أمحد بن حنبل يقول: أبو بكر املروزي قال. وامسه عمر بن سعد
  .و يترجح من اجلوعجبة خمرقة وقد خرج القطن منها يصلي بني املغرب والعشاء وه

: من هذا؟ فقلت: جئت إىل أيب داود احلفري فدققت الباب عليه فقال: احلسني بن علي الصدائي قال

فاطلعت من كوة يف الباب فإذا هو متزر مبئزر وهو . اصرب علي: فقال يل. رجل من أصحاب احلديث
دخلين الدار إىل مسجد له فقعد فأخذ الصوف فوضعه يف كوة وأخذ عليه ثوباً وأ. يغزل صوفاً يتعيش منه

ألك : وقال يل. معي ومل يكن يف الدار سقف غري سقف رأيته على الدهليز فأملى علي حىت فين ورقي
  .حاجة؟ أو تكتب شيئاً آخر؟ فما رأيت رجالً حيدث هللا عز وجل مثله

 داود لرأيت رجالً حدثنا أبو داود احلفري، ولو رأيت أبا: ومسعت عباساً الدوري يقول: قال ابن عبدوية
  .كأنه اطلع إىل النار فرأى ما فيها

  .وتويف سنة ثالث ومائتني. أسند أبو داود احلفري عن الثوري وغريه

  بهيم العجلي 

  .يكىن أبا بكر، روى عن أيب إسحاق الفزاري

  .إمنا أخاف أن تدفق علي الدنيا دفقة فتعريين: قال يم: داود بن حيىي بن ميان عن أبيه قال

    

  .كان يم رجالً طواالً شديد األدمة إذا رأيته رأيت رجالً حزيناً: معاوية بن عمرو قال

. رأيت يماً العجلي وكان قد بكى حىت سقطت أشفاره، وكان رطب العينني جداً: شهاب بن عباد قال

تضرب قد فسدت من كثرة من يبكي، فهي حتكه و: فقلت البن أخ له، ما شأنه ميس عينيه كثرياً؟ قال
  .عليه

ملا اختذت عبادان سكنها قوم نساك فيهم رجل يقال له يم وكان رجالً حزيناً يزفر : معاذ بن زياد قال
  .الزفرة فتسمع زفريه

تعلم يل رجالً من جريانك أو إخوانك يريد احلج ترضاه يرفقين؟ : جاءين يم يوماً فقال يل: فخول قال
مث انطلق . الح ودين فجمعت بينهما وتواطيا على املرافقةفذهبت إىل رجل من احلي له ص. نعم: قلت

. يا هذا أحب أن تزوي عين صاحبك وتطلب رفيقاً غريي: يم إىل أهله، فلما كان بعد أتاين الرجل فقال

وحيك فلم؟ فواهللا ما أعلم يف الكوفة له نظرياً يف حسن اخللق واالحتمال، ولقد ركبت معه البحر : فقلت
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. وحيك حدثت أنه طويل البكاء ال يكاد يفتر، فهذا ينغص علينا العيش سفرنا كله: قال. اًفلم أر إال خري

وحيك إمنا يكون البكاء أحياناً عند التذكرة يرق القلب فيبكي الرجل، أو ما تبكي أنت : قلت: قال
علك أن تنتفع اصحبه فل: قلت: قال. بلى ولكنه قد بلغين عنه أمر عظيم جداً من كثرة بكائه: أحياناً؟ قال

  .أستخري اهللا: قال. به

فلما كان اليوم الذي أرادا أن خيرجا فيه جيء باإلبل ووطئ هلما فجلس يم يف ظل حائط فوضع يده 
حتت حليته وجعلت دموعه تسيل على خديه، مث على حليته مث على صدره حىت واهللا رأيت دموعه على 

  .األرض

ارفق، لعله ذكر عياله : قلت: قال. صاحبك، ليس هذا يل برفيقيا خمول قد ابتدأ : فقال يل صاحيب: قال
يا أخي واهللا ما هو بذاك وما هو إال أين ذكرت ا الرحلة إىل : ومسعها يم فقال. ومفارقته إياهم فرق

  .وعال صوته بالنحيب: قال. اآلخرة

؟ إمنا كان ينبغي أن واهللا ما هي بأول عداوتك يل وبغضك إياي، ما يل ولبهيم: يقول يل صاحيب: قال
ترافق بني يم وبني داود الطائي وسالم بن األحوص، حىت يبكي بعضهم إىل بعض حىت يشتفوا أو ميوتوا 

  .مجيعاً

  .وحيك لعلها خري سفرة سافرا: فلم أزل أرفق به وأقول: قال

نه، مل يكن صاحب وكان طويل احلج رجالً صاحلاً إال أنه كان رجالً تاجراً موسراً مقبالً على شأ: قال
  .قد وقعت مريت هذه ولعلها أن تكون األخرية: فقال يل: حزن وال بكاء، قال

  .وكل هذا الكالم ال يعلم به بعني ولو علم بشيء منه ما صاحبه: قال

فلما جئت أسلم . ما يرى كل واحد منهما أن له أخاً غري صاحبه. فخرجا مجيعاً حىت حجا ورجعا: قال
زاك اهللا يا أخي عين خرياً ما ظننت أن يف هذا اخللق مثل أيب بكر، كان واهللا ج: على جاري قال يل

يتفضل علي يف النفقة وهو معدم وأنا موسر، ويتفضل علي يف اخلدمة وأنا شاب قوي وهو شيخ ضعيف، 
  .ويطبخ يل وأنا مفطر وهو صائم

 ألفت واهللا ذاك البكاء :فكيف كان أمرك معه يف الذي كنت تكرهه من طويل بكائه؟ قال: فقلت: قال
مث واهللا ألفوا ذلك فجعلوا إذا مسعونا : قال. وسر قليب حىت كنت أساعده عليه، حىت تأذى بنا أهل الرفقة

فجعلوا : ما الذي جعلهم أوىل بالبكاء منا واملصري واحد؟ قال: نبكي بكوا وجعل بعضهم يقول لبعض
  .واهللا يبكون ونبكي

كخري صاحب، : كيف رأيت صاحبك؟ قال: يماً فسلمت عليه وقلتمث خرجت من عنده فأتيت : قال
w  .كثري الذكر هللا عز وجل طويل التالوة للقرآن، سريع الدمعة حمتمل اهلفوات للرفيق، جزاك اهللا عين خرياً
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   607 

  عرفجة 

فاستزاره . كان فىت من أهل الكوفة متعبد يقال له عرفجة، وكان حييي الليل صالة: عن خلف بن متيم قال
  .ض إخوانه ليلة فاستأذن أمه يف زيارته فأذنت لهبع

مل أذنت : يا أم عرفجة: فلما كان الليل إذا أنا يف منامي برجال قد وقفوا علي فقالوا: قالت العجوز
  .إلمامنا الليلة

  ذكر المصطفين من عباد الكوفة مجهولي األسماء

  عابد 

ما يل على أحد شئ : وت منذ ثالثني سنة قالرأيت رجالً بالكوفة قد استعد للم: أبو سعيد البقال قال
وال ألحد عندي شيء، وما أريد أن أكلم أحداً وال يكلمين أحد من الناس إال بذكر اهللا تعاىل وكان 

  .يأوي اجلبان واملقابر

    

: مسعت سفيان الثوري يقول: مسعت شيخاً يف املسجد يكىن أبا سهل الترمذي قال: أيوب بن موسى قال

أنا يف هذا املسجد منذ ثالثني سنة أنتظر املوت أن يرتل يب لو أتاين : يف مسجد الكوفة يقولرأيت شيخاً 
  .ما أمرته بشيء وال يته عن شيء وال يل على أحد شيء وال ألحد عندي شيء

  عابدان كوفيان 

ف اشتريت من هذا داراً فوجدت فيها عشرة آال: جاء رجالن إىل شريح فقال أحدمها: عن الشعيب قال
ومل؟ وقد بعته الدار مبا : فخذها أنت فقال: فقال للبائع. إمنا اشتريت الدار: فقال له. خذها: درهم فقال

: وقال لشريح. ما كنت أرى أن أحداً هكذا بقي: فأدار األمر بينهما فأبيا فأتى زياداً فأخربه فقال. فيها

  .ادخل بيت املال فألق يف كل جراب قبضة حىت تكون للمسلمني

  د آخر عاب

خرجت ذات ليلة فظننت أين قد أصبحت فإذا علي ليل، فقعدت عند باب صغري : منصور بن عمار قال
وعزتك وجاللك ما أردت مبعصييت خمالفتك، وقد عصيتك حيت : فإذا بصوت شاب يبكي ويقول

عصيتك وما أنا بنكالك جاهل وال لعقوبتك متعرض، وال بنظرك مستخف، ولكن سولت يل نفسي 
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 شقويت، وغرين سترك املرخى علي، عصيتك جبهلي وخالفتك جبهدي، فاآلن من عذابك من وغلبتين
يستنقذين؟ وحببل من أتصل إن قطعت حبلك عين؟ واسوأتاه على ما مضى من أيامي يف معصية ريب، يا 

  .ويلي كم أتوب وكم أعود، قد حان يل أن أستحيي من ريب عز وجل

يا أيها "عوذ باهللا من الشيطان الرجيم بسم اهللا الرمحن الرحيم أ: فلما مسعت كالمه قلت: قال منصور
سورة التحرمي " الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس واحلجارة، عليها مالئكة غالظ شداد

فلما أصبحت رجعت وأنا جبنازة على . فسمعت صوتاً واضطراباً شديداً فمضيت حلاجيت.  اآلية6آية 
إين : فقلت. إليك عين ال جتدد علي أحزاين: من امليت؟ فقالت: فقلت هلا. ز تذهب وجتيءالباب، وعجو
هذا ولدي مر بنا البارحة رجل ال جزاه اهللا خرياً فقرأ آية فيها ذكر النار، فلم يزل : فقالت. رجل غريب

  .ولدي يضطرب ويبكي حىت مات

  .هكذا واهللا صفة اخلائفني: قال منصور

  عابد آخر 

وكان : قال. كان عندنا بالكوفة رجل قد خرج عن دنيا واسعة وتعبد:  بن عمر الكويف قالعبد اهللا
إن ها هنا رجالً من املتعبدين قد خرج : فقدم ابن املبارك فقال له الفضيل: قال. الفضيل بالكوفة يف أيامه

  .عن دنيا فامض بنا إليه ننظر عقله

يا : فسلم ابن املبارك عليه مث قال: أسه قطعة لبنة، قالفجاؤوا إليه وهو عليل وعليه عباء وحتت ر: قال
. الرضا مبا أنا فيه: أخي بلغنا أنه ما ترك عبد شيئاً هللا إال عوضه اهللا ما هو أكثر منه، فما عوضك؟ قال

  .وقاما على ذلك. حسبك: فقال ابن املبارك

  عابد آخر 

ف رغيف وكان قاعداً ال يضطجع كان بالكوفة رجل متعبد يأكل يف يوم نص: حممد بن منصور قال
: فقلت له. ويضع جبهته على ركبتيه من صالة إىل صالة ال يتطوع بشيء غري الفرائض، وال يتكلم البتة

  .افهم ما ألقيه إليك، إين لست أعصيه: لو تطوعت فقال

  من عقالء المجانين بالكوفة

  نمير المجنون 
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كان يل ابن أخت مسته أخيت :  أيب عن ابن منري قالحدثين: العباس بن حممد بن عبد الرمحن األشهلي قال
باسم أيب منري، وكان من نساك أهل الكوفة وقد مسع مساعاً حسناً، وكان حسن الطهور حسن الصالة، 

إذا كان بالنهار فهو : فعرض له فذهب عقله فكان ال يأويه سقف بيت: قال. يراعي الشمس للزوال
  .ح قائماً على رجليه يف الربد واملطر والريحباجلبانة وإذا كان بالليل ففي السط

: أي شيء العلة اليت متنعك من النوم؟ قال: قلت. ال: يا منري تنام؟ قال: فرتل يوماً مبكراً يريد املقابر فقلت

أشد الناس : أليس يقال: وقال. بلى: يا منري أما ختاف اهللا عز وجل؟ قال: فقلت. هذا البالء الذي تراه
  .كال ومضى: قال. أنت أعلم مين: قلت له: مث األمثل فاألمثل؟ قالبالء األنبياء 

يا منري بقي منك شيء مل : وصعدت إليه ليلة باردة وهو قائم يف السطح وأمه قائمة تبكي فقلت: قال
  ."حب اهللا عز وجل وحب رسوله : قلت ما هو؟ قال. نعم: تنكره؟ قال

    

أحب أن تراك أخيت تأكل : ومل؟ قلت: قال.  منري مل أفطريا: وصعدت إليه ليلة يف رمضان فقلت له: قال
فلما أردت أن أقوم . فأصعد إلينا طعام، فجعل يأكل معي حىت فرغت وفرغ: قال. أفعل: قال. معي

أنزل إىل الكن : ما يبكيك رمحك اهللا؟ قلت: رمحته من أن يراين مولياً وهو يف الظلمة والريح فبكيت فقال
إن يل رباً هو أرحم يب منك وأعلم مبا يصلحين فدعه : ة والربد؟ فغضب وقال يلوالضوء وأدعك يف الظلم

فقلت له لئن كنت يف ظلمة الليل إن جدك يف ظلمة اللحد، . يصرفين كيف يشاء، فإين ال أمه يف قضائه
أتاين : مث قال يل. فقال يل ما جعل روح رجل صاحل مثل روح رجل متلوث. أريد أن أعزيه وأطيب نفسه

يا منري أما إنك : لبارحة أيب وأبوك عبد اهللا بن منري فوقف مث أشار إىل موضع كان أيب يصلي فيه فقال يلا
  .ستأتينا يوم اجلمعة شهيداً

واهللا ما جربت عليه كذباً وما هذا مما كان : فقالت: فدعوت أمه فصعدت إيل فأخربا مبا قال: قال
فجعلنا نتعجب ونقول غداً اخلميس .  املقالة عشية األربعاءوقال هذه: قال. يتكلم به وما قال إال حقاً

وبعد غد اجلمعة، فهبه مرض غداً ومات بعد غد فأين الشهادة؟ فلما كانت ليلة اجلمعة يف وسط الليل 
مسعنا هدة فإذا هو قد هاج به ما كان يهيج فبادر الدرجة فزلت قدمه فسقط منها فاندقت عنقه فحفرت 

واهللا ما قلت هذه . يا أبت قد أتاك منري وجاورك: ته، وانكببت على قرب أيب فقلتله إىل جنب أيب ودفن
مث انصرفت فلما كان الليل رأيت أيب يف النوم كأنه قد دخل علي من . املقالة إال ملا كان يف قليب من الغم

به إىل أن جئتك يزوج يا بين جزاك اهللا خرياً لقد آنستين بنمري، اعلم أنه منذ أتيتمونا : باب البيت فقال يل
  .باحلور
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  ذكر المصطفيات من العابدات الكوفيات

  ذكر المسميات منهن والمنسوبات 

  أم حسان الكوفية 

  .كان سفيان وابن املبارك وغريمها يزوروا

فدخلنا . ذكر سفيان الثوري امرأة بالكوفة يقال هلا أم حسان ذات اجتهاد وعبادة: عبد اهللا بن املبارك قال
لو كتبت رقعة إىل بعض بين أعمامك لغريوا : فلم نر فيه شيئاً غري قطعة حصري خلق فقال هلا الثوريبيتها 

يا سفيان قد كنت يف عيين أعظم ويف قليب أكرب مذ ساعتك هذه، إين ما أسأل : فقالت. من سوء حالك
 وال حيكم فيها؟ يا الدنيا من يقدر عليها وميلكها وحيكم فيها؛ فكيف أسأل من ال يقدر عليها وال يقضي

  .فأبكت سفيان. سفيان واهللا ما أحب أن يأيت علي وقت وأنا متشاغلة فيه عن اهللا تعاىل بغري اهللا

  .فبلغين أن سفيان تزوج ا: قال عبد اهللا

  أم األسود بن يزيد 

: تحدثنا أيب عن منصور عن إبراهيم أن أم األسود أقعدت من رجليها فجزعت ابنة هلا فقال: وكيع قال

  .اللهم إن كان خرياً فزد

  أم مسعر بن كدام 

كانت ملسعر أم عابدة فكان حيمل هلا لبداً وميشي معها حىت يدخلها املسجد فيبسط : حممد بن سعد قال
هلا اللبد فتقوم فتصلي ويتقدم هو إىل مقدم املسجد فيصلي مث يقعد وجيتمع إليه من يريد فيحدثهم مث 

  .صرف معهاينصرف إليها فيحمل لبدها وين

  أم سفيان الثوري 

يا بين إذا : يا بين اطلب العلم وأنا أكفيك ميغزيل، وقالت له: قالت أم سفيان الثوري لسفيان: قال وكيع
كتبت عشرة أحرف فانظر هل ترى نفسك زيادة يف مشيك وحلمك ووقارك فإن مل يزدك فاعلم أنه ال 

  .يضرك وال ينفعك

  أم الحسن وعلي ابني صالح بن حي 
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  .كانت أم علي واحلسن ابين صاحل تقوم ثلث الليل: مسعت وكيع بن اجلراح يقول: عبد اهللا بن هاشم قال

حدثين رجل من بين متيم أن أم احلسن وعلي ابين صاحل كانت تبكي بالليل : عبد اهللا بن صاحل قال
لت بطول ذلك البكاء بد: ما فعلت الوالدة؟ قال: فرأيت حسناً بعد موته يف املنام فقلت: قال. والنهار

  .سرور األبد

  أخت فضيل بن عبد الوهاب 

اآلخرة أقرب من الدنيا، : مسعت أخيت تقول: حدثين فضيل بن عبد الوهاب قال: قال حممد بن احلسني
وذلك أن الرجل يهم بطلب الدنيا فلعله أن ينشئ لذلك سفراً يكون فيه تعب بدنه وإنفاق ماله، مث لعله 

والرجل يطلب اآلخرة فمنتهى طلبته يف حسن نيته حيث ما كان من غري أن ينشئ سفراً . أن ال ينال بغيته
  .أو ينفق ماالً أو يتعب بدناً، ما هو إال أن جيمع على طاعة اهللا فإذا هو قد أدرك ما عند اهللا

    

رواح من ما بيننا وبني أن نرى السرور أو ننادى بالويل والثبور إال خروج هذه األ: ومسعتها تقول: قال
  .مث صرخت وغشي عليها: األبدان، فانظروا أي عبيد تكونون حينئذ؟ قال

  .ما رأيت أحداً قط، رجالً وال امرأة، أطول حزناً منها: قال فضيل

  ذكر المصطفيات من العابدات الكوفيات مجهوالت األسماء

  عابدة 

ال بارع أن تتعرض للربيع بن أمر قوم امرأة ذات مج: حدثين سعدان قال: جمرز أبو القاسم اجلالب قال
فلبست أحسن ما قدرت عليه من الثياب، . خثيم فلعلها تفتنه، وجعلوا هلا إن فعلت ذلك ألف درهم

وتطيبت بأطيب ما قدرت عليه مث تعرضت له حني خرج من مسجده، فنظر إليها فراعه أمرها فأقبلت 
ى جبسمك فغريت ما أرى من لونك كيف بك لو قد نزلت احلم: فقال هلا الربيع. عليه وهي سافرة

وجتك؟ أم كيف بك لو قد نزل بك ملك املوت فقطع منك حبل الوتني؟ أم كيف بك لو قد ساءلك 
فواهللا لقد أفاقت وبلغت من عبادة را أا كانت . منكر ونكري؟ فصرخت صرخة فسقطت مغشياً عليها

  .يوم ماتت كأا جذع حمترق

  عابدة أخرى 
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إن فالنة السوداء زوجتك يف اجلنة فلما أصبح : أتى الربيع بن خثيم يف منامه فقيل: ع قالعبد اهللا بن ناف
ألقيمن عندها فأنظر ما عملها؟ فأقام عندها ثالثاً ال : فقال. سأل عنها فدل عليها فإذا هي ترعى أعرتاً هلا

فقال هلا . لبت فسقتهيراها تزيد على الفريضة، فإذا أمست جاءت إىل عنيزة هلا فحلبت مث شربت، مث ح
فلم تسقيين : يا عبد اهللا إا ليست يل، قال: يا هذه مل ال تسقيين من غري هذه العرت؟ قال: يف اليوم الثالث
يا هذه فليس لك من العمل : قال. إن هذه منحتها أشرب من لبنها واسقي من شئت: من هذه؟ قالت

قط فتمنيت أين على حال سواها، رضاً مبا قسم ال، إال أين ما أصبحت على حال : أكثر مما أرى؟ قالت
أنت الربيع بن خثيم؟ : قالت له. يا هذه علمت أين رأيت يف املنام أنك زوجيت يف اجلنة: اهللا يل، فقال

  .لعلها أن تكون رأت يف منامها مثل ما رأى: كيف علمت هذا؟ قال: قلت لعبد اهللا بن نافع

  عابدة أخرى 

دخلت : حدثين عبد امللك بن شبيب عن رجل من ولد ابن أيب ليلى قال: قالحممد بن حيىي بن أيب حامت 
يا عبد الرمحن هكذا تقرأ سورة هود؟ واهللا إين لفيها منذ ستة : فقالت يل. على امرأة وأنا أقرأ سورة هود

  .أشهر ما فرغت من قراءا

  عابدة أخرى 

كانت امرأة من التيم جمتهدة يف : لحدثين رجل من أهل الكوفة قا: الوضاح بن حسان األنباري قال
: فقال هلا إبراهيم التيمي. العبادة، فكانت تفطر يف كل ثالث مرة، وال خترج من مسجد احلي إال حلاجة

  .صالتك يف بيتك أفضل من صالتك يف مسجد احلي، ففعلت فلزمت بيتها فلم تزدد إال خرياً

  عابدتان أختان 

كانت جارة ملنصور بن املعتمر، وكان هلا ابنتان ال تصعدان إىل : ولمسعت أبا بشر يق: حممد بن قدامة قال
يا أمتاه ما فعلت القائمة اليت كنت أراها يف : فقالت إحدامها ذات ليلة. السطح إال بعد ما ينام الناس

يا بنية مل تكن تلك قائمة إمنا كان ذاك منصور حييي الليل كله يف ركعة ال يسجد : سطح فالن؟ فقالت
. مات ودفنوه: بلغ به العبادة والفرق من النار هذا؟ فما فعل؟ قالت: يا أمتاه: فقالت. وال يركعفيها 

يا أمتاه انطلقي فاشتري يل مدرعة أتعبد فيها فواهللا ال جيمع رأس ورأس رجل أبداً رجل ال ينام : قالت
  .عشرين سنة فرقاً من النار
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رى معها يف العبادة فتعبدتا بعد ذلك عشرين سنة فاشترت هلا مدرعة من شعر فدخلت البنت األخ: قال
  .ال تنامان الليل وال تفطران النهار

  عابدة أخرى 

أي شيء حتفظ : فقلت. عن سفيان أنه ذكر يوماً امرأة من أهل الكوفة كانت تتعبد، فذكر عنها فضالً
اس جرماً لرأيت نفسي لو نادى مناد من السماء ليمت أعظم الن: قالوا إا كانت تقول: من كالمها؟ قال

  .أول نفس ذائقة للموت

  .طول األمل بطأ يب عن سبيل النجاة: وكانت تقول

  عابدة أخرى 

أذنب غالم امرأة من قريش ذنباً فسعت إليه بالسوط فلما قربت منه رمت بالسوط : عن ابن السماك قال
  .ما تركت التقوى أحداً يشفي غيظه: وقالت

  : عابدة أخرى

أخربنا سويد بن عمرو : أخربنا شهاب بن عباد قال: حدثين حممد بن احلسني قال:  قالأبو بكر بن عبيد
كفى : فعوتبت يف ذلك فقالت. كانت امرأة عابدة يف غىن، فكانت ال تنام من الليل إال يسرياً: الكليب قال

  .باملوت وطول الرقدة يف القبور للمؤمنني رقاداً

    

وكانت تصوم يف شدة احلر حىت :  عن حممد بن احلسني بإسناده هذاوزادين يف هذا احلديث: قال أبو بكر
  .إمنا أدور على طول الري والشبع يف اآلخرة: فيقال هلا يف ذلك، فتقول. يسود لوا ويتغري وجهها

وكانت قد بكت حىت اسود جماري دموعها من وجهها، فكان يأتيها حممد بن النضر وأصحابه فيحادثها 
  .ا فاحلديث هناك يطيب، يف دار ال هم فيها وال موت وال تعبقومو: ساعة مث تقول

  ذكر المصطفيات من عقالء المجانين

  المتعبدات الكوفيات 

  ميمونة السوداء 
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سألت اهللا عز وجل ثالث ليال أن يريين رفيقي يف : قال عبد الواحد بن زيد: الفضيل بن عياض قال
: وأين هي؟ فقال: فقلت. فيقك يف اجلنة ميمونة السوداءيا عبد الواحد ر: فرأت كأن قائالً يقول. اجلنة

  .يف آل فالن بالكوفة

أريد أن : هي جمنونة بني ظهرانينا ترعى غنيمات لنا، فقلت: فخرجت إىل الكوفة وسألت عنها فقيل: قال
 من اخرج إىل اجلبان، فخرجت فإذا ا قائمة تصلي، وإذا بني يديها عكاز هلا وعليها جبة: قالوا. أراها

وإذا الغنم مع الذئاب، فال الذئاب تأكل الغنم وال الغنم . ال تباع وال تشترى: صوف، عليها مكتوب
  .ختاف الذئاب

رمحك : فقلت. ارجع يا بن زيد ليس املوعد ها هنا إمنا املوعد مث: فلما رأتين أوجزت يف صالا مث قالت
اح جنود جمندة فما تعارف منها ائتلف وما أما علمت أن األرو: اهللا ومن أعلمك أين ابن زيد؟ فقالت

يا بن زيد إنك وضعت : واعجباً لواعظ يوعظ مث قالت: عظيين؟ فقالت: تناكر منها اختلف؟ فقلت هلا
معايري القسط على جوارحك خلربتك مبكتوم مكنون ما فيها، يا بن زيد إنه بلغين أنه ما من عبد أعطي 

ال سلبه اهللا حب اخللوة معه، وبدله بعد القرب البعد وبعد األنس من الدنيا شيئاً فابتغى إليه ثانياً إ
  : مث أنشأت تقول. الوحشة

 بزجر قوماً عن الذنوب  يا واعظاً قام الحتساب

 هذا من املنكر العجيب  وأنت السقيم حقاً ننهى

 أو تبت من قريب عيبك  كنت أصلحت قبل هذا لو

 وبصدق من القل موقع  ملا قلت يا حبييب كان

  وأنت يف النهي كاملريب  نتهى عن الغي والتمادي

غين أرى هذا الذئاب مع الغنم، فال الغنم تفزع من الذئاب، وال الذئاب تأكل الغنم، فأي : فقلت هلا
  .إليك عين فإين أصلحت ما بيين وبني سيدي فأصلح بني الذئاب والغنم: شيء هذا؟ فقالت

  بخة 

كانت يل أخت أسن مين فاختلط عقلها فتوحشت فكانت :  كهيل قالعن حيىي بن إمساعيل بن سلمة بن
فمكثت بذلك بضع عشرة سنة وكانت مع ذهاب عقلها حترص على . يف غرفة يف أقصى سطوحنا

  .الطهور وتفقد الصلوات ورمبا غلبت على عقلها األيام فتحفظ ذلك حىت تقضيه

wخبة، قلت، : من هذا؟ قالت: فقلت. ف الليلفبينما أنا نائم ذات ليلة إذا باب بييت يدق يف نص: قال
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وقمت ففتحت الباب فدخلت وال عهد هلا بالبيت منذ أكثرأ أكثر من . لبيك: قلت. أختك: أخيت؟ قالت
. السالم عليك يا خبة: خري، أتيت الليلة يف منامي فقيل يل: قالت. يا أختاه خري: عشر سنني، فقلت هلا

هللا قد حفظ أباك إمساعيل لسلمة بن كهيل جدك، وحفظك ألبيك إن ا: فقيل يل. وعليك السالم: فقلت
فإن شئت دعوت اهللا لك فأذهب ما بك، وإن شئت صربت ولك اجلنة، فإن أبا بكر وعمر . إمساعيل

إن كان ال بد من أن : فقلت. رضي اهللا عنهما قد شفعا لك إىل اهللا عز وجل حبب أبيك وجدك إيامها
. نا فيه واجلنة، واهللا واسع ال يتعاظمه شيء، إن شاء أن جيمعهما يل فعلأختار أحدمها فالصرب على ما أ

فأذهب . قد مجعهما اهللا لك ورضي عن أبيك وجدك حببهما أبا بكر وعمر، قومي فانزيل: فقيل يل: قالت
  .اهللا ما كان ا

  .انتهى ذكر أهل الكوفة وهللا احلمد

  مذكر المصطفين من أهل البصرة من التابعين ومن بعده

  الطبقة األولى

  األحنف بن قيس 

  .يكىن أبا حبر وإمنا عرف باألحنف ألنه ولد أحنف

: أبشرك؟ فقلت: بينا أنا أطوف بالبيت إذ لقيين رجل من بين سليم فقال: عن احلسن، عن األحنف قال

ل إال ما قا:  إىل قومك بين سعد أدعوهم إىل اإلسالم، فقلت أنت"أتذكر إذ بعثين رسول اهللا : قال. بلى
فما أنا : قال". اللهم اغفر ألحنف: " مبقالتك فقال"خرياً وال أمسع إال حسناً؟ فإين رجعت وأخربت النيب 

  .لشيء أرجى مين هلا

    

إن شئت حدثتك : مب بلغ فيكم األحنف بن قيس ما بلغ؟ قال: قال أبو معاوية بن هشام خلالد بن صفوان
فإن شئت فثالثاً، وغن شئت : قال. احذفه يل حذفاً: قال. ألفاً وإن شئت حذفت لك احلديث حذفاً

فما : قال. كان ال يشره وال حيسد وال مينع حقاً: ما الثالث؟ قال: قال. فاثنتني، وإن شئت فواحدة
كان أشد الناس على نفسه : فما الواحدة؟ قال: قال. كان موقفاً للخري، معصوماً من الشر: االثنتان؟ قال

  .سلطاناً

: ما لك ال تتكلم يا أبا حبر؟ قال: فقالوا. كانوا يتكلمون عند معاوية واألحنف ساكت: عن احلسن قال

w  .أخشى اهللا إن كذبت وأخشاكم إن صدقت
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  .ما ذكرت أحداً بسوء بعد أن يقوم من عندي: قال األحنف بن قيس: عن سليمان التيمي قال

كنت أصحبه فكان عامة : عن سلمة بن منصور، عن موىل هلم كان يصحب األحنف بن قيس، قال
يا حنيف ما : مث يقول. حس: وكان جييء إىل املصباح فيضع إصبعه فيه مث يقول. صالته بالليل الدعاء

قال األحنف بن : محلك على ما صنعت يوم كذا؟ ما محلك على ما صنعت يوم كذا؟ عن احلسن قال
  .واهللا ما مسعت كلمة إال طأطأت هلا رأسي ملا هو أعظم منها: قيس

ال مروءة لكذوب، وال راحة حلسود، : قال األحنف بن قيس: حدثين رجل من بين متيم قال: لغاليب قالا
  .وال حيلة لبخيل، وال سؤدد لسيئ اخللق، وال إخاء مللول

لقد ذهبت : اشتكى ابن أخي األحنف إىل األحنف بن قيس وجع ضرسه فقال له األحنف: عن مغرية قال
  .ا ألحدعيين منذ أربعني سنة ما ذكر

: فقال. فأخرج جرة مكسورة فكبها فإذا كسر: أال تأيت األمراء؟ قال: قيل لألحنف بن قيس: قبيصة قال

كان األحنف صديقاً ملصعب بن الزبري، : من كان جيزئه مثل هذا ما يصنع بإتيام؟ وقال حممد بن سعد
  .عب يف جنازته ميشي بغري رداءفوفد عليه الكوفة ومصعب وإليها يومئذ، فتويف األحنف عنده فرئي مص

  .أسند األحنف عن عمر وعلي وأيب ذر وغريهم

  أبو عثمان النهدي 

  عبد الرحمن بن مل : واسمه

كان ليلة قائماً واره . إين ألحسب أبا عثمان كان ال يصيب ذنباً: معتمر بن سليمان، عن أبيه قال
  .وإن كان ليصلي حىت يغشى عليه. صائماً

واهللا لقد استجاب اهللا عز وجل، : كان أبو عثمان إذا دعا ودعونا يقول:  ثابت قالمحاد بن سلمة عن
  .60سورة غافر آية " ادعوين أستجب لكم: "قال اهللا

وأسند عن عمر بن اخلطاب وابن مسعود وأيب موسى وسلمان .  ومل يلقه"أدرك أبو عثمان رسول اهللا 
  .أسامة وأيب هريرة يف آخرين

ال أسكن بلداً قتل فيه ابن : فة فلما قتل احلسني عليه السالم حتول إىل البصرة وقالوكان من ساكين الكو
  .بنت رسول اهللا

  .وتويف بالبصرة يف أول والية احلجاج العراق وهو ابن ثالثني ومائة سنة
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بلغت حنواً من ثالثني ومائة سنة ما من شيء إال قد عرفت : محاد بن سلمة، عن محيد، عن أيب عثمان قال
  .لنقص فيه إال أملي كما هوا

  حجير بن الربيع العدوي 

كان حجري بن الربيع يصلي حىت ما يأيت : روى عن عمر بن اخلطاب عبد الرمحن عن هالل بن حق قال
  .فراشه إال زحفاً، وما يعدونه من أعبدهم

  عامر بن عبد اهللا 

  .من بين متيموقيل أبا عبد اهللا، . وهو الذي يقال له ابن عبد قيس يكىن أبا عمرو

: من هذا؟ فقالوا: بلغنا أن كعباً رأى عامر بن عبد قيس فقال: مسعت مالك بن دينار يقول: جعفر قال

  .هذا راهب هذه األمة: فقال. هذا عامر

عامر بن عبد اهللا، إن كان ليصلي : انتهى الزهد إىل مثانية من التابعني، منهم: عن علقمة بن مرثد قال
أال تنحى احلية : قيل له.  حية فيدخل حتت قميصه حىت خيرج من جيبه فما ميسهفيتمثل إبليس يف صورة

إن اجلنة لتدرك بدون ما تصنع، : فقيل له. إين ألستحيي من اهللا عز وجل أن أخاف سواه: عنك؟ فقال
مث واهللا ألجتهدن، فإن جنوت فربمحة اهللا، وإن . واهللا ألجتهدن: فقال. وإن النار لتتقى بدون ما تصنع

  .دخلت النار فبعد جهدي

ما يل ال أبكي ومن أحق بذلك مين؟ واهللا ما : أجتزع من املوت وتبكي؟ فقال: فلما احتضر بكى فقيل له
  .أبكي جزعاً من املوت وال حرصاً على دنياكم، ولكين أبكي على ظمأ اهلواجر وقيام ليل الشتاء

  . العذاب واحلساب، فأين الروح والفرحاللهم يف الدنيا اهلموم واألحزان، ويف اآلخرة: وكان يقول

    

كان عامر بن عبد اهللا قد : مسعت املعلى بن زياد يقول: قال. عن عبد اهللا بن غالب بن عامر بن يساف
فرض على نفسه يف كل يوم ألف ركعة وكان إذا صلى العصر جلس وقد انتفخت ساقاه من طول القيام 

قومي يا مأوى : وكان يقول لنفسه. شك أن يذهب العناءيا نفس، ذا أمرت وهلذا خلقت، يو: فيقول
. كل سوء فوعزة ربك ألزحفن بك زحوف البعري ولئن استطعت أن ال ميس األرض من زمهك ألفعلن

  .اللهم إن النار قد منعتين من النوم فاغفر يل: مث يقوم فينادي. مث يتلوى كما تتلوى احلية على املقلى

هم على بعض يف احلديث، أن عامر بن عبد قيس كان من أفضل روى ابن وهب وغريه، يزيد بعض
مث . ففرض على نفسه كل يوم ألف ركعة يقوم عند طلوع الشمس فال يزال قائماً إىل العصر. العابدين w
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يا نفس إمنا خلقت للعبادة يا أمارة بالسوء واهللا ألعملن بك : ينصرف وقد انتفخت ساقاه وقدماه فيقول
  .اش منك نصيباًعمالً، ال يأخذ الفر

فانفرد عامر يف ناحية . وهبط وادياً يقال له وادي السباع ويف الوادي عابد حبشي يقال له محمة: قال
إذا جاء وقت . يصليان، ال هذا ينصرف إىل هذا، وال هذا ينصرف إىل هذا، أربعني يوماً وأربعني ليلة

من أنت يرمحك اهللا؟ : يوماً إىل محمة فقالمث انصرف عامر بعد أربعني . الفريضة صليا مث أقبال يتطوعان
لئن كنت أنت محمة الذي ذكر يل : قال عامر. أنا محمة: قال. أقسمت عليك: قال. دعين ومهي: فقال

إين ملقصر ولوال مواقيت الصالة تقطع علي : قال. ألنت أعبد من يف األرض، فأخربين عن أفضل خصلة
اً، ووجهي مفترشاً حىت ألقاه، ولكن الفرائض ال تدعين القيام والسجود ألحببت أن أجعل عمري راكع

إن كنت عامراً الذي ذكر يل فأنت : قال. أنا عامر بن عبد قيس: أفعل ذلك فمن أنت يرمحك اهللا؟ قال
إين ملقصر ولكن واحدة عظمت هيبة اهللا يف صدري حىت ما : فأخربين بأفضل خصلة قال. أعبد الناس

  .أهاب شيئاً غريه

ذلك يوم "سباع فأتاه منها فوثب عليه من خلفه فوضع يديه على منكبيه وعامر يتلو هذه اآلية واكتنفه ال
فقال . فلما رأى السبع أنه ال يكترث له ذهب. 103سورة هود آية " جمموع له الناس وذلك يوم مشهود

  .اً غريهإين ألستحيي من اهللا عز وجل أن أهاب شيئ: وباهللا يا عامر ما هالك ما رأيت؟ قال: محمة

لوال أن اهللا تعاىل ابتالنا بالبطن فإذا أكلنا ال بد لنا من احلدث ما رآين ريب إال راكعاً أو : قال محمة
  .ساجداً

  .إين ملقصر يف العبادة وكان يعاتب نفسه: وكان يقول. وكان يصلي يف اليوم والليلة مثان مائة ركعة

 مر بقافلة قد حبسهم األسد من بني أيديهم على املعلى بن إياد القردوسي، عن عامر بن عبد قيس أنه
إمنا هو : فقال. يا أبا عبد اهللا إنا خناف عليك من األسد: طريقهم، فلما جاء عامر نزل عن دابته فقالوا

فمشى إليه حىت أخذ . كل من كالب اهللا عز وجل، إن شاء أن يسلطه سلطه وإن شاء أن يكفه كفه
وقال إين ألستحيي من ريب تبارك وتعاىل أن يرى يف . يق وجازت القافلةبيديه أذين األسد فنحاه على الطر

  .قليب أين أخاف من غريه

ما رأيت مثل اجلنة نام : كان عامر بن عبد قيس يقول: أنبأ أيب قال: حممد بن فضيل بن غزوان قال
لنوم فما ينام حىت أذهب حر النار ا: طالبها، وما رأيت مثل النار نام هارا، وكان إذا جاء النهار قال

  .من خاف أدجل، وعند الصباح حيمد القوم السرى: ميسي، وإذا جاء الليل قال

أحببت اهللا عز وجل حباً سهل علي : بلغين عن عامر بن عبد قيس أنه كان يقول: سهيل أخو حزم قال
w  .كل مصيبة ورضاين كل قضية، فما أبايل مع حيب إياه ما أصبحت عليه وما أمسيت
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ما : قيل المرأة عامر بن عبد قيس، يعين خادمته، كيف كانت عبادة عامر؟ قالت: يمون قالسعيد بن م
  .صنعت له طعاماً قط بالنهار، فأكله إال بالليل، وال فرشت له فراشاً بالليل فاضطجع عليه إال بالنهار

 إذنه وأكرمه بعث معاوية إىل عبد اهللا بن عامر أن انظر إىل عامر بن عبد قيس فأحسن: عن احلسن قال
  .ومره أن خيطب إىل من شاء وأمهر عنه من بيت املال

  .إن أمري املؤمنني قد كتب إيل أن أحسن إذنك وأكرمك: فأرسل إليه: قال

وأمرين أن . يقول فالن أحوج مين إىل ذلك، يعين رجالً كان أطال االختالف إليهم وال يؤذن له: قال
: إىل من؟ قال: قال. أنا يف اخلطبة دائب: قال. يت املالآمرك أن ختطب إىل من شئت وأمهر عنك من ب

  .إىل من يقبل الفلقة والتمرة

    

: هل منكم من أحد إال له من قلبه شعبة؟ قالوا: إين سائلكم فأخربوين: مث أقبل إىل جلسائه وقال: قال

 منكم من أحد إال هل: قال. اللهم ال: هل منكم من أحد إال ألهله من قلبه شعبة؟ قالوا: قال. اللهم ال
فوالذي نفسي بيده ألن ختتلف األسنة يف جواحني أحب : قال. اللهم ال: لولده من من قلبه شعبة؟ قالوا

  .وفعل: قال احلسن. إيل من أن أكون هكذا، أما واهللا ألجعلن اهلم مهاً واحداً

 تسيري عامر بن عبد عبد اهللا بن عياش، موىل بين جشم، عن أبيه، عن شيخ قد مساه، وكان قد أدرك سبب
أديت : فأقبل على الذمي فقال. مر برجل من أعوان السلطان وهو جير ذمياً والذمي يستغيث: اهللا، قال

فأقبل على : قال. أذهب به يكسح دار األمري: ما تريد منه؟ قال: فأقبل عليه فقال. نعم: جزيتك؟ قال
دعه، : قال له. ال أدعه: قال. دعه: قال. يشغلين عن صنعيت: تطيب نفسك له ذا؟ قال: الذمي فقال

قال فتراقى . مث خلصه منه: قال.  وأنا حي"ال خيفر دمة حممد : فوضع كساءه فقال: قال. ال أدعه: قال
  .ذلك حىت كان سبب تسيريه

مايل أرى الناس ينامون وال أراك تنام؟ : قالت املرأة اليت نزل عليها عامر بن عبد اهللا: مالك بن دينار قال
  .إن ذكر جهنم ال يدعين أن أنام: الق

سأل عامر بن عبد قيس ربه عز وجل أن يهون عليه الطهور يف الشتاء، فكان يؤتى باملاء : عن قتادة قال
وسأل ربه أن يرتع شهوة النساء من قلبه فكان ال يبايل ذكراً لقي أم أنثى؟ وسأل ربه أن حيول . وله خبار

. هذه األمجة خناف عليك منها األسد: وقيل له.  فلم يقدر على ذلكبني الشيطان وبني قلبه يف الصالة،

  .إين ألستحيي من ريب أن أخشى غريه: فقال

أربع آيات من كتاب اهللا تعاىل إذا ذكرن ال أبايل على ما : قال عامر بن عبد قيس: عن املعلى قال
سورة " ال مرسل له من بعدهما يفتح اهللا للناس من رمحة فال ممسك هلا وما ميسك ف"أصبحت وأمسيت  w
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سيجعل اهللا بعد عسر " و17سورة األنعام آية " وإن ميسك اهللا بضر فال كاشف له إال هو"، 2فاطر آية 
  .6سورة هود آية " وما من دابة إال على اهللا رزقها"، 7سورة الطالق آية " يسراً

نة فرحاً يف اجلنة أطوهلم حزناً إن أشد أهل اجل: عن عامر بن عبد قيس أنه كان يقول: عن مالك بن دينار
  .يف الدنيا

من خاف اهللا أخاف اهللا منه كل شيء ومن مل خيف اهللا : قال عامر بن عبد قيس: أبو مسكني الغداين قال
  .أخافه اهللا من كل شيء

عليك مبا يرغبك : قال. لبيك: يا أبا املتوكل؟ قلت: قال عامر بن عبد قيس: عن أيب املتوكل الناجي قال
ما هو؟ فقالك تقصر عن الدنيا مهك : قلت. اآلخرة ويزهدك يف الدنيا ويقربك إىل الله عز وجليف 

وتشحذ إىل اآلخرة نيتك، وتصدق ذلك بفعلك، فإذا كنت كذلك مل يكن شيء أحب إليك من املوت، 
من كم : فقال. يا أبا عبد اهللا كنت ال أحسبك حتسن مثل هذا: فقلت. وال شيء أبغض إليك من احلياة

  .شيء كنت أحسنه وددت أين ال أحسنه وما يغين عين ما أحسن من اخلري إذا مل أعمل به

  .عن بالل بن سعد أن عامراً كان يشترط على رفقائه أن ينفق عليهم بقدر طاقته

خرج عامر من البصرة إىل الشام ومعه : مسعت أبا سليمان الداراين يقول: أمحد بن أيب احلواري قال
  . يتوضأ منه للصالة ويشرب منه لبناً إذا شاءشكوة فيها ماء

اللهم غدا الناس إىل أسواقهم وأصبح لكل : كان عامر بن عبد قيس إذا أصبح قال: يزيد بن نعامة قال
  .امرئ منهم حاجة وحاجيت إليك يا رب أن تغفر يل

 نام بليل وال فما رأيته: حدثين من صحب عامر بن عبد قيس أربعة أشهر قال: عن العالء بن سامل قال
وكان إذا أصبح . ار حىت فارقته، وكان له رغيفان قد جعل عليهما ودكاً فيتسحر بواحد ويفطر بآخر

مث يعلمنا القرآن : قال. علمنا القرآن حىت إذا أمكنته الصالة قام يصلي، فال يزال يصلي حىت يصلي العصر
  .حىت ميسي فإذا صلى املغرب فهي ليلته حىت يصبح

    

: من أقرئه؟ قال: كان عامر بن عبد قيس إذا صلى الصبح تنحى يف ناحية املسجد فقال: سن قالعن احل

فيأتيه قوم فيقرئهم، حىت إذا طلعت الشمس وأمكنته الصالة قام يصلي إىل أن ينتصف النهار مث يرجع إىل 
إىل العصر فإذا مرتله فيقيل، مث يرجع إىل املسجد إذا زالت الشمس فيصلي حىت يصلي الظهر، مث يصلي 

فيأتيه قوم فيقرئهم حىت إذا غربت الشمس : من أقرئه؟ قال: صلى العصر تنحى يف ناحية املسجد مث يقول
صلى املغرب مث يصلي حىت يصلي العشاء اآلخرة مث يرجع إىل مرتله فيتناول أحد رغيفيه فيأكل مث يهجع 

wمث شرب عليه شربة من ماء مث خيرج إىل فإذا أسحر تناول رغيفه اآلخر فأكله . هجعة خفيفة، مث يقول
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  .املسجد

ال يبيت : كان منصور بن زاذان يفعل هذا كله ويفضل خبصلة: وحدثين بعض أصحابنا قال: قال خلف
  .كل ليلة حىت يبل عمامته بدموعه مث يضعها

يأخذ عطاءه أخربين ابن أخي عامر بن عبد قيس أن عامراً كان : عن أيب العالء بن عبد اهللا بن الشخري قال
فإذا دخل إىل أهله رمى به إليهم . فيجعله يف طرف ردائه فال يلقى أحداً من املساكني يسأله إال أعطاه

  .فيعدوا فيجدوا كما أعطيها

ما رأينا عامر بن عبد قيس متطوعاً يف : عمارة بن عبد اهللا العنربي، وابنه، وثابت أبو الفضل، قالوا
  .مسجدهم قط

  . يدخل املسجد، وأول من خيرج منهقال وكان آخر من

كنا نأيت عامر بن عبد اهللا وهو يصلي يف مسجده فإذا رآنا جتوز يف صالته مث : عبد اهللا بن الشخري قال
فقمت : ملك املوت رمحك اهللا؟ قال: وما تبادر؟ قال: أرحين حباجتك فإين أبادر؟ قلت: أقبل علي فقال

  .عنه وقام إىل صالته

ملا هبط املسلمون املدائن ومجعوا األقباض أقبل رجل حبق معه فدفعه إىل : ي قالعن أيب عبدة العنرب
هل : فقالوا له. ما رأينا مثل هذا قط، ما يعدله ما عندنا وال يقاربه: صاحب األقباض فقال الذين معه

ال : ن أنت؟ فقالم: فقالوا: أما واهللا لوال اهللا ما أتيتكم به فعرفوا أن للرجل شأناً: أخذت منه شيئاً؟ فقال
واهللا ال أخربكم لتحمدوين، وال غريكم ليقرظوين، ولكين أمحد اهللا وأرضى بثوابه فأتبعوه رجالً حىت 

  .انتهى إىل أصحابه فسأل عنه فإذا هو عامر بن عبد قيس

  .أدرك عامر الصدر األول، وروى عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، لكنه اشتغل بالعبادة عن الرواية

  لعالية الرياحي أبو ا

دخلت املسجد معها فوافقها اإلمام على املنرب : قال أبو العالية. أعتقته امرأة من بين رياح. وامسه الرفيع
مث ذهبت فما . اللهم أدخره عندك ذخرية، اشهدوا يا أهل املسجد أنه سائبة هللا: فقبضت على يدي فقالت

  .تراءينا بعد

  .لس غليه أكثر من أربعة قامكان أبو العالية إذا ج: عن عاصم قال

كنت أرحل إىل الرجل مسرية أيام، فأول ما أتفقده من أمره صالته، : عن ابن أنس، عن أيب العالية قال
هو لغري : فإن وجدته يقيمها ويتمها أقمت ومسعت منه، وإن وجدته يضيعها رجعت ومل أمسع منه وقلت

w  .الصالة أضيع
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صلى اهللا عليه وسلم ال : يل أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلمقال : عن عثمان، عن أيب العالية قال
  .تعمل لغري اهللا فيكلك اهللا عز وجل إىل من عملت له

كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن مث ينام عنه : مسعت أبا العالية قال: خاجل بن دينار قال
  .حىت ينساه

إن أحبه إيل أحبه إىل اهللا عز :  مرضه الذي مات فيه فقالدخلت على أيب العالية يف: سيار بن سالمة قال
  .وجل

أسند أبو العالية عن أيب بكر الصديق، وعمر، وعلي، وأيب بن كعب، وأيب موسى، وأيب هريرة، وابن 
عباس، يف مجاعة من الصحابة رضي اهللا عنهم، إال أنه أرسل احلديث عن بعض هؤالء وتويف يف شوال 

  .سنة تسعني

  .مات أبو العالية يف شوال يوم االثنني سنة تسعني: قالأبو خلدة 

  عبد اهللا بن شقيق البصري 

  .وقد روى عن عمر. جاورت أبا هريرة سنة: أبو عبد الرمحن مسع من عائشة رضي اهللا عنها وقال

اللهم ال جتوز : كان عبد اهللا بن شقيق جماب الدعوى، كانت متر به السحابة فيقول: عن اجلريري قال
  .فال جتوز ذلك املوضع حىت متطر.  وكذا حىت متطركذا

  الفضيل بن زيد الرقاشي 

  .غزا سبع غزوات يف خالفة عمر، وكان من عباد البصرة

ال يلهينك الناس : عن عاصم األحوال، عن فضيل بن زيد الرقاشي، وكان غزا مع عمر سبع غزوات قال
لنهار بطيت وكيت فإنه حمفوظ عليك ما عن ذات نفسك، فإن األمر خيلص إليك دوم، وال تقطع ا

  .قلت، ومل أر شيئاً أحسن طلباً وال أسرع إدراكاً من حسنة حديثة لذنب قدمي

    

  .أسند الفضيل عن عبد اهللا بن مغفل وغريه من الصحابة

  هرم بن حيان العبدي 

  .كان عامالً لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

w  .لنار نام هارا، وال كاجلنة نام طالبهاما رأيت كا: قتادة، عن هرم بن حيان قال
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  .ما آثر الدنيا على اآلخرة حكيم وال عصى اهللا كرمي: قال هرم بن حيان: عدي بن أيب عمارة قال

إن قصر : صاحب الكالم على إحدى املرتلتني: قال هرم بن حيان: وعن األصمعي، عن صاحل املري قال
  .فيه حصر، وإن أغرق فيه أمث

لو قيل يل إنك من أهل النار مل أترك العمل لئال تلومين نفسي :  قال هرم بن حيان:ابن شوذب قال
خرج : تقول يل أال صنعت؟ أال فعلت؟ عن احلسن قال: مل فعلت؟ مل ضيعت؟ ويف رواية أخرى: فتقول

فقال هرم . هرم بن حيان وعبد اهللا بن عامر يؤمان احلجاز، فجعلت أعناق رواحلهما تتخاجلان الشجر
فقال . ال واهللا، ملا أرجو من ريب عز وجل: ن عامر أحتب أنك شجرة من هذه الشجر؟ فقال ابن عامرالب

لكين واهللا لوددت أين شجرة من هذه الشجر أكلتين هذه الراحلة مث قذفتين بعراً ومل أكابد احلساب، : هرم
  .يا ابن عامر إين أخاف الداهية الكربى إما إىل اجلنة وإما إىل النار

  .وكان هرم أفقه الرجلني وأعلمهما باهللا عز وجل: احلسنقال 

فبات محمة ليلته : قال. "بات هرم بن حيان العبدي عند محمة صاحب رسول اهللا : مطر الوراق قال
ذكرت ليلة صبيحتها تبعثر : يا محمة ما أبكاك؟ قال: فلما أصبح قال له هرم. يبكي كلها حىت أصبح
  .القبور فيخرج من فيها

ما الذي أبكاك؟ : بات محمة عند هرم بن حيان فبات ليلته يبكي حىت أصبح فسأله حني أصبحو: قال
وكانا يصطحبان أحياناً بالنهار فيأتيان : قال. ذكرت ليلة صبيحتها تناثر جنوم السماء فأبكاين ذاك: قال

  .يتفرقان إىل منازهلماسوق الرحيان فيسأالن اهللا اجلنة ويدعوان مث يأتيان احلدادين فيعوذان من النار مث 

. عن أيب نضرة أن عمر رضي اهللا عنه بعث هرم بن حيان على اخليل، فغضب رجل فأمر به فوجئت عنقه

ال جزاكم اهللا خرياً ما نصحتموين حني قلت وال كففتموين عن غضيب، واهللا : مث أقبل على أصحابه فقال
  . طاقة يل بالرعية فابعث إيل عملكيا أمري املؤمنني ال: مث كتب إىل عمر. ال أيل لكم عمالً

فما نفضوا أيديهم عن قربه جاءت . مات هرم بن حيان يف يوم صائف شديد احلر: عن احلسن قال
  .سحابة تسري حىت قامت على قربه فلم تكن أطول منه وال أقصر، فرشته حىت روته مث انصرفت

  . يومهأمطر قرب هرم بن حيان من يومه، وأنبت العشب من: عن قتادة قال

  .ال حيفظ هلرم مسند أصالً: قلت

  صلة بن أشيم العدوي 

كان صلة بن أشيم خيرج إىل اجلبان فيتعبد فيها فكان مير عليه شباب : ثابت البناين قال. يكىن أبا الصهباء
wأخربوين عن قوم أرادوا سفراً فحادوا النهار عن الطريق وباتوا بالليل، مىت : فيقول هلم. يلهون ويلعبون
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فقال شاب . فيمر م ذات يوم فقال هلم هذه املقالة. فكان كذلك مير م فيعظهم: عون سفرهم؟ قاليقط
مث اتبع صلة فلم يزل خيتلف معه . يا قوم إنه واهللا ما يعين م غرينا، حنن بالنهار نلهو وبالليل ننام: منهم

  .إىل اجلبان ويتعبد معه حىت مات

لة وأصحابه مر م فىت جير ثوبه فهم أصحاب صلة أن يأخذوه حدثنا ثابت أن ص: محاد بن زيد قال
وما : قال. يا ابن أخي إن يل إليك حاجة: فقال. دعوين أكفكم أمره: بألسنتهم أخذاً شديداً فقال صلة

هذا كان أمثل مما : فقال صلة ألصحابه. فرفع إزاره. نعم ونعمى عني: قال. حاجتك؟ قال أن ترفع إزارك
  .وه لشتمكمأردمت، لو شتمتم

يا أبا الصهباء إن : فقال. أنبأ ثابت أن أخاً لصلة بن أشيم مات فجاء رجل وهو يطعم: محاد بن سلمة قال
: فقالك واهللا ما سبقين إليك أحد، فمن نعاه؟ قال. هلم فكل قد نعي لنا، ادن فكل: أخاك مات، فقال

  .30سورة الزمر آية " إنك ميت وإم ميتون: "يقول اهللا عز وجل

  .كان أبو الصهباء يصلي حىت ما يستطيع أن يأيت فراشه إال زحفاً: عن معاذة قالت

خرجنا يف غزاة إىل كابل، ويف اجليش صلة بن أشيم فرتل الناس : محاد بن جعفر بن زيد أن أباه أخربه قال
لتمس غفلة فصلى العتمة مث اضطجع فا. ألرمقن عمله فأنظر ما يذكر الناس من عبادته: فقلت. عند العتمة

  .الناس حىت قلت هدأت العيون، وثب فدخل غيضة قريباً منه ودخلت يف أثره فتوضأ مث قام يصلي

    

حىت سجد . فتراه التفت؟ أو عده جرذاً: قال. قال فصعدت يف شجرة. وجاء أسد حىت دنا منه: قال
ولىوإن له لزئرياً ف. أيها السبع اطلب الرزق من مكان آخر: اآلن يفترسه فجلس مث سلم فقال: فقلت

  .فما زال كذلك. تصدع اجلبال منه

اللهم إين : مث قال. فلما كان عند الصبح جلس فحمد اهللا عز وجل مبحامد مل أمسع مبثلها إال ما شاء اهللا
أسألك أن جتريين من النار، أو مثلي جيترئ أن يسلك اجلنة؟ مث رجع فأصبح كأنه بات على احلشايا 

  .شيء اهللا به عليموأصبحت ويب من الفترة 

قال فذهبت بغلته بثقلها فأخذ . ال يشذن أحد من العسكر: فلما دنوا من أرض العدو قال األمري: قال
قال . الناس قد ذهبوا: فقالوا. دعوين أصلي ركعتني: إن الناس قد ذهبوا فمضى مث قال: فقالوا له. يصلي

فجاءت حىت قامت : قال.  أن ترد بغليت وثقلهااللهم إين أقسم عليك: فدعا مث قال: قال. إما خفيفتان
فكسر ذلك . فلما لقينا العدو ومحل هو وهشام بن عامر فصنعا م طعناً وضرباً وقتالً: قال. بني يديه

  .رجالن من العرب صنعا بنا هذا فكيف لو قاتلونا؟ فأعطوا املسلمني حاجتهم: العدو فقالوا

wكنت أسري على دابة يل إذ جعت جوعاً شديداً فلم أجد : لأن صلة بن أشيم حدثه قا: عن أيب السليل
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: فبينما أنا أسري حسبت أنه قال. أحداً يبيعين طعاماً وجعلت أحترج أن أصيب من أحد من الطريق شيئاً

إذ مسعت وجبة من خلفي فالتفت فإذا أنا مبنديل أبيض فرتلت عن دابيت . أدعو ريب عز وجل وأستطعمه
فأخذته وركبت دابيت فأكلت منه حىت شبعت وأدركين : قال.  دوخلة مألى رطباًفأخذت الثوب فإذا فيه

مث إين : فاستطعمين من الرطب فأطعمته رطباً: قال. املساء فرتلت إىل راهب يف دير له فحدثته احلديث
وجاء بالثوب . إن ملن رطباتك اليت أطعمتين: مررت على ذلك الراهب فإذا خنالت حسان محال فقال

  .أهله فكانت امرأته تريه الناسإىل 

ملا أهديت معاذة إىل صلة أدخله ابن أخيه احلمام مث أدخله بيتاً مطيباً فقام : عن رجل من بين عدي قال
أي عم أهديت إليك ابنة : فأتيته فقلت: قال. فلم يزاال يصليان حىت برق الفجر. يصلي فقامت فصلت

ين أمس بيتاً أذكرتين به النار، مث أدخلتين بيتاً أذكرتين به أدخلت: عمك الليلة فقمت تصلي وتركتها؟ فقال
  .اجلنة، فما زالت فكريت فيهما حىت أصبحت

ليكن شعارك املوت فإنك ال تبالني على يسر : عن جعفر بن زيد العبدي أن صلة بن أشيم قال ملعاذة
  .أصبحت من الدنيا أم على عسر

 وضع يف قربه ومد عليه الثوب جاء صلة بن أشيم فأخذ فلما. مات أخ لنا فصلنا عليه: عن احلسن قال
  : يا فالن ابن فالن: بناحية الثوب مث نادى

 فإين ال إخالك ناجيا وإال  فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة

  .فبكى وأبكى الناس: قال

ى، رغبك اهللا عز وجل فيما يبق: ادع اهللا عز وجل يل قال: قال رجل لصلة بن أشيم: عن ابن عون قال
  .وزهدك فيما يفىن، ووهب لك اليقني الذي ال يسكن إال إليه وال يعول يف الدين إال عليه

أي بين تقدم فقاتل حىت : أن صلة بن أشيم كان يف مغزى له ومعه ابن له فقال: عن ثابت البناين
العدوية فاجتمعت النساء عند امرأته معاذة . مث تقدم فقتل. فحمل فقاتل حىت قتل رمحه اهللا. أحتسبك

  .مرحباً، إن كننت جئنت لتهنئنين فمرحباً بكم وإن كننت جئنت لغري ذلك فارجعن: فقالت

وقتل شهيداً يف أول إمرة احلجاج . لقي صلة بن أشيم مجاعة من الصحابة، وأسند عن ابن عباس وغريه
  .على العراق

  أبو رجاء عمران 

دخل أيب على أيب رجاء :  عن أبيه قالابن ملحان العطاردي ويقال عمران بن تيم يوسف بن عطية
فحملناه .  وحنن على ماء لنا وكان لنا صنم مدور"بعث النيب : حدثين أبو رجاء قال: العطاردي فقال w
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فلما . فانسل احلجر فوقع يف الرمل فغاب فيه. فمررنا برملة. على قتب وانتقلنا من ذلك املاء إىل غريه
كان ذلك أول إسالمي . إذا هو يف رمل قد غاب فيه فاستخرجناهرجعنا فقذفنا احلجر فرجعنا يف طلبه ف

فرجعنا إىل املدينة . إن آهلاً مل ميتنع من تراب يغيب فيه إلله سوء، وإن العرت لتمنع حياءها بذنبها: فقلت
  ."وقد تويف رسول اهللا 

نعبده، وكنا نعمد كنا نعمد إىل الرمل فنجمعه وحنلب عليه ف: مسعت أبا رجاء يقول: عمارة املغويل قال
  .إىل احلجر األبيض فنعبده زماناً مث نلقيه

يا أبا رجاء أرأيت من أدركت من : سألت أبا رجاء العطاردي قلت: اجلعد أبو عثمان اليشكري قال
    ! ؟ كانوا خيافون على أنفسهم النفاق"أصحاب رسول اهللا 

 أبو عثمان، وكان أدرك عمر بن اخلطاب قال. أما أين أدركت حبمد اهللا عز وجل منهم صدراً حسناً: قال
  .نعم شديداً نعم شديداً: فقال

  .كان أبو رجاء خيتم بنا يف رمضان كل عشرة أيام: أبو األشهب قال

ما آسى على شيء أخلفه بعدي إال أين كنت أعفر وجهي كل يوم : مسعت أبا رجاء يقول: ابن عون قال
  .وليلة مخس مرار لريب عز وجل

  .وتويف يف خالفة ابن عبد العزيز. عن عمر وابن عباس، وأم قومه أربعني سنةأسند أبو رجاء 

  إياس بن قتادة التميمي 

اغتم إياس بن قتادة وهو يريد بشر بن مروان، فنظر : ابن أخت األحنف بن قيس عن سلمة بن علقمة قال
انظروا من بالباب : فقال.  أخرىففلتها فإذا هي بشيبة. افليها يا جارية: يف املرآة فإذا بشيبة يف ذقنه فقال

يا بين متيم إين قد كنت وهبت لكم شبيبيت فهبوا يل شيبيت، أال : من قومي فأدخلوه فأدخلوا عليه فقال
انقضى العمامة فاعتزل يؤذن لقومه ويعبد ربه ومل : مث قال. أراين محري احلاجات وهذا املوت يقرب مين

  .يغش سلطاناً حىت مات

  .بن عباد، وعن أيب بن كعب، وتشاغل بالتعبد عن الروايةاسند أياس عن قيس 

  من الطبقة الثانية

  من أهل البصرة 

  مطرف بن عبد اهللا بن الشخير 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   627 

  .كان مطرف بن عبد اهللا إذا دخل بيته سبحت معه آنية بيته: سليمان بن املغرية قال. يكىن أبا عبد اهللا

سار، وجيء باخلري فجعل يف هذه اليمىن ما لو أخرج قليب يف يدي هذه الي: قال مطرف: ثابت قال
  .استطعت أن أوجل قليب منه شيئاً حىت يكون اهللا يضعه

كان مطرف يلبس الربانس، ويلبس املطارف، ويركب اخليل ويغشى السلطان غري أنك كنت : غيالن قال
  .إذا أفضيت إليه أفضيت إىل قرة عني

ا كان يوم اجلمعة يركب فيجيء إىل اجلمعة، قال كان مطرف يسكن البادية فإذ: عن ثابت البناين قال
وتعرفون يوم : قال. هذا يذهب إىل اجلمعة: فمر مبقابر فنعس فرأى أهل القبور على أفواه القبور، فقالوا

يقول سالم : ما يقول؟ قالوا: قال. نعم، ونعرف ما يقول الطري يف جو السماء: اجلمعة من غريه؟ قالوا
  .سالم ليوم صاحل

  .ما مدحين أحد قط إال تصاغرت إيل نفسي: قال مطرف بن عبد اهللا: قال.  البناينعن ثابت

يا مطرف أال فعلت؟ أحب إيل : ألن يسألين ريب عز وجل يوم القيامة فيقول: عن ثابت، عن مطرف قال
  .مل فعلت: من أن يقول

 يكن األمر كما نرجو يا إخوتاه اجتهدوا يف العمل فإن: عن ثابت عن مطرف بن عبد اهللا أنه كان يقول
ربنا : "من رمحة اهللا وعفوه كاهنت لنا درجات يف اجلنة، وإن يكن األمر شديداً كما خناف وحناذر مل نقل

  .، نقول قد عملنا فلم ينفعنا ذلك37سورة فاطر آية " أخرجنا نعمل صاحلاً غري الذي كنا نعمل

اللهم ال ترد : عبد اهللا وهو بعرفةقال مطرف بن : قال. عن خلف بن الوليد عن رجل من بين شل
  .اجلميع، من أجلي

: مات عبد اهللا بن مطرف، فخرج مطرف على قومه يف ثياب حسنة وقد ادهن فغضبوا وقالوا: ثابت قال

فأستكني هلا وقد وعدين ريب تبارك عليها ثالث : ميوت عبد اهللا مث خترج يف ثياب مثل هذه مدهناً؟ قال
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا : " من الدنيا كلها؟ قال اهللا عز وجلخصال كل خصلة منها أحب إيل

 156سورة البقرة آية " أولئك عليهم صلوات من رم ورمحة وأولئك هم املهتدون. هللا وإنا إليه راجعون

ما من شيء أعطي به يف اآلخرة قدر كوز من ماء إال : وقال مطرف: فأستكني هلا بعد هذا؟ قال ثابت
  .ت أنه أخذ مين يف الدنياودد

إين وجدت ابن آدم كالشيء امللقى بني يدي اهللا تعاىل وبني الشيطان، : مسعت مطرفاً يقول: غيالن قال
  .فإن أراد اهللا أن ينعشه اجتره إليه؛ وإن أراد به غري ذلك خلى بينه وبني عدوه

ال أدري : ذكر اجلنة فقال مطرفكان إخوان مطرف بن عبد اهللا عنده، فخاضوا يف : املعلى بن زياد قال
w  .ما تقولون؟ حال ذكر النار بيين وبني اجلنة
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  .عن ثابت، عن مطرف، أنه أقبل من مبداه فجعل يسري بالليل فأضاء له سوطه

  .ما أويت عبد بعد اإلميان أفضل من العقل: عن أيب العالء، عن مطرف أنه قال

  .لنعيم نعيمهم فاطلبوا نعيماً ال موت فيهإن هذا املوت قد أفسد على أهل ا: وكان مطرف يقول

لو علمت مىت أجلي خلشيت علي ذهاب عقلي، : قال مطرف بن عبد اهللا: عن بكر بن عبد اهللا املزين قال
  .ولكن اهللا من على عباده بالغفلة عن املوت، ولوال الغفلة ما نأوا بعيش وال قامت بينهم األسواق

    

وجدت الغفلة اليت ألقاها اهللا عز وجل يف قلوب الصديقني :  عبد اهللاقال يل مطرف بن: عن األعمش قال
  .من خلقه رمحة رمحهم ا، ولو ألقى يف قلوم اخلوف على قدر معرفتهم به ما هنأهم العيش

إذا استوت سريرة العبد وعالنيته قال اهللا عز وجل هذا عبدي : عن أيب العالء، عن أخيه يعين مطرفاً، قال
  .حقاً

اللهم ارض عنا، فإن مل ترض عنا فاعف عنا، فإن املوىل قد يعفو : كان مطرف يقول: بن واسع قالحممد 
  .عن عبده وهو عنه غري راض

إذا دخلتم على املريض فإن استطعتم أن يدعو لكم، : عن سكني بن عبد العزيز، عن أبيه عن مطرف قال
  .فإنه قد حرك

  .دنيا عمل اآلخرةإن أقبح ما طلب به ال: قال مطرف: سفيان قال

فقال له . كان بني مطرف وبني رجل من قومه شيء، فكذب على مطرف: عن محيد بن هالل قال
فاستعدي أهله زياداً على مطرف، : فمات الرجل مكانه قال. إن كنت كاذباً فعجل اهللا حتفك: مطرف

فلم جيعل هلم . قت قدراًدعوة رجل صاحل واف: فقال. ال: هل ضربه؟ هل مسه بيده؟ فقالوا: فقال هلم زياد
  .شيئاً

يا فالن إذا : حدثين شيخ لنا يكىن أبا بكر أن مطرف بن الشخري قال لبعض إخوانه: أبو بكر السهمي قال
كانت لك حاجة فال تكلمين فيها ولكن اكتبها يف رقعة مث ادفعها إيل فإين أكره أن أرى يف وجهك ذل 

  : وقال الشاعر. السؤال

 املوت سؤال الرجال وإمنا  البلىال حتسنب املوت موت 

 من ذاك لذل السؤال أشد  موت ولكن ذا كالمها

  : وقال أيضاً

 وإن نال الغىن بسؤال عوضاً  اعتاض باذل وجهه بسؤاله ما
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  رجح السؤال وخف كل نوال  السؤال مع النوال وزنته وإذا

 فابذله للمتكرم املفضل  ابتليت ببذل وجهك سائالً فإذا

  .كأن القلوب ليست منا وكأن احلديث يعىن به غرينا: كان مطرف يقول: ن قالعن غيال

أسند مطرف عن عثمان بن عفان، وعلي، وأيب بن كعب، وأيب ذر، وأبيه عبد اهللا بن الشخري، يف 
وكان الطاعون سنة سبع ومثانني يف خالفة . وتويف يف والية احلجاج العراق بعد الطاعون اجلارف. آخرين
  .وكان مطرف أكرب من احلسن البصري بعشرين سنة. ن عبد امللكالوليد ب

  صفوان بن محرز المازني 

إذا أكلت رغيفاً أشد به صليب، وشربت كوز ماء فعلى : من بين متيم عن احلسن عن صفوان بن حمرز قال
  .الدنيا وأهلها العفاء

قد أرى مكان : ان يقولكان لصفوان بن حمرز سرب يبكي فيه، وك: املعلى بن زياد القردوسي قال
  .الشهادة لو تشايعين نفسي

لقيت أقواماً كانوا فيما أحل اهللا هلم أزهد منكم فيما حرم اهللا عليكم، ولقد لقيت أقواماً : عن احلسن قال
ولقد صحبت أقواماً كان أحدهم يأكل على . كانوا من حسنام أشفق أن ال تقبل منهم من سيآتكم

  .نهم صفوان بن حمرز املازيناألرض وينام على األرض، م

واهللا ما زاد على . إذا أويت إىل أهلي وأصبت رغيفاً أكلته فجزى اهللا الدنيا عن أهلها شراً: وكان يقول
رغيف حىت فارق الدنيا، يظل صائماً ويفطر على رغيف ويشرب عليه من املاء حىت يتروى مث يقوم 

ه يف حجره يقرأ حىت يترجل النهار، مث يقوم فيصلى حىت يصبح، فإذا صلى الفجر أخذ املصحف فوضع
فيصلي حىت ينتصف النهار، فإذا انتصف النهار رمى بنفسه على األرض فنام إىل الظهر فكانت تلك نومته 

فإذا صلى الظهر قام فصلى إىل العصر، فإذا صلى العصر وضع املصحف يف حجره فال . حىت فارق الدنيا
  .يزال يقرأ حىت تصفر الشمس

  .كان لصفوان بن حمرز سرب ال خيرج منه إال للصالة: سن قالعن احل

يا : فيقولون. كانوا جيتمعون، صفوان وإخوانه، فيتحدثون فال يرون تلك الرقة: غيالن بن جرير قال
  .احلمد هللا فريق القوم وتسيل دموعهم، كأا أفواه املزاد: قال فيقول. صفوان حدث أصحابك

    

فلم يدع صفوان . يد اهللا بن زياد ابن أخ لصفوان بن حمرز فحبسه يف السجنأخذ عب: ثابت البناين قال

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   630 

فهوم : قال. فبات يف مصاله حزيناً. فلم ير حلاجته جناحاً. شريفاً بالبصرة يرجو منفعته إال حتمل به عليه
اً فقام فانتبه فزع: قال. يا صفوان قم فاطلب حاجتك من جهتها: من الليل فإذا آت قد أتاه يف منامه فقال

فجاء باحلرس وجيء . علي بابن أخي صفوان بن حمرز: فأرق ابن زياد فقال. فتوضأ مث صلى مث دعا
ابن أخي صفوان أخرجوه فإين منعت من : بالنريان ففتحت تلك األبواب احلديد يف جوف الليل، فقال

 شعر صفوان حىت ضرب فما. انطلق بال كفيل وال شيء: النوم منذ الليلة، فأخرج فأيت به ابن زياد فقال
  .أي ساعة هذه الساعة؟ فحدثه احلديث: قال. أنا فالن: من هذا؟ قال: قال صفوان. عليه ابن أخيه بابه

وتويف . أسند صفوان عن ابن عمر، وأيب موسى، وعمران بن حصني، وحكيم بن حزام، يف آخرين
  .بالبصرة يف والية بشر بن مروان

  أبو الحالل العتكي 

حدثتين أمي عن عمتها العيناء بنت أيب احلالل : عبيد اهللا بن ثور قال.  ربيعة، من األزدامسه زرارة بن
يا فالن يا : كان أبو احلالل فوق غرفة فيأيت بعض أبواا فيشرف على شق من ناحية احلي فينادي: قالت
قول مثله، حىت يأيت مث يقبل على الشق اآلخر في. يا فالن يا فالن: مث يقبل على الشق اآلخر فينادي. فالن

انطر سورة مرمي " هل حتس منهم من أحد أو تسمع مل ركزا: "مث يقول: قالت. على كل األركان األربعة
  . مث يقبل على الصالة98آية 

  .اللهم ال تسلبين القرآن: وكان يقول. ومات يوم مات وهو ابن عشرين ومائة سنة

  .ومسع أبو احلالل من عثمان بن عفان رضي اهللا عنه

  زرارة بن أوفى الحرشي 

صلى بنا زرارة بن أوىف يف مسجد بين : ز بن حكيم قال. من بين احلريش بن كعب، يكىن أبا حاجب
  . فخر ميتاً فحمل إىل داره فكنت فيمن محله إىل داره8سورة املدثر آية " فإذا نقر يف الناقور"قشري فقرأ 

  .دارهوقدم احلجاج وهو يقص يف . وكان يقص يف داره: قال

. شهق شهقة فمات" فإذا نقر يف الناقور"صلى بنا زرارة بن أوىف الفجر فلما بلغ : أبو جناب القصار قال

  .رمحه اهللا

وتويف فجاءة سنة . أبو هريرة، وعمران بن حصني، وابن عباس: أسند زرارة عن مجاعة من الصحابة منهم
  .ثالث وتسعني من خالفة الوليد بن عبد امللك

w  حسان أبو السوار 
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وقرأ هذه : مسعت أبا السوار يقول: عن أيب التياح قال. ابن حريث العدوي من بين عدي بن زيد مناة
مها نشرتان وطية، أما ما حييت يا ابن :  قال13اإلسراء آية " وكل إنسان ألزمناه طائره يف عنقه: "اآلية

اقرأ كتابك كفى "شرت آدم فصحيفتك منشورة فأمل فيها ما شئت، فإذا مت طويت مث إذا بعثت ن
  .15اإلسراء آية " بنفسك اليوم عليك حسيباً

. أو دخل. إن أبا السوار العدوي أقبل عليه رجل باألذى، فسكت، حىت بلغ مرتله: حممد بن احلسني قال

  .قال حسبك إن شئت

رجل إن كنت كما قلت إين إذاً ل: كان أبو السوار العدوي يعرض له رجل فيشتمه فيقول: عن هشام قال
  .سوء

  .أسند أبو السوار عن علي بن أيب طالب، وعمران بن حصني وغريمها

  خليد بن عبد اهللا العصري 

  .كان خليد العصري يصوم الدهر: حممد بن واسع قال. وعصر بطن من عبد قيس

يا إخوتاه هل منكم من أحد ال حيب أن يلقى حبيبه أال فأحبوا ربكم : عن قتادة أن خليداً العصري قال
  .ريوا إليه سرياً كرمياًوس

املؤمن ال تلقاه إال يف ثالث خالل مسجد يعمره، أو بيت يستره، أو حاجة ال : عن قتادة عن خليد قال
  .بأس ا

وكلنا قد أيقن . كلنا قد أيقن باملوت وما نرى له مستعداً: قال خليد العصري: عن حممد بن واسع قال
ن بالنار وما نرى هلا خائفاً فعلى ما تعرجون، وما عسيتم تنظرون؟ باجلنة وما نرى هلا عامالً، وكلنا قد أيق

  .فيا إخواتاه سريوا إىل ربكم سرياً مجيالً. املوت؟ فهو أول وارد عليكم من اهللا خبري أو بشر

  مسمون بن سياه 

تذاكروا عندي :  يقول- وكان أكرب من احلسن -مسعت ميمون ين سياه : عن كهمس بن عبد اهللا قال
 من هؤالء السالطني فوقعوا فيه ومل أذكر منه خرياً وال شراً فانقلبت إىل بييت فرقدت فرأيت فيما رجالً

يا عبد : قلت. كل: يرى النائم كأن بني يدي جيفة زجني ميت منتفخ مننت، وكأن قائماً على رأسي يقول
ولكنك : فقال. اًقلت ما ذكرت منه خرياً وال شر: مبا اغتيب عندك فالن قال: اهللا ومل آكل؟ قال
  .استمعت ورضيت
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. كان ميمون بن سياه ال يغتاب وال يدع أحداً يغتاب عنده، ينهاه فإن انتهى وإال قام عنه: عن حزم قال

  .أسند ميمون عن أنس بن مالك

  يزيد بن عبد اهللا بن الشخير 

 فأشكر أحب إيل ألن أعاىف: كان مطرف يقول: عن بديل بن ميسرة قال. يكىن أبا العالء. أخو مطرف
  .من أن أبتلى فأصرب

  .اللهم أي ذلك كان خرياً يل فعجل يل: وكان أبو العالء يقول

كان يزيد أكرب من احلسن : قال. كان يزيد يقرأ يف املصحف حىت يغشى عليه: قال أبو صاحل العقيلي
وتويف . هالبصري بعشر سنني، وكان مطرف أكرب من يزيد بعشر سنني، وقد حدث يزيد عن أبيه وغري

  .بالبصرة سنة إحدى عشرة ومائة

  الحسن بن أبي الحسن البصري 

وكان أبوه من أهل بيسان فسيب فهو موىل األنصار ولد يف خالفة عمر وحنكه عمر بيده، . يكىن أبا سعيد
 ، فرمبا غابت فتعطيه أم سلمة ثديها تعلله به إىل أن جتيء أمه فيدر"وكانت أمه ختدم أم سلمة زوج النيب 

  .فصاحته من بركة ذلك: فكانوا يقولون. عليه ثديها فيشربه

ما رأيت أطول حزناً من احلسن، وما رأيته إال حسبته حديث عهد : إبراهيم بن عيسى اليشكري قال
  .مبصيبة

ال أقبل منكم : نضحك ولعل اهللا قد اطلع على بعض أعمالنا فقال: كان احلسن يقول: عن يونس قال
  .شيئاً

لو رأيت احلسن لقلت قد بث عليه حزن اخلالئق، من طول تلك : قال يل مسمع:  قالحكيم بن جعفر
  .الدمعة وكثرة ذلك النشيج

ما رأيت أخوف من احلسن وعمر بن عبد العزيز، كأن النار مل : قال يزيد بن حوشب: حممد بن سعد قال
  .ختلق إال هلما

 أخاف أن يطرحين غداً يف النار وال :ما يبكيك؟ فقال: بكى احلسن فقيل له: عن حفص بن عمر قال
  .يبايل

: وقال احلسن: قال. مكث احلسن ثالثني سنة مل يضحك، وأربعني سنة مل ميزح: يوسف بن أسباط قال

w  .لقد أدركت أقواماً ما أنا عندهم إال لص
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أن لو : بينما احلسن يف املسجد تنفس تنفساً شديداً مث بكى حىت أرعدت منكباه مث قال: عن محيد قال
بالقلوب حياة، لو أن بالقلوب صالحاً ألبكتكم من ليلة صبيحتها يوم القيامة، إن ليلة متخض عن صبيحة 

  .يوم القيامة ما مسع اخلالئق بيوم قط أكثر من عورة بادية وال عني باكية من يوم القيامة

ان حىت ال تعيب يا ابن آدم إنك ال تصيب حقيقة اإلمي: أنه مسع احلسن يقول: روى أبو عبيدة الناجي
الناس بعيب هو فيك، وحىت تبدأ بصالح ذلك العيب من نفسك فتصلحه، فإذا فعلت ذلك مل تصلح عيباً 

إال وجدت عيباً آخر مل تصلحه، فإذا فعلت ذلك كان شغلك يف خاصة نفسك، وأحب العباد إىل اهللا 
  .تعاىل من كان كذلك

ام على نفسه حياسب نفسه هللا عز وجل، وإمنا خف إن املؤمن قو: عن حيىي بن املختار عن احلسن قال
احلساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم يف الدنيا، وإمنا شق احلساب يوم القيامة على قوم أخذوا 

واهللا إين ألشتهيك وإنك ملن حاجيت : إن املؤمن يفجؤه الشيء يعجبه فيقول. هذا األمر من غري حماسبة
ويفرط منه الشيء فريجع إىل نفسه . ، هيهات هيهات، حيل بيين وبينكولكن واهللا ما من صلة إليك

إن املؤمنني قوم أوثقهم القرآن . ما يل وهلذا؟ واهللا ال أعود هلذا أبداً إن شاء اهللا. ما أردت إىل هذا: فيقول
ى اهللا عز إن املؤمن أسري يف الدنيا يسعى يف فكاك رقبته ال يأمن شيئاً حىت يلق. وحال بينهم وبني هلكتهم

  .وجل يعلم أنه مأخوذ عليه يف مسعه وبصره ولسانه وجوارحه

  .قيدتك خطاياك: فقال. أعياين قيام الليل: مسعت احلسن وقال له شاب: مبارك بن فضالة قال

يا ابن آدم إنك ناظر إىل عملك ويوزن خريه وشره فال حتقرن : عبد املؤمن بن عبيد اهللا عن احلسن قال
إن هو صغر فإنك إذا رأيته سرك مكانه وال حتقرن من الشر شيئاً فإنك إذا رأيته ساءك من اخلري شيئاً و

ذهبت الدنيا حبال ! هيهات. مكانه، رحم اهللا رجالً كسب طيباً وأنفق قصداً وقدم فضالً ليوم فقره وفاقته
خبياركم فماذا أنتم تسوقون الناس والساعة تسوقكم وقد أسرع . باهلا وبقيت األعمال قالئد يف أعناقكم

إنه ال كتاب بعد كتابكم وال نيب بعد نبيكم، يا ابن آدم بع دنياك بآخرتك . تنتظرون؟ املعاينة فكأن قد
  .ترحبهما مجيعاً وال تبيعن آخرتك بدنياك فتخسرمها مجيعاً

    

ور، حادثوا هذه القلوب فإا سريعة الدث: روى أبو عبيدة الناجي أنه مسع احلسن بن أيب احلسن يقول
واقدعوا هذه األنفس فإا طلعة وإا تنازع إىل الشر غاية، وإنكم إن مل تقاربوها مل تبق من أعمالكم 

شيئاً فتصربوا وتشددوا فإمنا هي ليال تعد، وإمنا أنتم ركب وقوف يوشك أن يدعى أحدكم فيجيب وال 
 وبني شهوام وإمنا صرب على يلتفت فانقلبوا بصاحل ما حبضرتكم، إن هذا احلق أجهد الناس وحال بينهم

w  .هذا احلق من عرف فضله ورجا عاقبته
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أفرحتم : عن أيب مهام الكالعي، عن احلسن أنه مر ببعض القراء على بعض أبواب السالطني فقال
محائمكم وفرطحتم نعالكم وجئتم بالعلم حتملونه على رقابكم إىل أبوام فزهدوا فيكم، أما إنكم لو 

 يكونوا هم الذين يرسلون إليكم لكان أعظم لكم يف أعينهم، تفرقوا فرق اهللا بني جلستم ببيوتكم حىت
  .أعضائكم

وقد ذكرنا ذلك . عاصر احلسن خلقاً كثرياً من الصحابة فأرسل احلديث عن بعضهم، ومسع من بعضهم
نا ألننا يف كتاب أفردناه ملناقب احلسن وأخباره وهو حنو من عشرين جزءاً لذلك اكتفينا مبا ذكرنا هه

  .وتويف احلسن يف سنة عشر ومائة. نكره اإلعادة يف التصانيف

  أبو الشعثاء جابر بن زيد األزدي 

لو نزل أهل البصرة عند قول جابر : مسعت ابن عباس يقول: أخربين عطاء قال: عن عمرو بن دينار قال
  .اً أعلم من أيب الشعثاءوما رأيت أحد: وقال عمرو. بن زيد ألوسعهم عما يف كتاب اهللا عز وجل علماً

نظرت يف أعمال الرب فإذا الصالة جتهد البدن وال جتهد املال، : عن صاحل الدهان، عن جابر بن زيد قال
  .فرأيت احلج أفضل من ذلك كله. والصيام مثل ذلك، واحلج جيهد املال والبدن

ة، ويف الرقبة يشتريها للعتق، يف الكراء إىل مك: عن صاحل الدهان أ، جابر بن زيد كان ال مياكس يف ثالث
  .وكان ال مياكس يف كل شيء يتقرب به إىل اهللا عز وجل. ويف األضحية

  .كان أبو الشعثاء مسلماً عند الدينار والدرهم: عن ابن سريين قال

ألن أتصدق بدرهم على يتيم أو مسكني أحب إيل من حجة بعد : عن مطر الوراق، عن جابر بن زيد قال
  .حجة اإلسالم

  .وتويف سنة ثالث ومائة. أسند أبو الشعثاء عن ابن عمر وابن عباسو

  أبو قالبة عبد اهللا بن زيد الجرمي 

أي رجل أعظم أجراً من رجل ينفق على عيال له صغار يعفهم اهللا به : عن أيوب، عن أيب قالبة قال
  .ويغنيهم

 فأحدث له عبادة وال يكن إذا أحدث اهللا عز وجل لك علماً: قال أبو قالبة: عن صاحل بن رستم قال
  .الزم سوقك فإن الغىن من العافية: وقال يل: قال. مهك ما حيدث به الناس

إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك، فإن مل جتد : محيد الطويل، عن أيب قالبة قال
w  .لعل ألخي عذراً ال أعلمه: له عذراً فقل يف نفسك
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رجل بالبصرة من بين سعد، وكان قائداً من قواد عبيد اهللا بن زياد فسقط على كان : عثمان بن اهليثم قال
يا : فقال له. أرجو أن تكون لك خرية: فدخل عليه أبو قالبة يعوده فقال له. السطح فانكسرت رجاله

  .ما ستر اهللا عليك أكثر: أبا قالبة وأي خري يف كسر رجلي مجيعاً؟ فقال

قد أصابين ما ترى : فقال للرسول. تاب ابن زياد أن خيرج فيقاتل احلسنيفلما كان بعد ثالث ورد عليه ك
رحم اهللا أبا قالبة لقد صدق، إنه كان خرية : فقال الرجل. فما كان إال سبعاً حىت واىف اخلرب بقتل احلسني

  .يل

د ال تشمت يا أبا قالبة تشد: مرض أبو قالبة بالشام، فأتاه عمر بن عبد العزيز يعوده فقال: عن أيوب قال
  .بنا املنافقون

  .ومات بالشام سنة أربع أو مخس ومائة. أسند أبو قالبة عن أنس وغريه من الصحابة

  مسلم بن يسار 

وقال البخاري ومسلم بن احلجاج . كذا قال ابن سعد. موىل طلحة بن عبيد اهللا التيمي. يكىن أبا عبد اهللا
  .مان بن عفانموىل عث: وقال أبو بكر اخلطيب. هو موىل بين أمية

لقد ادمت . ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتاً يف صالته قط، خفيفة وال طويلة: ميمون بن جابان قال
  .ناحية من املسجد ففزع أهل السوق هلدته وإنه لفي املسجد يف صالة فما التفت

سار رفع رأيت مسلم بن ي: حدثين رجل من آل حممد بن سريين قال: عبد اجلبار بن النضر السلمي قال
  .رأسه من السجود يف املسجد اجلامع فنظرت إىل موضع سجوده كأنه قد صب فيه املاء من كثرة دموعه

وما يدريكم أين قليب؟ عن ابن : ذكر ملسلم بن يسار قلة التفاته يف الصالة فقال: جعفر بن حيان قال
  .ثوا فلست أمسع حديثكمحتد: كان مسلم بن يسار يقول ألهله إذا دخل يف صالته يف بيته: شوذب قال

    

كان مسلم إذا دخل املرتل سكت أهل البيت فال : عبد احلميد بن عبد اهللا بن مسلم بن يسار عن أبيه قال
  .يسمع هلم كالم، وإذا قام يصلي تكلموا وضحكوا

رأيت مسلم بن يسار يصلي كأنه وتد ال مييل على قدم مرة وال على قدم مرة وال يتحرك : ابن عون قال
  . ثوب وال يتروح على رجلله

عن حبيب بن الشهيد أن مسلم بن يسار كان قائماً يصلي فوقع حريق إىل جنبه فما شعر به حىت طفئت 
  .النار

wرأيت مسلماً وهو ساجد، وهو يقول يف : حدثين أيب قال: عبد احلميد بن عبد اهللا بن مسلم بن يسار قال
w
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  .مىت ألقاك وأنت عين راض: عاء مث يقولمىت ألقاك وأنت عين راض؟ ويذهب يف الد: سجوده

  .كان مسلم بن يسار إذا كان يف غري صالة كأنه يف صالة: عن ابن عون قال

وعلى . هل لكم يف احلج؟ فقالوا خرف الشيخ: قال مسلم بن يسار ألصحابه يوم التروية: ابن املبارك قال
فأصبحوا . خلوا أزمتها: حلهم فقالمن أراد ذلك فليخرج فخرجوا إىل اجلبان بروا: قال. ذلك لنطيعه

  .وهم ينظرون إىل جبال امة

جاء مسلم بن يسار إىل دجلة وهي تقذف بالزبد، فمشى على املاء مث التفت إىل : سليمان بن املغرية قال
وتويف يف سنة مائة أو إحدى . هل تفقدون شيئاً؟ لقي مسلم بن يسار مجاعة من الصحابة: أصحابه فقال
  .فة عمر بن عبد العزيزومائة يف خال

رأيت أبا عبد اهللا مسلم بن يسار يف منامي بعد موته بسنة؛ فسلمت عليه فلم يرد : مالك بن دينار قال
قلت له : أنا ميت فكيف أرد عليك السالم؟ قال: ما مينعك أن ترد علي السالم؟ فقال: السالم فقلت

قال . لقيت واهللا أهواالً عظاماً شداداً: قالفدمعت عينا مالك عند ذلك و: فماذا لقيت بعد املوت؟ قال
وما تراه يكون من الكرمي؟ قبل منا احلسنات وعفا لنا عن السيئات : فما كان بعد ذلك؟ قال: فقلت

  .وضمن عنا التبعات

فلبث بعد ذلك أياماً مريضاً من غشيته مث مات فريون أنه : قال. مث شهق مالك شهقة خر مغشياً عليه: قال
  . فمات رمحه اهللانصدع قلبه

  محمد بن سيرين 

كان سريين من أهل جرجرايا وكان : وقال ابن عائشة. كاتبه أنس. يكىن أبا بكر، موىل أنس بن مالك
  .يعمل قدور النحاس، فجاء إىل عني التمر يعمل ا فسباه خالد بن الوليد

 هذا ما كاتب عليه أنس بن :هذه مكاتبة سريين عندنا: عن عبيد اهللا بن أيب بكر بن أنس بن مالك قال
  .مالك فتاه شريون على كذا وكذا ألفاً، وعلى غالمني يعمالن عليه

حدثين أيب أن أم حممد بن سريين صفية موالة أيب بكر بن أيب قحافة طيبها ثالث من : بكار بن حممد قال
  .دعو، وهم يؤمنونأزواج رسول اهللا ودعوته هلا، وحضر إمالكها مثانية عشر بدرياً منهم أيب بن كعب ي

  .كان حممد بن سريين إذا حدث كأنه يتقي شيئاً، كأنه حيذر شيئاً: وأنبأ ابن عون قال: قال بكار

أستغفر : ما رأيت الرجل األسود، مث قال: مسعت حممد بن سريين حيدث رجالً فقال: جرير بن حازم قال
  .اهللا ما أراين إال قد اغتبت الرجل

w  . ذكروا عند حممد رجالً بسيئة ذكره حممد بأحسن ما يعلمكانوا إذا: عن ابن عون قال
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. أجل: قلت. كأين أراك شاكياً: فقال. دخلت على حممد بن سريين وقد اشتكيت: طوق بن وهب قال

أستغفر اهللا : مث قال. اذهب إىل فالن فإنه أطب منه: اذهب إىل فالن الطبيب فاستوصفه، مث قال: قال
  .أراين قد اغتبته

ما رأيت رجالً أفقه يف ورعه وال أورع يف فقهه من : مسعت مورقاً العجلي يقول: ول قالعاصم األح
  .حممد بن سريين

  .اصرفوه حيث شئتم فلتجدنه أشدكم ورعاً وأملككم لنفسه: وقال أبو قالبة: قال

  .وأينا يطيق ما يطيق حممد بن سريين؟ يركب مثل حد السنان: قال أبو قالبة: عن أيوب قال

  .رأيت حممد بن سريين مير يف السوق فيكرب الناس: نة قالأبو عوا

  .كان حممد بن سريين قد أعطي هدياً ومستاً وخشوعاً فكان الناس إذا رأوه ذكروا اهللا: قال خلف

ألك حاجة؟ فإن كان له حاجة : كان حممد بن سريين إذا مشى معه رجل قام وقال: بسطام بن مسلم قال
مل يكن ابن سريين يترك أحداً ميشي : ألك حاجة؟ عن عاصم قال: م فقال لهفإن عاد ميشي معه قا. قضاها

  .معه

إذا أراد اهللا عز وجل بعبد خرياً جعل له واعظاً من قلبه يأمره : محاد عن حبيب عن ابن سريين قال
  .وينهاه

ك ال أعلم إين مل أقل لك ليس به بأس، إمنا قلت ل: مسعت حممداً يقول يف شيء راجعته فيه: ابن عون قال
  .به بأساً

كان حممد بن سريين إذا سئل عن شيء من الفقه، احلالل واحلرام، تغري لونه وتبدل حىت : األشعث قال
  .كأنه ليس بالذي كان

    

: فقال. فقيل له يف ذلك، وكان حمبوساً. أوصى أنس بن مالك أن يغسله حممد بن سريين: عن هشام قال

فإن األمري مل حيبسين إمنا حبسين الذي له : قال. ري فأذن لك يف ذلكقد استأذن األم: قالوا. أنا حمبوس
  .فأذن له صاحب احلق فخرج فغسله. احلق

أما ابن سريين فإنه مل يعرض له أمران يف دينه : مسعت يونس بن عبيد يقول: عن رجاء بن أيب سلمة قال
  .إال أخذ بأوثقهما

قال . يه على مثانني ألفاً فعرض يف قلبه منه شيء فتركهعن هشام، عن ابن سريين أنه اشترى بيعاً فأشرف ف
  .واهللا ما هو بربا: هشام

w  .لقد ترك ابن سريين ربح أربعني ألفاً يف شيء دخله: عن السري بن حيىي قال
w
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  .لقد تركه يف شيء ما خيتلف فيه أحد من العلماء: فسمعت سليمان التيمي يقول: قال سري

ترك حممد بن سريين أربعني ألف درهم يف شيء ما :  حسان يقولمسعت هشام بن: سعيد بن عامر قال
  .ترون به اليوم بأساً

اسقوين : كان ابن سريين إذا دعي إىل وليمة أو إىل عرس يدخل مرتله فيقول: هشام بن حسان يذكره قال
كره أن إين أ: يا أبا بكر أنت تذهب إىل الوليمة أو العرس تشرب سويقاً؟ فيقول: فيقال له. شربة سويق

  .أمحل حد جوعي على طعام الناس

وكان اليوم الذي يفطر فيه يتغدى وال . كان ابن سريين يصوم يوماً ويفطر يوماً: عن ابن شوذب قال
  .يتعشى، مث يتسحر ويصبح صائماً

رأيت حممد بن سريين يدخل السوق نصف النهار يكرب ويسبح ويذكر اهلل عز : موسى بن املغرية قال
  .إا ساعة غفلة: يا أبا بكر يف هذه الساعة؟ قال: رجلفقال له . وجل

كان حممد إذا دخل على أمه مل يكلمها بلسانه : روى هشام بن حسان، عن حفصة بنت سريين قالت
  .كله ختشعاً هلا

ال : ما شأن حممد؟ يشتكي شيئاً؟ قالوا: دخل رجل على حممد وهو عند أمه فقال: عن ابن عون قال
  .ا كان عند أمهولكن هكذا يكون إذ

  .ظلم ألخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم وتكتم خريه: عن الربيع، عن ابن سريين قال

كيف تركت أهل مصرك؟ قال تركتهم : أرسل ابن هبرية إىل ابن سريين فأتاه فقال له: عن ابن عون قال
  .والظلم فيهم فاش

  .مهاكان حممد يرى أا شهادة يسأل عنها فكره أن يكت: قال ابن عون

فدخلوا عليه فقال البن : بعث ابن هبرية إىل ابن سريين واحلسن والشعيب، قال: عن جعفر بن مرزوق قال
فغمزه ابن أخيه مبنكبه، : قال. يا أبا بكر ماذا رأيت منذ قربت من بابنا؟ قال رأيت ظلماً فاشياً: سريين

فأرسل إىل احلسن بأربعة آالف، .  أناإنك لست تسأل إمنا أسأل: فالتفت إليه ابن سريين فقال ابن سريين
  .فأما ابن سريين فلم يأخذها. وإىل ابن سريين بثالث آالف، وإىل الشعيب بألفني

يا : فقال يل: ما منعك أن تقبل من ابن هبرية؟ قال: قلت حملمد بن سريين: عن جعفر بن أيب الصلت قال
يب، ولئن كنت كما ظن يب فما ينبغي يل أن أقبل، أبا عبد اهللا، أو يا هذا، إمنا أعطاين على خري كان يظنه 

  .وإن مل أكن كما ظن فباحلري أن ال جيوز يل أن أقبل

  .العزلة عبادة: عن عمري بن رئاب، عن ابن سريين قال

إذا جاء : فقيل له يف ذلك فقال. كان البن سريين منازل ال يكريها إال من أهل الذمة: عن ابن عون قال w
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  .ه أن أروع مسلماًرأس الشهر رعته وأكر

قلت . إين ألعرف الذنب الذي محل به علي الدين ما هو: قال ابن سريين: عن عبيد اهللا بن السري قال
قلت ذنوم فعرفوا من أين : فحدثت به أبا سليمان الداراين فقال. يا مفلس: لرجل منذ أربعني سنة

كان عامة كالم ابن : األحول قاليؤتون، وكثرت ذنويب وذنوبك فليس ندري من أين نؤتى؟ عن عاصم 
  .سبحان اهللا العظيم، سبحان اهللا وحبمده: سريين

  .رمبا مسعت بكاء حممد بن سريين يف جوف الليل وهو يصلي: عن هشام بن حسان قال

كان حملمد بن سريين سبعة أوراد يقرؤها بالليل، فإذا فاته منها شيء قرأه من : عن أنس بن سريين قال
  .النهار

  .كان ابن سريين حييي الليل يف رمضان:  قالعن هشام

  .كان ابن سريين إذا ذكر املوت مات كل عضو منه على حدته: عن دهري قال

كنا جنلس إىل حممد فيحدثنا وحندثه ويكثر غلينا ونكثر إليه فإذا ذكر املوت تغري لونه واصفر : مهدي قال
  .وأنكرناه وكأنه ليس بالذي كان

  .سريين كان إذا نام وجه نفسهعن ابن عون أن حممد بن 

اتق اهللا عز وجل يف اليقظة وال يضرك ما رأيت : كان الرجل إذا سال ابن سريين عن الرؤيا قال: أيب قال
  .يف املنام

    

نزلنا مع حممد ابن سريين يف الدار، : حدثتنا أم عباد، امرأة هشام بن حسان، قالت: بشر بن عمر قال
  .ه بالنهارفكنا نسمع بكاءه بالليل وضحك

  .مر ابن سريين برآس قد خرج رأساً فغشي عليه: الصقر، يعين ابن حبيب، قال

كنت أنا وأيوب السختياين عند عمر بن دينار فحلف ما رأى أحداً أفضل من : عن حبيب بن الشهيد قال
، أسند حممد بن سريين عن زيد بن ثابت، وابن عمر. لو رأى ابن سريين مل حيلف: فقال أيوب. طاوس

  .وأنس، وأيب هريرة، وأيب بكرة يف آخرين. وابن عباس، وأيب سعيد، وعمران ابن حصني، وجندب

  .مل حيفظ عن زيد بن ثابت شيئاً إال أنه مسع كالمه: قال علي بن املديين

  .وتويف فس سنة عشر ومائة بعد احلسن مبائة يوم، وهو ابن نيف ومثانني سنة

  بكر بن عبد اهللا المزني 
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هذا سبقين باإلميان : إذا رأيت من هو أكرب منك فقل: قال بكر بن عبد اهللا: بن جبل قالعن كنانة 
سبقته إىل الذنوب واملعاصي فهو خري : والعمل الصاحل فهو خري مين، وإذا رأيت من هو أصغر منك فقل

:  فقلهذا فضل أخذوا به، وإذا رأيت منهم تقصرياً: مين، وإذا رأيت إخوانك يكرمونك ويعظمونك فقل

  .هذا ذنب أحدثته

: وقف مطرف بن عبد اهللا بن الشخري، وبكر بن عبد اهللا املزين بعرفة فقال مطرف: عن صاحل املري قال

  .ما أشرفه من مقام وأرجاء ألجله لوال أين فيهم: وقال بكر. اللهم ال تردهم اليوم من أجلي

ل من بين إسرائيل إذا بلغ املبلغ فمشى يف كان الرج: عن معاوية بن عبد الكرمي، عن بكر بن عبد اهللا قال
: قال. فمر رجل قد أظلته غمامة على رجل فأعظمه ملا رآه ملا آتاه اهللا عز وجل: قال. الناس تظله غمامة

فاحتقره صاحب الغمامة، أو قال كلمة حنوها، فأمرت أن تتحول من رأسه إىل رأس الذي عظم أمر اهللا 
  .عز وجل

  .اب الدعوةكان بكر جم: عن محيد قال

من مثلك يا ابن آدم؟ خلي بينك وبني احملراب : قال بكر بن عبد اهللا املزين: عن إبراهيم بن عيسى قال
  .كلما شئت دخلت على اهللا عز وجل ليس بينك وبينه ترمجان. واملاء

  .ال يكون العبد تقياً حىت يكون تقي الطمع، تقي الغضب: عن حصني عن بكر بن عبد اهللا املزين قال

إذا رأيتم الرجل موكالً بعيوب الناس ناسياً لعيبه : قال بكر بن عبد اهللا: املفضل بن غسان عن أبيه قال
  .فاعلموا أنه قد مكر به

رأيت عاصماً اجلحدري بعد موته : حدثين رجل من آل عاصم اجلحدري قال: مسمع بن عاصم قال
 أنا واهللا يف روضة من رياض اجلنة أنا :أين أنت؟ قال: فقلت. بلى: أليس قد مت؟ قال: بسنتني فقلت

: وتفر من أصحايب جنتمع كل ليلة مجعة وصبيحتها إىل بكر بن عبد اهللا املزين فنتالقى يف أخباركم، قال

  .هيهات بليت األجسام وإمنا تتالقى األرواح: قلت أجسامكم أم أرواحكم؟ قال

وتويف يف سنة . معقل بن يسار، وغريهمأسند بكر عن ابن عمر، وجابر، وأنس، وعبد اهللا بن مغفل، و
  .سنة ست ومائة: مثان، ويقال

  مورق بن المشمرج العجلي 

  .ما تكلمت بشيء من الغضب فندمت عليه يف الرضا: عن هشام عن مورق قال. يكىن أبا املعتمر

هم واهللا : فسألته عن أهله وولده فقال. كان مورق العجلي يأتينا: عن حفصة بنت سريين قالت
w  .إين واهللا أخشى أن حيبسوين على هلكة: رمحك اهللا مل تقول هذا؟ قال: فقلت. افرونمتو
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  .ما يف األرض نفس يف موا يل أجر إال وددت أا قد ماتت: وكان يقول

  .ما من أمر يبلغين أحب إيل من موت أحب أهلي إيل: قال مورق العجلي: املعلى بن زياد قال

يا رب : ت للمؤمن مثالً إال مثل رجل يف البحر على خشبة فهو يدعوما وجد: عن قتادة أن مورقاً قال
  .يا رب، لعل اهللا عز وجل أن ينجيه

أمر أنا يف طلبه منذ عشرين سنة هم أقدر عليه ولست : قال مورق العجلي: املعلى بن زياد القردوسي قال
  .ننيالصمت عما ال يع: وما هو يا أبا املعتمر؟ قال: بتارك طلبه أبداً، قالوا

أمسكوا هذه يل : مستنا حاجة شديدة، وكان مورق العجلي يأتينا بالصرة فيقول: عن مجيل بن مرة قال
  .إن احتجتم إليها فأنفقوها: مث ميضي غري بعيد فيقول. عندكم

كان مورق يتجر فيصيب املال فال يأيت عليه مجعة وعنده منه شيء، : أنبأنا بعض أصحابنا قال: جعفر قال
مث يلقاه بعد : قال. ضعها عندك حىت حنتاج إليها: فيعطيه أربعمائة، مخسمائة، ثلثمائة فيقوليلقى األخ 

  .إنا واهللا ما حنن بآخذيها أبداً فشأنك ا: فيقول. ال حاجة يل فيها: ذلك فيقول األخ

  .عن عاصم أن مورقاً العجلي كان جيد نفقته حتت رأسه

    

  .تويف يف والية عمر بن هبرية على العراقأسند مورق عن أيب ذر وسلمان وغريمها و

  غزوان بن غزوان الرقاشي 

هللا علي أن ال يراين اهللا ضاحكاً حىت : قال غزوان بن زيد الرقاشي: وقيل غزوان بن زيد عن احلسن قال
فعزم غزوان أن يفعل، فواهللا ما رئي ضاحكاً حىت حلق باهللا عز : أعلم أي الدارين داري؟ قال احلسن

  .وجل

. مسعت مشاخينا يذكرون أن غزوان مل يضحك منذ أربعني سنة: ان بن عبد احلميد الرقاشي قالعثم

: أما تعرفون غزوان؟ فيقولون: وكان غزوان يغزو فإذا أقبلت الرفاق راجعني تستقبلهم أمه فتقول هلم

  .وحيك يا عجوز ذاك سيد القوم

مينعك من جمالسة إخوانك؟ فيبكي عند ما : كان أصحاب غزوان يقولون له: عبد الواحد بن زيد قال
  .إين أصبت راحة قليب يف جمالسة من لديه حاجيت: ذلك ويقول

عن هارون بن رئاب أن غزوان كان يف بعض مغازيهم فتكشفت جارية فنظر إليها غزوان فرفع يده فلطم 
  .إنك للحاظة إىل ما يضرك: عينه حىت نفرت وقال
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  ثابت 

  .ن كان من هذه األمة أحد ممتحن القلب فإن مذعوراً ممتحن القلبإ: قال مطرف بن عبد اهللا: قال

  .قال مطرف إن كان مذعور ليزورنا فيفرح به أهلنا: وأنبأ قتادة قال: قال سليمان

قال مطرف ما حتب اثنان يف اهللا إال كان أشدمها حباً لصاحبه : قال سليمان وأنبأ غيالن بن جرير، قال
  .اً وهو أفضل مين، فكيف هذاأفضلهما، وأنا ملذعور أشد حب

قال فلقيين وأخذ بلجام دابيت فجعلت كلما . فلما أمر بالرهط أن خيرجوا إىل الشام أمر مذعور فيهم: قال
أنشدك اهللا إال تركتين فلم : فجعل حيبسين فقلت. إن املكان بعيد: فقلت. أردت أن أنصرف حيبسين

  .اللهم فيك، فعرفت أنه أشد حباً يل مين له: حتبسين؟ فلما ناشدته قال كليمة خيفيها جهده مين

  العالء بن زياد بن مطر العدوي 

كان للعالء بن زياد مال ورقيق فأعتق بعضهم وباع بعضهم وأمسك غالماً أو : عن أوىف بن دهلم قال
اثنني يأكل غلتهما فتعبد فكان يأكل كل يوم رغيفني، وترك جمالسة الناس فلم يكن جيالس أحداً، يصلي 

 مجاعة مث يرجع إىل أهله وجيمع مث يرجع إىل أهله، ويشيع اجلنازة ويعود املرضى، مث يرجع إىل أهله يف
رمحك اهللا أهلكت نفسك : فطفئ فبلغ ذلك إخوانه فاجتمعوا فأتاه أنس بن مالك واحلسن والناس وقالوا

 عز وجل لعله إمنا أتذلل هللا: فكلموه وهو ساكت، حىت إذا فرغوا من كالمهم قال. ال يسعك هذا
  .يرمحين

دخلت مع احلسن على العالء بن زياد العدوي نعوده وقد سله احلزن، وكانت له : عن محيد بن هالل قال
واحزناه : كيف أنت يا عالء؟ فقال: فقال له احلسن. أخت يقال هلا شادة تندف حتته القطن غدوة وعشية

  . استقالل احلزنقوموا، فإىل هذا واهللا انتهى: فقال احلسن. على احلزن

وجد ليلة فترة : قال. كان العالء بن زياد حييي كل ليلة مجعو: هشام بن زياد، أخو العالء بن زياد، قال
فأتاه آت يف منامه فأخذ . نعم: قال. إين أجد فترة فإذا مضى كذا وكذا، فأيقظيين: فقال المرأته أمساء

فقام فما زالت تلك الشعرات اليت أخذ ا : قال. ركيا بن زياد قم فاذكر اهللا عز وجل يذك: بناصيته فقال
  .منه قائمة حىت مات

إمنا حنن قوم وضعنا أنفسنا يف النار، فإن شاء اهللا أن خيرجنا منها : روى قتادة، عن العالء بن زياد قال
  .أخرجنا

وته إذا قرأ حدثنا العالء بن زياد أن رجالً كان يرائي بعمله فجعل يشمر ثيابه ويرفع ص: عن قتادة قال
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مث رزقه اهللا تعاىل يقيناً بعد ذلك فخفض من صوته وجل صالته . فجعل ال يأيت على أحد إال سبه ولعنه
  .فيما بينه وبني ربه عز وجل، فجعل ال يأيت بعد ذلك على أحد إال دعا له خبري

قال ربه عز وجل ليرتل أحدكم نفسه أنه قد حضره املوت فاست: كان العالء بن زياد يقول: عن قتادة قال
  .فأقاله فليعمل بطاعة اهللا عز وجل

كان زياد بن مطر العدوي قد بكى حىت عمي، وبكى ابنه العالء بن زياد بعده حىت عشي : عن قتادة قال
  .بصره، وكان إذا أراد أن يتكلم أو يقرأ أجهشه البكاء

    

: ديث، فحدثناه يومئذ قالمسعت مالك بن دينار يسأل هشام بن حسان العدوي عن هذا احل: جعفر قال

ائت العراق، مث ائت البصرة، مث : جتهز رجل من أهل الشام وهو يريد احلج فنام فأتاه آت يف منامه فقال له
رؤيا ليست : قال فقال. ائت بين عدي فأت العالء بن زياد فإنه رجل ربعة أقصم الثنية بسام فبشره باجلنة

أال فأيت العراق؟ مث تأيت البصرة مث تأيت بين : ة رقد فأتاه آت فقالحىت إذا كانت الليلة الثاني: قال. بشيء
  .عدي فتلقى العالء بن زياد؟ رجل ربعة أقصم الثنية بسام فبشره باجلنة

فأصبح فأعد جهازه إىل العراق فلما خرج من البيوت إذا الذي أتاه يف منامه يسري بني يديه يراه ما : قال
فتجهز من الكوفة فخرج فرآه يسري بني : اه حىت دخل الكوفة مث فقده، قالسار فإذا نزل فقده فلم يزل ير

  .يديه حىت قدم البصرة فأتى بين عدي فوقف على باب العالء فسلم

ال، إنزل رمحك اهللا فتضع رحلك : أنت العالء بن زياد؟ قلت: فخرجت إليه فقال يل: قال هشام
وكان العالء جيلس يف املسجد : قال.  هو يف املسجد:قلت: أين العالء بن زياد؟ قال. ال: ومتاعك، قال

  .يدعو بدعوات ويتحدث

فأتيت العالء فخفف من حديثه وصلى ركعتني مث جاء فلما رآه العالء تبسم فبدت ثنيته : قال هشام
. قد قلت له فأىب: هال حططت رحل الرجل؟ أال أنزلته؟ قلت: فقال العالء: قال. هذا واهللا صاحيب: فقال

يا أمساء حتويل إىل البيت : قال لدخل العالء مرتله وقال. فقال أخلين: قال. انزل رمحك اهللا: عالءفقال ال
فتحولت ودخل الرجل فبشره برؤياه مث خرج فركب وقام العالء فأغلق بابه فبكى ثالثة : قال. اآلخر

  .أيام، أو قال سبعة أيام، ال يذوق فيها طعاماً وال شراباً وال يفتح بابه

. فكنا ابه أن نفتح بابه، وخشيت أن ميوت: أنا أنا؟ قال: فسمعته يقول يف خالل بكائه: شامقال ه

ال أراه إال ميتاً ال يأكل وال يشرب باكياً، فجاء احلسن حىت : فأتيت احلسن فذكرت ذلك له وقلت
ضر شيء اهللا به فلما مسع كالم احلسن قام ففتح بابه وبه من ال: قال. افتح يا أخي: ضرب عليه بابه وقال

: أفقاتل نفسك أنت؟ قال هشام. رمحك اهللا ومن أهل اجلنة إن شاء اهللا: فكلمه احلسن مث قال. عليم w
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  .ال حتدثوا ا ما كنت حياً: حدثنا العالء، أخي، يل وللحسن بالرؤيا وقال

لصامت أسند العالء عن عمران بن حصني وأيب هريرة، وأرسل عن معاذ بن جبل وأيب ذر وعبادة بن ا
  .وتويف يف والية احلجاج على العراق

  معاوية بن قرة بن إياس 

، "أدركت سبعني رجالً من أصحاب رسول اهللا : يكىن أبا إياس عن متام بن جنيح، عن معاوية بن قرة قال
  .لو خرجوا فيكم اليوم ما عرفوا شيئاً مما أنتم عليه إال األذان

من يدلين على بكاء بالليل بسام بالنهار؟ عون : ة بن قرة قالأنبأ احلجاج بن األسود أن معاوي: روح قال
كنا عند احلسن فتذاكرنا أي العمل أفضل؟ فكلهم اتفقوا على : حدثنا معاوية بن قرة قال: بن موسى قال

  .مت األمر، مت األمر: ترك احملارم فانتبه هلا احلسن فقال: قيام الليل فقلت أنا

إن اهللا عز وجل يرزق العبد رزق شهر : مسعت معاوية بن قرة يقول: لعن عبد اهللا بن ميمون البصري قا
يف يوم واحد فإن أصلحه أصلح اهللا على يديه وعاش هو وعياله بقية شهرهم خبري، وإن هو أفسده أفسد 

  .اهللا تعاىل على يديه وعاش هو وعياله بقية شهرهم بشر

اشتريت ألهلي كذا : ما صنعت؟ فقلت:  يللقيين معاوية بن قرة وأنا جاء من الكأل فقال: مسلم قال
ألن أغدو فيما غدوت به أحب إيل من أن أقوم الليل : قال. نعم: وأصبت من حالل؟ قلت: قال. وكذا

  .وأصوم النهار

إن القوم ليحجون ويعتمرون وجياهدون ويصلون : مسعت معاوية بن قرة يقول: عن خليد بن دعلج قال
  . إال على قدر عقوهلمويصومون، وما يعطون يوم القيامة

  .ومعقل بن يسار، وابن عباس: أسند معاوية عن أبيه، وعن أنس بن مالك

  أبو الجوزاء أوس بن خالد الربعي 

صحبت ابن عباس ثنيت عشرة سنة ما بقي من القرآن آية إال : حدثين أيب عن أيب اجلوزاء قال: هشام قال
  .ة سنة يف دارهجاورت ابن عباس ثنيت عشر: ويف رواية. سألته عنها

كان أبو اجلوزاء يواصل يف الصوم بني سبعة أيام مث يقبض على ذراع الشاب فيكاد : سليمان الربعي قال
  .حيطمها

وخرج مع ابن األشعث فقتل أيام اجلماجم يف ثالث . أسند أبو اجلوزاء عن ابن عباس وعائشة وغريمها
w  .ومثانني
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  طلق بن حبيب العنزي 

    

فيقوم . إين ألحب أن أقوم هللا حىت أشتكي ظهري: كان طلق بن حبيب يقول: العن احلجاج بن زيد ق
  . من سور القرآن الكرمي مث يركع15السورة رقم " احلجر"فيبتدئ بالقرآن حىت يبلغ 

  .روى طلق عن ابن عباس وجابر بن عبد اهللا

  من الطبقة الثالثة

  من أهل البصرة 

  قتادة بن دعامة السدوسي 

  .ما مسعت أذناي شيئاً قط إال وعاه قليب: مسعت قتادة يقول: معمر قال. يكىن أبا اخلطاب

روى سالم بن أيب مطيع، عن قتادة أنه كان خيتم القرآن يف كل سبع ليال مرة، فإذا جاء العشر ختم يف 
  .كل ليلة مرة

اليت ال تغلب، من يتق اهللا يكن اهللا معه، ومن يكن اهللا عز وجل معه فمعه الفئة : عن مطر، عن قتادة قال
إن يف اجلنة كوى إىل : واحلارس الذي ال ينام، واهلادي الذي ال يضلز روى سعيد بن بشري، عن قتادة قال

ما بال األشقياء؟ وإمنا دخلنا اجلنة بفضل : النار فيطلع أهل اجلنة من تلك الكوى إىل النار فيقولون
  . ننتهيإنا كنا نأمركم وال نأمتر، وننهاكم وال: فقالوا! تأديبكم

باب من العلم، حيفظه الرجل يطلب به صالح نفسه وصالح : روى شهاب بن خراش، عن قتادة قال
  .الناس، أفضل من عبادة حول كامل

وكان يرسل احلديث . أسند قتادة عن أنس وعبد اهللا بن سرجس وحنظلة الكاتب وأيب الطفيل يف آخرين
  .وتويف سنة سبع عشرة ومائة. البة ومل يسمع منهمعن الشعيب وجماهد وسعيد بن جبري والنخعي وأيب ق

  حميد بن هالل العدوي 

كان محيد بن هالل من العلماء الفقهاء، ومل يكن يذاكر وال يسأل؛ إمنا كان : يكىن أبا نصر عن قتادة قال
  .يعتذر يف مكان

م من محيد ما ما كان باملصرين أعل: مسعت قتادة يقول: مسعت أبا هالل يقول: موسى بن إمساعيل قال
w  .أستثين احلسن وال حممداً
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ذكر لنا أن الرجل إذا دخل اجلنة فصور صورة أهل اجلنة : عن اجللد بن أيوب عن محيد بن هالل قال
وألبس لباسهم وحلي حالهم ورأى أزواجه وخدمه ومساكنه يف اجلنة يأخذه سوار فرح، لو كان ينبغي 

  .فرحتك هذه؟ فإا قائمة لك أبداًأرأيت سوار : فيقال له. أن ميوت ملات فرحاً

  ثابت بم مسلم البناني 

من سره أن ينظر إىل أعبد رجل أدركناه يف زمانه فلينظر إىل : يكىن أبا حممد عن بكر بن عبد اهللا قال
ثابت البناين، فما أدركنا الذي هو أعبد منه، تراه يف يوم معمعاين بعيد ما بني الطرفني يظل صائماً 

  . جبينه وقدمهويراوح ما بني

كابدت الصالة عشرين سنة وتنعمت ا عشرين : قال ثابت البناين: عمرو بن حممد بن أيب رزين قال
  .سنة

ما دعا اهللا عز وجل املؤمن بدعوة إال وكل حباجته جربائيل عليه : أنبأ ثابت قال: سالم بن مسكني قال
 املؤمن، وإن الفاجر يدعو اهللا عز وجل ال تعجل بإجابته فإين أحب أن أمسع صوت عبدي: السالم فيقول

يا جربائيل أعجل إجابة دعوته فإين أحب أن ال أمسع صوت عبدي : فيوكل جربائيل حباجته فيقول
  .الفاجر

إين ألعلم مىت يذكرين ريب عز : أنبأ ثابت البناين عن رجل من العباد أنه قال يوماً إلخوانه: جعفر قال
إذا ذكرته : مىت؟ قال: قالوا. نعم: تعلم حني يذكرك ربك؟ قال: ففزعوا من ذلك فقالوا: قال. وجل

تعلم حني : فعجبوا من قوله، قالوا: قال. وإين ألعلم حني يستجيب يل ريب عز وجل: قال. ذكرين
إذا وجل قليب واقشعر جلدي وفاضت : وكيف تعلم ذلك؟ قال: قالوا. نعم: يستجيب لك ربك؟ قال

  .علم أن قد استجيب يلعيين وفتح يل يف الدعاء فثم أ

كان ثابت البناين يصلي كل ليلة ثالث مائة ركعة، فإذا أصبح ضمرت قدماه : سهل بن أسلم قال
  .مضى العابدون وقطع يب واهلفاه: فيأخذمها بيده فيعصرمها مث يقول

  .كان ثابت البناين يقرأ القرآن يف كل يوم وليلة ويصوم الدهر: عن شعبة قال

إذا أنا منت مث استيقظت مث : كان رجل من العباد يقول: حدثنا ثابت البناين قال: جعفر بن سليمان قال
  .كنا نراه يعين نفسه: قال جعفر. أردت أن أعود إىل النوم فال أنام اهللا عيين إذاً

أين : كنا نأيت أنس بن مالك ومعنا ثابت، فكلما مر مبسجد صلى فيه فكنا نأيت أنساً فيقول: محيد قال
  . ثابت؟ إن ثابتاً دويبة أحبهاثابت؟ أين

فما زال :  قال"ما أشبه عينك بعيين رسول اهللا : بلغين أن أنساً قال لثابت: وحدثين أيب قال: قال عبد اهللا w
w
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  .يبكي حىت عمشت عيناه

وما : اضمن يل خصلة تربأ عينك قال: اشتكى ثابت البناين عينه فقال له الطبيب: جعفر بن سليمان قال
    وما خري يف عني ال تبكي؟ : بك قالال ت: هي؟ قال

  .رأيت ثابتاً البناين يبكي حىت ختتلف أضالعه: محاد بن زيد قال

ما رأيت قط أصرب على طول املقام والسهر من ثابت البناين، صحبناه مرة إىل مكة فكنا : عن هشام قال
  . وحنن نسري إما باكياً وإما تالياًإن نزلنا ليالً فهو قائم يصلي وإال فمىت شئت أن تراه أو حتس به مستيقظاً

  .كان ثابت البناين يقوم الليل ويصوم النهار: مبارك بن فضالة قال

  .ما شيء أجده يف قليب ألذ عندي من قيام الليل: وكان يقول

ما تركت يف املسجد اجلامع سارية إال وقد ختمت القرآن عندها وبكيت : مسعت ثابتاً يقول: جعفر قال
  .عندها

يا أبت قل ال إله إال : ذهبت ألقن أيب وهو يف املوت فقلت: أخربنا حممد بن ثابت البناين قال: الجعفر ق
  .يا بين خل عين فإين يف وردي السادس أو السابع: اهللا فقال

أنا، واهللا الذي ال إله إال هو، أدخلت ثابتاً البناين حلده ومعي محيد الطويل : شبان بن جسر عن أبيه قال
فقلت للذي . فلما سوينا عليه اللنب سقطت لبنة فإذا أنا به يصلي يف قربه: ه، شك حممد، قالأو رجل غري

وما : ما كان عمل ثابت؟ قالت: اسكت فلما سوينا عليه وفرغنا أتينا ابنته فقلنا هلا: أال ترى؟ قال: معي
اللهم إن كنت : ئهكان يقوم الليل مخسني سنة فإذا كان السحر قال يف دعا: قالت. رأيتم؟ فأخربناها

  .فما كان اهللا عز وجل لريد ذلك الدعاء. أعطيت أحداً من خلقك الصالة يف قربه فأعطنيها

كنا إذا مررنا جبنبات قرب : حدثين الذين كانوا ميرون باجلص باألسحار قالوا: إبراهيم بن الضمة املهليب قال
  .ثابت مسعنا قراءة القرآن

وتويف يف والية خالد بن عبد اهللا على . ري وشداد وأنس يف آخرينأسند ثابت عن ابن عمرو وابن الزب
  .العراق

  إياس بن معاوية بن قرة المزني 

  .كان قاضياً على البصرة غزير العقل والدين. يكىن أبا واثلة

يا أبا واثلة ما : قالوا. كل رجل ال يعرف عيبه فهو أمحق: قال إياس بن معاوية: داود بن أيب هند قال
  .كثرة الكالم: العيبك؟ ق

wدمامة، وكثرة كالم، : فيك أربع خصال: قيل إلياس بن معاوية: عن أيب إسحاق بن حفص بن نوح قال
w
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أما الدمامة فاألمر فيها إىل غريي، وأما كثرة الكالم فبصواب : قال. وإعجاب بنفسك، وتعجيل بالقضاء
وأما إعجايب بنفي أفيعجبكم ما ترون فاإلكثار من الصواب أمثل، : قال. بصواب: أتكلم أم خبطأ؟ قالوا

فإين أحق أن أعجب بنفسي وأما قولكم إنك تعجل بالقضاء فكم هذه؟ وأشار : قال. نعم: مين؟ قالوا
ما نعد شيئاً : أعجلتم أال قلتم واحداً واثنني وثالثة وأربعة ومخسة؟ قالوا: فقال. مخسة: بيده مخسة فقالوا

  . تبني يل فيه احلكمفما أحبس شيئاً قد: قال. قد عرفناه

  .مسع إياس من أبيه وأنس بن مالك وابن املسيب وغريهم

  . أبو عمران عبد الملك

ال يغرنكم م : مسعت أبا عمران اجلوين يقول يف قصصه: جعفر بن سليمان الضيعي قال. ابن حبيب اجلوين
ه أولياء اهللا بني نربكم عز وجل طول النسيئة وحسن الطلب فإن أخذه أليم شديد، حىت مىت تبقى وجو

  .أطباق التراب؟ وإمنا هم حمتبسون ببقية آجالكم أيتها األمة حىت يبعثهم اهللا عز وجل إىل جنته وثوابه

وعظ موسى عليه السالم قومه فشق رجل منهم قميصه، : ومسعت أبا عمران اجلوين يقول: قال جعفر
 يشق قميصه ولكن ليشرح يل عن قل لصاحب القميص ال: فأوحى اهللا عز وجل إىل موسى عليه السالم

  .قلبه

ألق : ألق تلك الصحيفة: تصعد املالئكة باألعمال فينادي امللك: أنبأ أبو عمران اجلوين قال: جعفر قال
مل يرد به : فيقول تبارك وتعاىل. ربنا قالوا خرياً وحفظناه عليهم: فتقول املالئكة: تلك الصحيفة، قال

فيقول جل وعز . يا رب إنه مل يعمله: فالن كذا وكذا مرتني فيقولاكتب ل: وينادي امللك: وجهي قال
  .إنه نواه نواه

  .كان أبو عمران اجلوين إذا مسع األذان تغري لونه وفاضت عيناه: احلارث بن سعيد قال

  .قال أبو عمران اجلوين وهبك تنجو بعد كم تنجو: عن خشيش أيب حمرز قال

  .بن عبد اهللا وعائذ بن عمرو وأيب برزة يف آخريناسند أبو عمران عن أنس بن مالك وجندب 

  بديل بن ميسرة العقيلي 

فكان يعاتب . بكى بديل العقيلي حىت قرحت مآقيه: مسعت بشر بن منصور يقول: مالك بن ضيغم قال
  .إمنا أبكي خوفاً من طول العطش يوم القيامة: يف ذلك فيقول

د بعلمه وجه اهللا عز وجل أقبل اهللا عليه بوجهه وأقبل من أرا: روى السري بن حيىي عن بديل العقيلي قال
w  .بقلوب العباد إليه ومن عمل لغري اهللا عز وجل أقبل اهللا عنه وجهه وصرف قلوب العباد عنه
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  .الصيام معقل العابدين: عن الوليد بن هشام عن بديل العقيلي قال

أال إن بديالً أصبح من سكان : ائالً يقولرأيت ليلة مات بديل العقيلي ق: قال مهيد بن ميمون: سيار قال
  .اجلنة

  .أسند بديل عن أنس وغريه، وتويف سنة ثالثني ومائة

  أبو ريحانة عبد اهللا بن مطر 

ركب أبو رحيانة البحر : روى عن ابن عمر وسفينة عن فروة األعمى موىل سعد بن أيب أمية املقري قال
. عزمت عليك يا رب إال رددت علي إبريت: ر فقالوكان خييط فيه بإبرة معه فسقطت إبرته يف البح

  .فظهرت حىت أخذها

فسكت حىت . اسكن أيها البحر فإمنا أنت عبد حبشي: واشتد عليهم البحر ذات يوم وهاج فقال: قال
  .صار كالزيت

  محمد بن واسع بن جابر 

 مكة إىل البصرة صحبت حممد بن واسع من: أخربين موسى بن بشار قال: يكىن أبا عبد اهللا شبابة قال
فكان يصلي الليل أمجع، يصلي يف احململ جالساً يومئ برأسه إمياء وكان يأمر احلادي يكون خلفه ويرفع 

  .صوته حىت ال يفطن له وكان رمبا عرس من الليل فيرتل فيصلي فإذا أصبح أيقظ أصحابه

 على حممد بن واسع دخلنا: قال رجل: حدثين نسيب هلشام القردوسي قال: عبد امللك بن قريب قال
هذا رجل إذا جاء الليل لو كان قتل أهل الدنيا : فقالت علجة يف داره فذكرت كلمات باألعجمية معناها

  .ما زاد

يا أبا حيىي رأيت البارحة كأن : شهدت حوشباً جاء إىل مالك بن دينار فقال: عبد الواحد بن زيد قال
فصاح ملالك : قال. ما رأيت أحداً يرحتل إال حممد بن واسعف. يا أيها الناس، الرحيل الرحيل: منادياً يقول

  .صيحة وخر مغشياً عليه

  .كان احلسن يسمي حممد بن واسع زين القرآن: قال مضر

كان حممد بن واسع مع قتيبة بن مسلم يف جيش، وكان صاحب خراسان، وكانت الترك : خملد قال
يس فيه إال حممد بن واسع رافعاً إصبعه، فقال خرجت إليهم فبعث إىل املسجد ينظر من فيه؟ فقيل له ل

w  .إصبعه تلك أحب إيل من ثالثني ألف عنان: قتيبة
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كنت إذا وجدت من قليب قسوة نظرت إىل وجه حممد بن واسع نظرة، وكنت إذا رأيت وجه : جعفر قال
  .حممد بن واسع حسبت أن وجهه وجه ثكلى

تهيت أن أبكي قط حىت أشتفي إال نظرت إىل وجه ما اش: قال مطر الوراق: علي بن بزيع اهلاليل قال
  .حممد بن واسع، وكنت إذا نظرت إىل وجهه كأنه ثكل عشرة من احلزن

حممد بن واسع، ومل يكن يرى كثري : من أفشل أهل البصرة؟ قالوا: كان إذا قيل: عن ابن شوذب قال
  . أغلقها عليهعبادة وكان يلبس قميصاً وساجاً وكان له علية فإذا كان الليل دخل مث

لو كان يوجد للذنوب ريح ما قدرمت أن تدنوا مين، من ننت : مسعت حممد بن واسع يقول: عن يونس قال
  .رحيي

يرمحك اهللا أليس قد : فقلت. واصحاباه، ذهب أصحايب: مسعت ابن واسع يقول: احلارث بن نبهان قال
بلى ولكن أخ، وتفل، :  عز وجل؟ قالنشأ شباب يصومون النهار ويقومون الليل وجياهدون يف سبيل اهللا

  .أفسدهم العجب

: رأيت يف يد حممد بن واسع قرحة فكأنه رأى ما شق علي منها فقال: عن عبد العزيز بن أيب رواد قال

حيث مل جيعلها على حدقيت وال على : فقال. فسكت: تدري ما هللا علي يف هذه القرحة من نعمة؟ قال
  .فهانت علي قرحته: لقا. طرف لساين وال على طرف ذكري

قسم أمري البصرة على أهل البصرة، فبعث إىل مالك بن دينار فقبل وأتاه حممد بن : عن ابن شوذب قال
يا أبا بكر اشتري : يا أبا بكر سل جلسائي، فقالوا: فقال: يا مالك قبلت جوائز السلطان قال: واسع فقال

: هللا أقلبك الساعة له على ما كان قبل أن جييزك؟ قالأنشدك ا: ا رقاباً فأعتقهم، فقال له حممد بن واسع

إمنا مالك محار، إمنا يعبد اهللا مثل حممد : ترى أي شيئ دخل عليك؟ فقال مالك جللسائه: اللهم ال، قال
  .بن واسع

إذا أقبل العبد بقلبه إىل اهللا عز وجل أقبل اهللا عز وجل إليه : عن ليث بن أيب سليم عن حممد بن واسع قال
  .وب املؤمننيبقل

  .ما أحد أحب إيل أن ألقى اهللا عز وجل مبثل صحيفته إال حممد بن واسع: قال سليمان التيمي

حيىي البكاء : دخلنا على حممد بن واسع نعوده يف مرضه فجاء حيىي البكاء يستأذن فقالوا: محاد بن زيد قال
  .إن شر أيامكم يوم نسبتم إيل البكاء: فقال

إن كان الرجل ليبكي عشرين سنة وامرأته معه ال : عت حممد بن واسع يقولمس: عمران بن خالد قال
  .تعلم

    w
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إين ألغبط الرجل يكون : قال مالك بن دينار: مسعت الفضيل بن عياض قال: إبراهيم بن األشعث قال
هو أغبط واهللا عندي من ذلك أن يصبح جائعاً وميسي جائعاً و: عيشه كفافاً فيقنع به فقال حممد بن واسع

  .عن اهللا عز وجل راض

وحيك تعال، تدري من : فقال. رأى حممد بن واسع ابناً له وهو خيطر بيده: حممد بن عبد اهللا الزراد قال
أنت؟ أمك اشتريتها مبائيت درهم، وأبوك فال أكثر اهللا يف املسلمني مثله متشي هذه املشية؟ حممد بن مهزم 

  .لككان حممد بن واسع يصوم الدهر وخيفي ذ: قال

اللهم إن كان أخلق وجهي كثرة ذنويب فهبين ملن أحببت من : قال حممد بن واسع: حيان بن يسار قال
  .خلقك

صاحب إذا اعوججت قومين، : ما آسى من الدنيا إال على ثالث: قال حممد بن واسع: ابن سالم قال
منة وال هللا عز وجل وصالة يف مجاعة حيمل عين سهوها وأفوز بفضلها وقوت من الدنيا ليس ألحد فيه 

  .فيه تبعة

: فقال له رجل. رأيت حممد بن واسع بسوق مرو يعرض محاراً على البيع: زياد بن الربيع، عن أبيه قال

  .لو رضيته لك ما بعته: أترضاه يل؟ قال

: ؟ أبو عامر قال.أبكاك قط سابق علم اهللا عز وجل فيك: قال حممد بن واسع لرجل: قاسم اخلواص قال

فدخلت فإذا قوم قيام : قال. ملا ثقل حممد بن واسع كثر الناس عليه يف العبادة: حب لنا قالحدثين صا
أخربين ما يغين هؤالء عين إذا أخذ بناصييت وقدمي غداً وألقيت يف : فأقبل علي فقال. وآخرون قعود

  .41ية الرمحن آ" يعرف ارمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي واألقدام"النار؟ مث تال هذه اآلية 

ما يغين عين ما يقول الناس إذا أخذ بيدي : دخلنا على حممد بن واسع نعوده فقال: يونس بن عبيد قال
يا إخوتاه تدرون أي يذهب : قال حممد بن واسع وهو يف املوت: ورجلي فألقيت يف النار؟ عن حزم قال

  .يب؟ يذهب يب واهللا الذي ال إله إال هو، إىل النار أو يعفو عين

يا إخويت يا إخوتاه : فقال. دخلنا على حممد بن واسع وهو يقضي: ن عبد اهللا، موىل الثقفيني، قالحممد ب
  .هبوين وإياكم سألنا اهللا الرجعة فأعطاكموها ومنعنيها فال ختسروا أنفسكم

. أسند حممد بن واسع عن أنس بن مالك، وروى عن مجاعة من كبار التابعني كاحلسن وابن سريين

  .سن بعشر سنني كأنه مات سنة عشرين ومائةوتويف بعد احل

  فرقد بن يعقوب السبخي 
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حتدروا : اجتمع عباد من أهل الكوفة فقالوا: حدثين شيخ يل قال: اهليثم بن معاوية قال. يكىن أبا يعقوب
اغدوا بنا إىل فرقد السبخي فدخلوا عليه فحدثهم : فقال بعضهم لبعض. بنا إىل البصرة فننظر إىل عبادم

إمنا طولت حديثي لتجوعوا فتأكلوا ما عندي أنزلوا تلك القفة : قال. يا أبا يعقوب، الغداء: عة مث قالواسا
قد طرحنا يف العجني ملحاً مرة : فقال. ملح يا أبا يعقوب: فأخرجوا منها كسر خبز شعري أسود فقالوا له

ن ملوك بين إسرائيل كانوا إ: قال فرقد السبخي: مل تعنوين أن أطلب لكم؟ عن جعفر بن سليمان قال
  .يقتلون قراءهم على الدين وإن ملوككم إمنا يقتلونكم على الدنيا فدعوهم والدنيا

من أصبح حزيناً على الدنيا أصبح ساخطاً على : قرأت يف التوراة: مسعت فرقداً السبخي يقول: جعفر قال
ه مصيبة فشكا إىل الناس فإمنا ربه عز وجل، ومن جالس غنياً فتضعضع له ذهب ثلثا دينه، ومن أصابت

  .يشكو ربه عز وجل

ما انتهيت من نومي إال خفت أن أكون قد : مسعت فرقداً السبخي يقول: عن عبد الواحد بن زيد قال
  .مسخت

أمل تروا إىل الصيب يلقي . اختذوا الدنيا ظئراً واختذوا اآلخرة أماً: مسعت فرقداً السبخي يقول: جعفر قال
إذا ترعرع وعرف والدته ترك ظئره وألقى نفسه على والدته؟ وإن اآلخرة والدتكم نفسه على الظئر ف
  .يوشك أن جتركم

إنكم لبستم ثياب الفراغ قبل العمل، أمل تروا إىل الفاعل إذا : مسعت فرقداً يقول: عن ابن شوذب قال
  . الفراغ قبل العملعمل كيف يلبس أدىن ثيابه، فإذا فرغ اغتسل ولبس ثوبني تقيني؟ وأنتم تلبسون ثياب

كسعيد بن جبري ومرة وإبراهيم النخعي : أسند فرقد عن أنس بن مالك ومسع من مجاعة من كبار التابعني
وشغله التعبد عن حفظ احلديث فلذلك يعرض النقلة عن حديثه ومات يف أيام الطاعون . وأيب الشعثاء

  .بالبصرة سنة إحدى وثالثني ومائة

  مالك بن دينار 

  .كان يكتب املصاحف. حيىي موىل المرأة بين سامة بن لؤييكىن أبا 

  .ما تنعم املتنعمون مبثل ذكر اهللا تعاىل: مسعت مالك بن دينار يقول: جعفر قال

    

يا محلة القرآن ماذا زرع القرآن يف قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث : ومسعته يقول: قال
لسماء إىل األرض فيصيب احلش فيكون فيه احلبة فال مينعها ننت ربيع األرض، وقد يرتل الغيث من ا

wموضعها أن تز وختضر وحتسن، فيا محلة القرآن ماذا زرع القرآن يف قلوبكم؟ أين أصحاب سورة أين 
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يا هؤالء، جهالكم كثري لوال ذلك للبست : ومسعته يقول: أصحاب سورتني؟ ماذا عملتم فيهما؟ قال
  .علوا بطونكم جرباً للشيطان يوعي فيها إبليس ما شاءاملسوح، يا هؤالء ال جت

من دخل بييت فأخذ منه شيئاً فهو له حالل، أما أنا فال : يوسف بن عطية الصفار، عن مالك بن دينار قال
لوددت أن هذه أجزأتين يف الدنيا : وكان يأخذ احلصاة من املسجد ويقول. أحتاج إىل قفل وال إىل مفتاح

  .على مصها من الطعام وال الشرابما عشت، ال أزيد 

لو صلح يل أن آكل الرماد ألكلته، ولو صلح يل أن أعمد إىل بوري فأقطعه بقطعتني فأتزر : وكان يقول
  .بقطعة وأرتدي بقطعة لفعلت

لقد مهمت أن آمر إذا مت أن أغل فأدفع إىل ريب مغلوالً كما : قال مالك بن دينار: جعفر بن سليمان قال
  .ىل موالهيدفع اآلبق إ

ينطلق أحدكم فيتزوج ديباجة احلرم، يعين أمجل الناس، أو ينطلق : مسعت مالك بن دينار يقول: جعفر قال
مخار : أي شيء تريدين؟ فتقول: إىل جارية قد مسنها أبوها كأا زبدة، فيتزوجها فتأخذ بقلبه فيقول هلا

 دين ذلك القارئ ويدع أن يتزوجها فتمرط واهللا: قال مالك. خز، وأي شيء تريدين؟ فتقول كذا وكذا
  .يتيمة ضعيفة فيكسوها فيؤجر ويدهنها فيؤجر

: فرأى بعض بنيه يوماً غمز النساء، فقال: كان حرب من أحبار بين إسرائيل قال: ومسعت مالكاً يقول: قال

 اهللا فسقط من سريره، فانقطع خناعه فأسقطت امرأته وقتل بنوه يف اجليش، وأوحى: قال. مهالً يا بين
: تعاىل إىل نبيهم أن أخرب فالناً احلرب أين ال أخرج من صلبك صديقاً أبداً ما كان غضبك يل إال أن قلت

  .مهالً يا بين مهالً

ما من أعمال الرب شيء إال دونه عقبة فإن : مسعت مالك بن دينار يقول: رياح بن عمرو القيسي قال
  .صرب صاحبها أفضت به إىل روح، وإن جزع رجع

. إين ألشتهي رغيفاً بلنب رائب: مسعت مالك بن دينار يقول لرجل من أصحابه: ان بن إبراهيم قالعثم

اشتهيتك منذ : فجعل مالك يقلبه وينظر إليه مث قال. فجعله على الرغيف: فانطلق فجاء به قال: قال
  .أربعني سنة فغلبتك حىت كان اليوم، وتريد أن تغلبين؟ إليك عين وأىب أن يأكله

ومل ذاك؟ : قيل. ومل أكره مذمتهم. منذ عرفت الناس مل أفرح مبدحهم: قال مالك بن دينار:  قالمسلم
  .ألن حامدهم مفرط وذامهم مفرط: قال

. دخلنا على مالك بن دينار ليالً وهو يف بيت بغري سراج ويف يده رغيف يكدمه: سالم بن أيب مطيع قال

  .دعوين فواهللا إين لنادم على ما مضى: ليه خبزك؟ فقالأبا حيىي أال سراج؟ أال شيء تضع ع: فقلنا له

wمثل قراء هذا الزمان كمثل رجل نصب فخاً ونصب : قال مالك بن دينار: أبو حفص عمر بن أمحد قال
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من طول : ألي شيء احننيت؟ قال: قال. التواضع: ما غيبك يف التراب؟ قال: فيه برة فجاء عصفور فقال
فلما كان عند . نعم اجلار أنت: فقال. أعددا للصائمني:  املنصوبة فيك؟ قالفما هذه الربة: قال. العبادة

إن كان العباد خينقون خنقك فال خري يف العباد : فقال العصفور. املغرب دنا العصفور ليأخذها فخنقه الفخ
  .اليوم

ك هذه فهم أقل من مشيت: مر وايل البصرة مبالك بن دينار يرفل فصاح به مالك: جعفر بن سليمان قال
ومن أعرف بك مين، أما أولك فنطفة مذرة وأما : فقال له مالك. دعوه، ما أراك تعرفين: فقال. خدمه به

  .فنكس الوايل رأسه ومشى. آخرك فجيفة قذرة، مث أنت بني ذلك حتمل العذرة

  .عن جعفر بن سليمان، عن مالك بن دينار أنه كان يرى يوم التروية بالبصرة ويوم عرفة بعرفات

قدمت من سفر يل فلما صرت باجلسر قام العشار فقال : عون بن احلكم عن أبيه عن مالك بن دينار قال
فأخذت ثويب فوضعته على عنقي مث وثبت فإذا أنا على . ال خيرجن من السفينة وال يقوم أحد من مكانه

  .أمر اآلخرةهكذا : فقلت يف نفسي. اذهب: قال. ليس معي شيء: ما أخرجك؟ قلت: فقال يل. األرض

عجباً ملن يعلم أن : مسعت مالك بن دينار يقول: مسعت أيب يقول: حممد بن عبد العزيز بن سلمان قال
مث يبكي مالك حىت : املوت مصريه والقرب مورده كيف تقر بالدنيا عينه؟ وكيف يطيب فيها عيشه؟ قال

  .يسقط مغشياً عليه

    

ن احلزن لقاح العمل الصاحل، إنه ال يصرب أحد على هذا إن لكل شيء لقاحاً وإ: أبو مسري عن مالك قال
  .حزن باآلخرة وفرح بالدنيا، إن أحدمها ليطرد صاحبه: األمر إال حبزن، فواهللا ما اجتمعا يف قلب عبد قط

  .إذا ذكر الصاحلون فأف يل وتف: قال مالك بن دينار: عن جعفر بن سليمان قال

بسجن اللسان، وكثرة : كان األبرار يتواصون بثالث: يقولمسعت مالك بن دينار : سعيد بن عصام قال
  .االستغفار، والعزلة

: فقال. دخل مالك بن دينار على رجل حمبوس قد أخذ خبراج خرج عليه وقيد: أبو احلسن البصري قال

. يل: ملن هذه السلة؟ قال: يا أبا حيىي أما ترى ما أنا فيه من هذه القيود؟ فرفع مالك رأسه فإذا سلة قال

هذه وضعت القيود يف رجلك : فمر ا فلترتل، فأنزلت فوضعت بني يديه فإذا دجاج وأخبصة فقال: قال
  .ال هم وقام عنه

: وكان مالك بن دينار يطوف بالبصرة يف األسواق فينظر إىل أشياء يشتهيها فريجع فيقول لنفسه: قال

  .أبشري فواهللا ما حرمتك ما رأيت إال لكرامتك علي

wإن البدن إذا سقم ال ينجع فيه طعام وال شراب وال نوم وال :  مسعت مالك بن دينار يقول:جعفر قال
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بقدر ما حتزن للدنيا : ومسعته يقول. وكذلك القلب إذا علق حب الدنيا مل ينجع فيه املواعظ. راحة
  .كذلك خيرج هم اآلخرة من قلبك وبقدر ما حتزن لآلخرة فكذلك خيرج هم الدنيا من قلبك

يا أبا حيىي إن كنت من أهل : جاء حممد بن واسع إىل مالك بن دينار فقال: ر بن سليمان قالعن جعف
  .ينبغي لنا إذا ذكرنا اجلنة أن خنزى: فقال. اجلنة فطوىب لك

انطلقت أنا وعبد الواحد بن زيد إىل مالك بن دينار فوجدناه قد قام : عبد العزيز بن سلمان العابد قال
. وأغلق عليه باب احلجرة فجلسنا ننتظره ليخرج أو لنسمع له حركة فنستأذن عليهمن جملسه فدخل مرتله 

مث جعل يشهق وتنفس حىت . مث بكى حىت جعلنا نأوي له من شدة بكائه. فجعل يترمن بشيء مل نفهمه
  .غشي عليه

  .انطلق ليس لنا مع هذا اليوم عمل، هذا رجل مشغول بنفسه: فقال يل عبد الواحد: قال

الزلزلة آية " إذا زلزلت األرض زلزاهلا: "كنا عند مالك بن دينار وعندنا قارئ يقرأ: ن سعيد قالاحلارث ب
فمن يعمل مثقال ذرة : " فجعل مالك ينتفض وأهل الس يبكون ويصرخون حىت انتهى إىل هذه اآلية1

واهللا، يبكي ويشهق فجعل مالك، :  قال8 و7الزلزلة اآليتان " خرياً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره
  .فحمل بني القوم صريعاً. حىت غشي عليه

بلغين أن مالك بن دينار دخل املقابر ذات يوم فإذا رجل يدفن، فجاء حىت وقف : عبد اهللا بن مرزوق قال
مالك، غداً هكذا يصري وليس له شيء يتوسده : على القرب فجعل ينظر إىل الرجل وهو يدفن فجعل يقول

غداً مالك هكذا يصري، حىت خر مغشياً عليه يف جوف القرب فحملوه فانطلقوا به : يقولفلم يزل . يف قربه
  .إىل مرتله مغشياً عليه

ما أحب أن قليب فرغ ملثل هذا : قال مالك بن دينار، ورأى إنساناً يضحك، فقال: مسمع بن عاصم قال
  .وأن يل ما حوت البصرة من األموال والعقد

إن أهون ما : إن يف بعض الكتب أن اهللا عز وجل يقول: ا جعفر عن مالك قالحدثن: عبد اهللا العبدي قال
  .أنا صانع بالعامل إذا أحب الدنيا أن أخرج حالوة ذكري من قلبه

وقع حريق يف بيت مالك بن دينار : حدثين رجل صاحل من أهل البصرة قال: عبد امللك بن قريب قال
ما فيه إال السندانة ما أبايل : فقال. يا أبا حيىي، البيت: هفقيل ل. فأخذ املصحف وأخذ القطيفة فأخرجهما

  .أن حيترق

وقع حريق بالبصرة فأخذ مالك بن دينار بطرف كسائه : قال الدورقي، وذكر عبد اهللا بن املبارك، قال
  .وقال هلك أصحاب األثقال

wعز وجل إذا أحب عبداً إن اهللا : حدثين عمر عن مالك بن دينار أنه كان يقول: جمالد بن عبيد اهللا قال
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   656 

فهو متفرغ خلدمة ربه عز وجل، : ال تربح من بني يدي قال: انتقصه من دنياه وكف عنه ضيعته، ويقول
اعزب من بني يدي فال أراك بني يدي فتراه معلق : وإذا أبغض عبداً دفع يف حنره شيئاً من الدنيا ويقول

  .القلب بأرض كذا وبتجارة كذا

    

مر تاجر بعشار فحبسوا عليه سفينته فجاء إىل مالك بن دينار :  مسعت منيعاً يقول:احلسني بن زياد قال
يا أبا حيىي أال تبعث إلينا حاجتك؟ : فقام مالك فمشى إىل العشار فلما رأوه قالوا: فذكر ذلك له، قال

ا يأخذون وكان عندهم كوز جيعلون فيه م: قال. قد فعلنا: قالوا. حاجيت أن ختلوا سفينة هذا الرجل: قال
قولوا للكوز يدعو لكم، كيف أدعو لكم وألف : قال. ادع اهللا لنا يا أبا حيىي: من الناس من الدراهم قالوا

يدعون عليكم؟ أترى يستجاب لواحد وال يستجاب أللف؟ حممد بن عبد اهللا، عن أيب قدامة احلارث بن 
  .ملنطقلو أن القوم كلفوا الصحف ألقلوا ا: مسعت مالكاً يقول: عبيد قال

خيرج شر من يف : واهللا لو وقف ملك بباب املسجد وقال: السري بن حيىي، عن مالك بن دينار قال
  .املسجد، لبادرتكم إليه

يا : دخل علي جابر بن زيد وأنا أكتب فقال: مسعت مالك بن دينار يقول: رياح بن عمرو القيسي قال
  .قة إىل ورقة؟ هذا واهللا الكسب احلاللمالك ما لك عمل إال هذا؟ تنقل كتاب اهللا عز وجل من ور

ميوت : قلت لنفي: مسعت املغرية بن حبيب أبا صاحل خنت مالك بن دينار يقول: جعفر بن سليمان قال
فصليت معه العشاء اآلخر مث جئت فلبست : مالك بن دينار وأنا معه يف الدار ال أدري ما عمله؟ قال

ءه مالك فدخل فقرب رغيفه فأكل مث قام إىل الصالة وجا: قال. قطيفة يف أطول ما يكون من الليل
يا رب إذا مجعت األولني واآلخرين فحرم شيبة مالك بن دينار : فاستفتح، مث أخذ بلحيته فجعل يقول

فواهللا ما زال كذلك حىت غلبتين عيين، مث انتبهت فإذا هو قائم على تلك احلال يقدم : قال. على النار
. يا رب إذا مجعت األولني واآلخرين فحرم شيبة مالك بن دينار على النار: رجالً ويؤخر رجالً ويقول

واهللا لئن خرج مالك بن دينار فرآين ال تبلين عنده بالة : فقلت يف نفسي. فما زال كذلك حىت طلع الفجر
  .فجئت إىل املرتل وتركته. أبداً

ن يكون أميناً للخونة، وكفى كفى باملرء خيانة أ: مسعت مالك بن دينار يقول: جعفر بن سليمان قال
  .باملرء شراً أن ال يكون صاحلاً ويقع بالصاحلني

: قالوا. خرج أهل الدنيا من الدنيا ومل يذوقوا أطيب شيء فيها: قال مالك بن دينار: سلم اخلواص قال

  .معرفة اهللا عز وجل: وما هو؟ قال

w  .قولوا ملن مل يكن صادقاً ال يتعىن: يقولمسعت مالك بن دينار : أنبأ أيب قال: قطر بن محاد بن واقد قال
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إن القلب إذا مل يكن فيه حزن خرب كما أن البيت إذا مل : مسعت مالك بن دينار يقول: جعفر قال
  .يسكن خرب

  .اتقوا السحارة، اتقوا السحارة، فإا تسحر قلوب العلماء: مسعت مالكاً يقول: جعفر قال

  .لح على كناسة لذهبت حىت أجلس عليهالو أعلم أن قليب يص: ومسعته يقول: قال

وددت أن اهللا عز وجل أذن يل يوم القيامة إذا وقفت بني يديه أن أسجد سجدة فأعلم أنه : ومسعته يقول
  .يا مالك كن تراباً: قد رضي عين، مث يقول يل

  .إن العامل إذا مل يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما تزل القطرة عن الصفا: ومسعته يقول

  .إنك إذا طلبت العلم لتعمل به كسرك العلم وإذا طلبته لغري العمل به مل يزدك إال فخراً: ومسعته يقول

أنتم تستبطئون وإمنا أستبطئ احلجارة، إن مل : وكانت الغيوم جتيء وتذهب وال متطر فيقول مالك: قال
  .متطر حجارة فنحن خبري

يا أبا سعيد ما تأمرين، : لفتنة أتيت احلسن ثالثة أيام أسألهملا وقعت ا: أنبأ مالك بن دينار قال: جعفر قال
فقلت يا أبا سعيد أتيتك ثالثة أيام أسألك وأنت معلمي فال جتيبين، فواهللا لقد مهمت أن : قال. فال جييبين

. آخذ األرض بقدمي وأشرب من أفواه األار وآكل من بقل الربية حىت حيكم اهللا عز وجل بني عباده

  .يا مالك ومن يطيق ما تطيق، ولكنا واهللا ما نطيق هذا: ل احلسن عينيه باكياً مث قالفأرس: قال

وكنت عند مالك بن دينار فجاء هشام بن حسان، وكان يأتيه هشام ابن حسان وسعيد بن : قال جعفر
بنا قوموا : قال. عند البقال: أين أبو حيىي؟ قلنا: أيب عروبة وحوشب يطلبون قلوم، فجاء هشام فقال

يا هشام إين أعطي هذا البقال كل شهر درمهاً ودانقني فآخذ : فحانت منه نظرة إىل هشام فقال: قال. إليه
منه كل شهر ستني رغيفاً كل ليلة رغيفني فإذا أصبتهما سخناً فهو أدمهما، يا هشام إين قرأت يف زبور 

  .مإهلي رأيت مهومي وأنت من فوق العلى، فانظر ما مهومك يا هشا: داود

: فألقاه، فنوديت. أخذ السبع صبياً المرأة فتصدقت بلقمة: عن السري بن حيىي عن مالك بن دينار قال

  .لقمة بلقمة

    

إن اهللا جعل الدنيا دار مفر واآلخرة دار مقر فخذوا ملقركم : جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال
 تكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم، ففي وأخرجوا الدنيا من قلوبكم قبل أن خترج منها أبدانكم، وال

الدنيا حييتم ولغريها خلقتم؛ إمنا مثل الدنيا كالسم أكله من ال يعرفه واجتنبه من عرفه ومثل الدنيا مثل 
  .احلية مسها لني ويف جوفها السم القاتل حيذرها ذوو العقول ويهوي إليها الصبيان بأيديهم

wفكانت عنده فجئت : قال. ة فأهديت إىل مالك بن دينار ركوةقدمت من مك: احلارث بن نبهان قال
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   658 

يا : فقلت. يا حارث تعال خذ الركوة، فقد شغلت علي قليب: فلما قضاه قال يل. يوماً فجلست يف جملسه
يا حارث إين إذا دخلت املسجد جاءين الشيطان : فقال. أبا حيىي إمنا اشتريتها لك تتوضأ فيها وتشرب

  .ن الركوة قد سرقت فقد شغلت علي قليبيا مالك إ: فقال يل

فقلنا له أال تستقي؟ . إن الثكلى ال حتتاج إىل نائحة: قلنا ملالك بن دينار، أال تدعو قارئاً؟ قال: جعفر قال
  .أنتم تستبطئون املطر لكين أستبطئ احلجارة: فقال

الك، قد علمت ساكن اجلنة إله م: رأيت مالك بن دينار يتقنع بعباء، أو قال بكساء، مث يقول: جعفر قال
  .من ساكن النار فأي الدارين دار مالك وأي الرجلني مالك؟ مث يبكي

لو استطعت أن ال أنام مل أمن خمافة أن يرتل العذاب وأنا نائم، ولو وجدت أعواناً لفرقتهم : ومسعته يقول
  .ينادون يف منار الدنيا كلها يا أيها الناس النار النار

ن ألحد أن يتمىن لتمنيت أن يكون يل يف اآلخرة خص من قصب فأروى من املاء لو كا: ومسعته يقول
يا مغرية كل أخ وجليس وصاحب ال : ومسعته يقول للمغرية بن حبيب، وكان ختنه. وأجنو من النار

  .تستفيد منه يف دينك خرياً فانبذ عنك صحبته

  .املسجدلوال البول ما خرجت من : يا إخوتاه حبق أقول لكم: ومسعته يقول

رأيت حصرية للصالة، ومصحفه : إمنا العامل الذي إذا أتيته يف بيته فلم جتده قص عليك بيته: ومسعته يقول
  .ومطهرته يف جانب البيت، ترى أثر اآلخرة

إن األبرار لتغلي قلوم بأعمال الرب، وإن الفجار تغلي قلوم بأعمال الفجور، واهللا يرى : ومسعته يقول
  .ا ما مهومكم رمحكم اهللامهومكم، فانظرو

  .إن الصديقني إذا قرئ عليهم القرآن طربت قلوم إىل اآلخرة: ومسعته يقول

إن هللا تعاىل عقوبات : ومسعته يقول. ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب: ومسعته يقول
  . الرزقفتعاهدوهن من أنفسكم يف القلوب واألبدان وضنك يف املعيشة ووهن يف العبادة وسخطة يف

خرج سليمان بن داود عليه السالم يف موكبه فمر ببلبل على غصن شوك : جعفر عن مالك بن دينار قال
قد أصبت اليوم : فإنه يقول: قال. اهللا ورسوله أعلم: أتدرون ما يقول؟ قالوا: يصفر ويضرب بذنبه فقال

  .نصف مترة فعلى الدنيا العفاء

يسيء : فقيل له. ما أرمحين لعياله:  رجالً يسيء صالته فقالرأى مالك بن دينار: فضيل بن عياض قال
  .إنه كبريهم ومنه يتعلمون: هذا صالته وترحم عياله؟ قال

مىت : يا مرائي، قال: قال رجل ملالك بن دينار: مسعت بشر بن احلارث يقول: احلسن بن عمرو قال
w  .عرفت امسي؟ ما عرف امسي غريك
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 اللصوص إىل بيت مالك بن دينار فلم جيدوا يف البيت شيئاً فأرادوا دخل: احلسني بن علي احللواين قال
  .ما عليكم لو صليتم ركعتني: اخلروج من داره فقال مالك

دخلنا على مالك بن دينار يف مرضه الذي مات فيه وهو يكيد بنفسه فرفع رأسه إىل : حزم القطيعي قال
  .يف الدنيا لبطن وال لفرجاللهم إنك تعلم أين مل أكن أحب البقاء : السماء فقال

  .ملثل هذا اليوم كان دؤوب أيب حيىي: دخلنا على مالك بن دينار عند املوت فجعل يقول: أبو عيسى قال

لوال أين أكره أن أصنع شيئاً مل يصنعه أحد : أن مالك بن دينار ملا حضره املوت قال: عمارة بن زاذان قال
ين وأن جيمعوا يدي إىل عنقي فينطلقوا يب على تلك احلال كان قبلي ألوصيت أهلي إذا أنا مت أن يقيدو

  .حىت أدفن كما يصنع بالعبد اآلبق

  .فإذا سألين ريب تعىلى أي رب مل أرض لك نفسي طرفة عني قط: وقال غري أمحد بن حممد

أنا كنت : قلت لعبد الواحد بن زيد ما كان سبب موت مالك بن دينار؟ قال: حصني بن القاسم قال
ألته عن رؤيا رأى فيها مسلم بن يسار فقصها علي فانتفضت فجعل يشهق ويضطرب حىت سببه، س

ظننت أن كبده قد تقطعت يف جوفه مث هدأ فحملناه إىل بيته فلم يزل مريضاً يعوده إخوانه حىت مات 
  .فهذا كان سبب موته. منها

    

حلسن وابن سريين والقاسم بن كا: أسند مالك بن دينار عن أنس بن مالك وعن مجاعة من كبار التابعني
  .وكان الطاعون سنة إحدى وثالثون ومائة. وتويف قبل الطاعون بيسري. حممد وسامل بن عبيد اهللا

  هارون بن رئاب 

  .كان هارون بن رئاب خيفي الزهد، وكان يلبس الصوف حتت ثيابه: يكىن أبا احلسن بن عيينة قال

  .أن النور على وجههرأيت هارون بن رئاب وك: سفيان بن عيينة قال

  .كنت إذا رأيت هارون بن رئاب فكأمنا أقلع عن البكاء: عن ابن شوذب قال

  .أسند هارون عن أنس وغريه

  يزيد بن أبان الرقاشي 

يا أشعث : دخلت على يزيد الرقاشي فقال: دخلت على يزيد الرقاشي فقال: عن أشعث بن سوار قال
وقد صام . سبقين العابدون وقطع يب واهلفاه: وجعل يقول: قال. أتعال نبكي على املاء البارد يف يوم الظم

w  .اثنتني وأربعني سنة
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  .ما رأيت أحداً أصرب على طول القيام والسهر من يزيد بن أبان: قال يل ثابت البناين: عن هشام قال

ك جوع يزيد نفسه هللا عز وجل ستني عاماً حىت ذبل جسمه و: عن عبد اخلالق بن موسى اللقيطي قال
  .غلبين بطين فما أقدر له على حيلة: وكان يقول. بدنه وتغري لونه

وحيك يا يزيد من يترضى عنك ربك؟ ومن يصوم : كان يقول يف قصصه: عن أيب إسحاق اخلميسي قال
فبكى حىت سقطت : يا معشر من القرب بيته واملوت موعده أال تبكون؟ قال: لك أو يصلي لك؟ مث يقول

  .أشفار عينيه

  .كان يزيد الرقاشي قد بكى حىت تناثرت أشفاره وأحرقت الدموع جماريها من وجهه: السلويل قالزهري 

واهللا لوددت أن أبكي : أما تسأم من كثرة البكاء؟ فبكى وقال: قالوا ليزيد الرقاشي: سلمة بن سعيد قال
  .بعد الدموع الدماء وبعد الدماء الصديد

يا يزيد من يصلي لك بعدك؟ أو من يصوم؟ يا . ني البكاءابك يا يزيد على نفسك قبل ح: وكان يقول
يا إخوتاه ابكوا فإن مل جتدوا بكاء فارمحوا : يزيد من يضرع لك إىل ربك بعدك ومن يدعو؟ وكان يقول

  .كل بكاء

كان : أكان أبوك يتمثل من الشعر شيئاً؟ قال: قيل البن يزيد الرقاشي: أبو حممد علي بن احلسن قال
  : يتمثل

  وكل يوم مضى يدين من األجل  نفرح باأليام نقطعهال إنا

أسند يزيد عن أنس بن مالك، وروى عن احلسن وغريه إال أن التعبد شغله عن حفظ احلديث فأعرضت 
  .النقلة عما يروي

  األسود بن كلثوم 

ميه، وكان إذا مشى ال جياوز بصره قد. كان منا رجل يقال له األسود بن كلثوم: عن محيد بن هالل قال
فكان مير بالنسوة، ويف اجلدر يومئذ قصر، ولعل إحداهن أن تكون واضعة ثوا أو مخارها، فإذا رأينه 

  .كال إنه األسود بن كلثوم: مث يقلن. راعهن

إن نفسي هذه تزعم يف الرخاء أا حتب لقاءك، فإن كانت صادقة فارزقها ذلك، : فلما قرب غازياً قال
  .يه وإن كرهت، وأطعم حلمي سباعاً وطرياًوإن كانت كارهة فامحلها عل

فانطلق يف خيل فدخلوا حائط فنذر م العدو فجاءوا فأخذوا بثلمة احلائط، فرتل األسود عن فرسه 
  .فضرا حىت عادت فخرج وأتى املاء فتوضأ مث صلى

ظم اجليش فمر ع: قال. هكذا استسالم العرب إذا استسلموا مث تقدم فقاتل حىت قتل: يقول العجم: قال w
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ال، دعا أخي : بعد ذلك بذلك احلائط فقيل ألخيه لو دخلت فنظرت ما بقي من عظام أخيك وحلمه قال
  .بدعاء فاستجيب له فلست أعرض يف شيء من ذلك

  من الطبقة الرابعة

  أيوب بن أبي تميمة السختياني 

  .يكىن أبا بكر، موىل لعرتة، واسم أيب متيمة كيسان

عن قوماً يريدون أن يرتفعوا فيأىب اهللا إال أن يضعهم وآخرين يريدون أن : يوبقال أ: محاد بن زيد قال
  .يتواضعوا ويأىب اهللا إال أن يرفعهم

  .وكان النساك يومئذ يشمرون ثيام وكان أيوب ال يفعل: قال

كنت أمشي مع أيوب فيأخذ يف طرق إين ألعجب له كيف يهتدي هلا فراراً من الناس : محاد بن زيد قال
  . يقال هذا أيوبأن

أنا : كنا عند احلسن فجاء أيوب فسلم عليه فلما مضى، وكان حيث ال يسمع، قال: ميمون الغزال قال
  .هذا سيد الفتيان: احلسن

  .أيوب سيد شباب أهل البصرة: قال احلسن: ويف رواية أخرى

فيخرج ههنا رمبا ذهبت مع أيوب يف احلاجة أمشي معه فال يدعين، : مسعت شعبة يقول: حجاج قال
  .وههنا لكي ال يفطن له

  .ذكرت وما أحب أن أذكر: قال أيوب: وقال شعبة

  .ما رأيت مثل أيوب: لقي سفيان بن عيينة ستة ومثانني من التابعني، وكان يقول: احلميدي قال

    

ام كان أيوب يقوم الليل خيفي ذلك فإذا كان قبيل الصبح رفع صوته كأنه إمنا ق: سالم بن أيب مطيع قال
  .تلك الساعة

  .إذا ذكر الصاحلون كنت منهم مبعزل: قال أيوب السختياين: عن وهيب بن خالد قال

كفوا، لو أردت أن أخربكم بكل : فقال لنا أيوب. كنا عند أيوب فلغطنا وتكلمنا: بشر بن منصور قال
  .شيء تكلمت به اليوم لفعلت

  .الشهرة اليوم يف التشمري: فقالكان يف قميص أيوب بعض التذييل فقيل له، : عن معمر قال

  .أقل الكالم: أوصين، قال: قلت أليوب: صاحل بن أيب األخضر قال
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إن الرجل رمبا جلس إىل أيوب السختياين فيكون ملا يرى منه أشد اتباعاً منه لو مسع : عبد اهللا بن بشر قال
  .حديثه

لنسك ملا سقيتموه، له شعر وافر لو رأيتم أيوب مث استسقاكم شربة من ماء على ا: محاد بن زيد قال
  .وشارب وافر وقميص جيد هروي يشم األرض، وقلنسوة جيدة وطيلسان جيد ورداء عدين

  .إذا مل يكن ما تريد فأرد ما يكون: مسعت أيوب يقول: محاد بن زيد قال

لعفة عما با: ال ينبل الرجل حىت تكون فيه خصلتان: مسعت أيوب السختياين يقول: عبيد اهللا بن مشيط قال
  .يف أيدي الناس والتجاوز عما يكون منهم

: فلما تفرقوا قال أيوب. آذى رجل أيوب السختياين وأصحابه أذى شديداً: عن املبارك بن إمساعيل قال

  .إين ألرمحه أنا نفارقه وخلقه معه

بيده رأيت أيوب ال ينصرف عن سوقه إال معه شيء حيمله لعياله حىت رأيت قارورة الدهن : محاد قال
إن املؤمن أخذ عن اهللا عز وجل أدباً حسناً فإذا : إين مسعت احلسن يقول: فقلت له يف ذلك فقال. حيملها

  .أوسع عليه أوسع وإذا أمسك عنه أمسك

  .ما رأيت رجالً قط أشد تبسماً يف وجوه الرجال من أيوب: محاد بن زيد قال

على أيوب السختياين فإذا ذكرنا له كنا ندخل : مسعت مالك بن أنس يقول: إسحاق بن حممد قال
  . بكى حىت نرمحه"حديث رسول اهللا 

  .حج أيوب السختياين أربعني حجة: عن هشام بن حسان قال

كنت مع أيوب على جراء فعطشت عطشاً شديداً حىت رأى ذلك يف وجهي : عبد الواحد بن زيد قال
فاستحلفين . نعم: تر علي؟ قلتقال تس: العطش، قد خفت على نفسي: ما الذي أرى بك؟ قلت: فقال

فغمز برجله على حراء فنبع املاء فشربت حىت رويت ومحلت : قال. فحلفت له أن ال أخرب عنه ما دام حياً
  .فما حدثت به أحداً حىت مات: قال. معي من املاء

  .واهللا ما صدق عبد إال سره أن ال يشعر مبكانه: مسعت أيوب يقول: عن أيب بكر بن الفضل قال

ال، وال نصف : أال أكلمك بكلمة؟ قال: قال رجل من أهل األهواء أليوب: سالم بن أيب مطيع قالعن 
  .كلمة

ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً إال زاد من اهللا عز وجل : عن هشام بن حسان عن أيوب السختياين قال
  .بعداً

 موت الرجل من أهل السنة إنه ليبلغين: قال أيوب: مسعت ابن عيينة يقول: حممد بن عمر الباهلي قال
w  .فكأمنا يسقط عضو من أعضائي
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  .ما أشد الزكام: كان أيوب رمبا حدث باحلديث فريق فيلتفت فيمتخط ويقول: محاد بن زيد قال

يعوده : دخل بديل على أيوب السختياين، أظنه قال: مسعت بشر بن احلارث يقول: احلسن بن عمرو قال
هذا خري من هذا : ما هذا؟ فقال أيوب: ع ا الرثاء، فقال له بديلوقد مد على فراشه سبنية محراء يدف

  .الصوف الذي عليك

  .كان أيوب يطلب العلم حىت مات: مسعت محاد بن زيد يقول: حيىي العبدي قال

أسند أيوب عن أنس بن مالك وعمرو بن سلمة اجلرمي وروى عن أيب عثمان النهدي وأيب رجاء 
وتويف يف الطاعون بالبصرة سنة إحدى وثالثني . ن وابن سريين وأيب قالبةالعطاردي وأيب العالية واحلس

  .ومائة

  .مات أيوب وهو ابن ثالث وستني: مسعت سليمان بن حرب يقول: حنبل قال

  يحيى بن سليم 

  .ويقال حيىي بن مسلم. أبو مسلم البكاء

.  على حلقه وجعل هلا طرفنيكان حيىي بن مسلم البكاء قد اعتم بعمامة فأدارها: عن معاذ بن زياد قال

فكان يبكي حىت يبل هذا الطرف مث يبكي حىت يبل الطرف اآلخر، مث حيلها من رأسه ويبكي وينتحب 
  .حىت يبل العمامة بأسرها مث يبكي وينتحب حىت يبل أردانه

  سليمان بن طرخان التيمي 

ليمان بتيمي ولكنه مري ومرتله ليس س: مسعت يزيد بن هارون يقول: حممد بن سعد قال. يكىن أبا املعتمر
وكان هو وابنه . وكان من العباد اتهدين يصلي الغداة بوضوء العشاء اآلخرة. يف التيم فنسب إليهم

  .املعتمر يدوران بالليل يف املساجد فيصليان مرة يف هذا املسجد ومرة يف هذا حىت يصبحا

    

ما جلست : ىي يعين ابن سعيد، وذكرنا التيمي، فقالمسعت حي: أنبأنا علي يعين ابن املديين قال: حنبل قال
  .إىل رجل أخوف هللا منه

لوال أنك من أهلي ما حدثتك عن أيب : مسعت معتمر بن سليمان التيمي يقول: حممد بن عبد األعلى قال
ذا، مكث أيب أربعني سنة يصوم يوماً ويفطر يوماً ويصلي الصبح بوضوء العشاء ورمبا أحدث الوضوء 

  .ري نوممن غ

w  .صلى سليمان التيمي الغداة بوضوء العتمة أربعني سنة: اهليثم أبو علي املفلوج قال
w
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ما أتينا سليمان التيمي يف ساعة يطاع اهللا عز وجل فيها إال وجدناه مطيعاً فإن كان : محاد بن سلمة قال
ئداً مريضاً أو مشيعاً يف ساعة صالة وجدناه مصلياً، فإن مل تكن ساعة صالة وجدناه إما متوضئاً أو عا

  .فكنا نرى أنه ال حيسن أن يعصي اهللا عز وجل: قال. جلنازة أو قاعداً يسبح يف املسجد

مات صاحب يل كان يطلب احلديث : مسعت املعتمر يقول: ومسعت سوار بن عبد اهللا يقول: قال السراج
فال : قال. نعم: سنة؟ قلتيا معتمر كان صاحبك هذا على ال : فجزعت عليه فرآى أيب جزعي عليه فقال

  .جتزع عليه وال حتزن عليه

سقط بيت لنا كان أيب يكون فيه فضرب : مسعت معتمر بن سليمان التيمي قال: أسود بن سامل قال
  .األمر أعجل من ذاك، غداً املوت: فقال. لو بنيته: فقيل له. فسطاطاً فكان فيه حىت مات

  .لتيمي يف قبة لبود ثالثني سنة أو حنواً من ثالثنيمكث سليمان ا: عن حيىي بن سعيد القطان قال

كان التيمي عامة زمانه يصلي العشاء والصبح بوضوء واحد وليس وقت : حممد بن عبد اهللا األنصاري قال
  .صالة إال وهو يصلي، وكان يسبح بعد العصر إىل املغرب، ويصوم الدهر

نيب سليمان التيمي العشاء اآلخرة ومسعته يقرأ صلى إىل ج: أبو علي البصري عن معمر، مؤذن التيمي، قال
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين : "فلما أتى على هذه اآلية:  قال1امللك آية " تبارك الذي بيده امللك"

  .فخرجت وتركته: قال.  جعل يرددها حىت خف أهل املسجد وانصرفوا27امللك آية " كفروا

فلما رأوه زلفة : "فتسمعت فإذا هو مل جيزها وهو يقول: قال. هوعدت ألذان الفجر فإذا هو يف مقام: قال
  ".سيئت وجوه الذين كفروا

ال تقولوا هكذا ال أدري ما يبدو : قيل لسليمان التيمي أنت أنت من مثلك؟ قال: الفضيل بن عياض قال
  .47زمر آية ال" وبدا هلم من اهللا ما مل يكونوا حيتسبون: "يل من ريب عز وجل؟ مسعت اهللا تعاىل يقول

كان بني سليمان التيمي وبني رجل شيء فنازعه، فتناول الرجل سليمان : عن إبراهيم بن إمساعيل قال
  .فغمز بطنه فجفت يد الرجل

  .إن الرجل ليذنب الذنب فيصبح وعليه مذلته: األصمعي عن معتمر عن أبيه قال

: فنهاه الطبيب أن ميس ماء قال: قالقدح سليمان التيمي عينه : السري بن حيىي حدثناه قال: ضمرة قال

فرتع القطنة عن عينه وتوضأ وأعاد القطنة : قال. وكان يرى الوضوء من مس الفرج: فمس فرجه قال
ما أرى شيئاً : انظر هل ترى شيئاً؟ قال: قال. فجاء الطبيب فنظر فلم ير شيئاً ينكر: قال. على حاهلا

  .قد رزقك العافيةفإن اهللا : قال. فإين قد توضأت: قال. أنكره

يا معتمر حدثين بالرخص : قال يل أيب حني حضره املوت: مسعت املعتمر يقول: سوار بن عبد اهللا قال
w  .لعلي ألقى اهللا عز وجل وأنا حسن الظن به
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  .وعزيت ألكرمن مثوى سليمان، يعين التيمي: رأيت رب العزة يف املنام فقال: عن رقبة قال

يا رقبة وعزيت : رأيت رب العزة تبارك وتعاىل يف النوم فقال: أنه قالوبلغنا من طريق آخر عن رقبة 
  .وجاليل ألكرمن مثوى سليمان التيمي فإنه صلى أربعني سنة على ظهر العتمة

ألحدثنك مبائة حديث عن : نعم، قال: أنت رأيت هذا؟ قلت: فجئت إىل سليمان فحدثته فقال: قال
ما فعل : فلما كان بعد مديدة مات فرأيته مات يف املنام فقلت: قال.  مبا جئتين به من البشارة"رسول اهللا 

  .هكذا أفعل بأبناء ثالث ومثانني: غفر يل وأدناين وقربين وغلفين بيده وقال: اهللا بك؟ قال

أسند سليمان التيمي عن أنس بن مالك وعن أيب مالك النهدي وأيب جملز واحلسن وابن سريين وأيب العالية 
  . بالبصرة سنة ثالث وأربعني ومائةيف آخرين وتويف

  داود بن أبي هند 

  .دينار: واسم أيب هند. يكىن أبا بكر، موىل آلل األعلم القشرييني وكان يفيت يف زمان احلسن

وكان خزازاً . صام داود أربعني سنة ال يعلم به أهله: مسعت ابن أيب عدي يقول: عن عمرو بن علي قال
  .دق به يف الطريق ويرجع عشياً فيفطر معهمحيمل معه غداءه من عندهم فيتص

    

أصابين يعين الطاعون فأغمي علي فكأن اثنني أتياين فغمز : مسعت داود بن أيب هند يقول: سفيان قال
تسبيحاً وتكبرياً وشيئاً من : أي شيء جتد؟ فقال: أحدمها عكدة لساين وغمز اآلخر أمخص قدمي فقال

ومل أكن أخذت القرآن حينئذ، وكنت أذهب يف احلاجة : قال. لقرآنخطو إىل املسجد وشيئاً من قراءة ا
  .لو ذكرت اهللا حىت آيت حاجيت فعوفيت فأقبلت على القرآن فتعلمته: فأقول

أسند داود عن أنس بن مالك، وروى عن كبار التابعني كسعيد بن املسيب وايب عثمان النهدي وأيب 
  .الثني ومائةالعالية واحلسن وغريهم، وتويف يف سنة تسع وث

  عاصم بن سليمان األحول 

يكىن أبا عبد الرمحن موىل لبين متيم كان قاضياً باملدائن يف خالفة أيب جعفر، وكان على احلسبة يف 
  .املكاييل واملوازين بالكوفة

رمبا رئي عاصم األحول وهو صائم مث يفطر فإذا صلى العشاء تنحى : حدثين أيب قال: حممد بن عباد قال
  . يزال يصلي الفجر ال يضع جنبهفصلى فال
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أسند عاصم عن أنس بن مالك وعبد اهللا بن سرجس، وروى عن أيب عثمان النهدي وابن سريين 
  .وغريمها، وتويف سنة إحدى أو اثنتني وأربعني ومائة

  يونس بن عبيد 

زازاً فجاء كان يونس بن عبيد خ: مسعت زهرياً يقول: رسته قال. موىل لعبد القيس. يكىن أبا عبد اهللا
صلى اهللا على : فنشر الغالم الرزمة وضرب بيده عليها وقال. انشر الرزمة: رجل يطلب ثوباً فقال لغالمه

  .ارفعه ارفعه، وأىب أن يبيعه خمافة أن يكون مدحه. حممد

فقال يونس . بأربعمائة: جاء رجل من أهل الشام إىل سوق اخلزازين فقال مطرف: مؤمل بن إمساعيل قال
فجاء وقد باع ابن . فنادى مند بالصالة فانطلق يونس إىل بين قشري ليصلي م. عندنا مبائتني: دبن عبي

ذلك املطرف بعناه من هذا : ما هذه الدراهم؟ قال: فقال يونس. أخيه املطرف من الشامي بأربعمائة
خذ مائتني، يا عبد اهللا املطرف الذي عرضت عليك مبائيت درهم، فإن شئت فخذه و: قال يونس. الرجل

: بل أسألك باهللا من أنت وما امسك؟ قال: قال. رجل من املسلمني: من أنت؟ قال: قال. وإن شئت فدعه

. اللهم رب يونس فرج عنا: فواهللا إنا لنكون يف حنر العدو فإذا اشتد األمر علينا قلنا: قال. يونس بن عبيد

  .سبحان اهللا سبحان اهللا: فقال يونس. أو شبيه هذا

فنظر . جاءت امرأة مبطرف خز إىل يونس بن عبيد فألقته إليه تعرضه عليه يف السوق: املفضل قالبشر بن 
أرى : كيف تراه بعشرين ومائة؟ قال: فألقاه إىل جار له: قال. بستني درمهاً: بكم؟ قالت: إليه فقال هلا

: قالت. س وعشرين ومائةاذهيب فاستأمري أهلك يف بيعه خبم: فقال هلا: قال. ذلك مثنه أو حنواً من مثنه

  .ارجعي إليهم فاستأمريهم: قال. قد أمروين أن أبيعه بستني

درهم طيب ورجل يعمل : ليس شيء أعز من شيئني: مسعت يونس بن عبيد يقول: أمساء بن عبيد قال
  .على سنة

 إمنا مها درمهان، درهم أمسكت عنه حىت طال لك فأخذته، ودرهم وجب هللا: ومسعت يونس يقول: قال

  .وجل عليك فيه حق فأديته

يا أخي بلغين عنك فضل : بلغين عن يونس بن عبيد فضل وصالح فكتبت إليه: جعفر بن برقان قال
أتاين كتابك تسألين أن أكتب : فكتب إيل. وصالح فأحببت أن أكتب إليك، فاكتب إيل مبا أنت عليه

 حتب هلا وأن تكره هلم ما تكره هلا إليك مبا أنا عليه، وأخربك أين عرضت على نفسي أن حتب للناس ما
فإذا هي من ذلك بعيد مث عرضت عليها مرة أخرى ترك ذكرهم إال من خري فوجدت الصوم يف اليوم 

w  .احلار الشديد احلر باهلواجر بالبصرة أيسر عليها من ترك ذكرهم، هذا أمري يا أخي والسالم
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 صالة وال صوماً ولكن ال واهللا ما حضر حق ما كان يونس بأكثرهم: عن سالم بن أيب مطيع أو غريه قال
  .من حقوق اهللا عز وجل إال وهو متهيئ له

ما يبكيك يا أبا عبد اهللا؟ : نظر يونس بن عبيد إىل قدميه عند موته فبكى فقيل له: إسحاق بن إبراهيم قال
  .قدماي مل تغربا يف سبيل اهللا عز وجل: قال

إنك تكاد تعرف ورع الرجل يف كالمه إذا : ن عبيد قالوحدثنا سعيد بن عامر عن يونس ب: قال غسان
  .تكلم

ال جتد شيئاً من الرب واحداً يتبعه الرب كله غري اللسان فإنك جتد : مبارك بن فضالة عن يونس بن عبيد قال
الرجل يكثر الصيام ويفطر على احلرام، ويقوم الليل ويشهد بالزور، وذكر شيئاً حنو هذا، ولكن ال جتده 

  .م إال حبق فيخالف ذلك علمه أبداًال يتكل

    

جاء رجل إىل يونس بن عبيد فشكا إليه : حدثين بعض أصحابنا من البصريني قال: غسان بن املفضل قال
أيسرك ببصرك هذا الذي تبصر به مائة ألف؟ : ضيقاً من حاله ومعاشه واغتماماً منه بذلك فقال له يونس

فؤادك الذي تعقل به يسرك به : قال. ال:  به مائة ألف؟ قالفسمعك الذي تسمع به يسرك: قال. ال: قال
فذكره نعم اهللا عز وجل : فرجالك؟ قال. ال: فيداك يسرك ما مائة ألف؟ قال: قال. ال: مائة ألف؟ قال

  .أرى لك مئتني ألوفاً وأنت تشكو احلاجة: فأقبل عليه يونس فقال. عليه

يا عبد اهللا هذه : بيد وجعاً جيده يف بطنه فقال له يونسشكا رجل إىل يونس بن ع: عن محاد بن زيد قال
  .دار ال توافقك، فالتمس داراً توافقك

  .منذ دخلت علينا قد مضى من آجالنا: دخلت على يونس بن عبيد فقال: عن جسر قال

: بكم تبيعينها؟ قالت: اشترها فقال: جاءت يونس بن عبيد امرأة جببة خز فقالت له: أمية بن بسطام قال

هي خري : فلم يزل يقول. هي خري من ذلك: قال. بستمائة: قالت. هي خري من ذلك: قال. خبمس مائة
  .من ذلك حىت بلغت ألفاً وقد بذلتها خبمس مائة

فكان وكيله . وكان يونس بن عبيد يشتري االبرسيم من البصرة فيبعث به إىل وكيله بالسوس: قال أمية
ه أن املتاع عندهم زائد مل يشتر منهم أبداً حىت خيربهم أن وكيله فإن كتب وكيله إلي. يبعث إليه باخلز

  .كتب إليه أن املتاع عندهم زائد

كان يونس بن عبيد إذا طلب املتاع أرسل وكيله بالسوس أن أعلم من تشتري منه أن املتاع : أمية قال
  .وكالماً ذا معناه. يطلب

: وقال أحدمها. غال احلرير: يد بن عامر يقوالنمسعت النضر بن مشيل وسع: أمحد بن سعيد الدارمي قال w
w
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وكان يونس بن عبيد خزازاً علم بذلك فاشترى من . باخلز يف موضع كان إذا غال هناك غال بالبصرة
هل كنت قد علمت أن املتاع قد غال بأرض : رجل متاعاً بثالثني ألفاً فلما كان بعد ذلك قال لصاحبه

  .ورد عليه الثالثني ألفاً. هلم هلم إىل مايل وخذ مالك:  قالال ولو علمت مل أبع: كذا وكذا؟ قال

لو أصبت درمهاً حالالً من جتارة الشتريت : مسعت يونس بن عبيد يقول: عبيد اهللا بن سالم الباهلي قال
  .به براً مث صريته سويقاً مث سقيته املرضى

فكالمها يقول ما . روا احلاللاجتمع يونس بن عبيد وعبد اهللا بن عون فتذاك: ضمرة عن ابن شوذب قال
  .أرى يف بيت درمهاً حالالً

ما أعلم شيئاً أقل طيب ينفقه صاحبه يف حق، أو أخ : مسعت يونس بن عبيد يقول: سليمان بن املغرية قال
  .يسكن إليه يف اإلسالم وما يزدادان إال قلة

  . يونس بن عبيدما رأيت أحداً يطلب بالعلم وجه اهللا عز وجل إال: عن هشام بن حسان قال

خصلتان إذا صلحتا من العبد صلح ما : مسعت يونس بن عبيد يقول: عن ضمرة عن ابن شوذب قال
  .صالته ولسانه: سوامها من أمره

  .ما يف العيش بعدك من خري: مرض يونس بن عبيد فقال أيوب السخيتاين: محاد بن زيد قال

ا وابرأ من أا تقلب العلف وترتع الوتد وال بعه: جاءين يونس بن عبيد بشاة فقال: سكن احلرشي قال
  .تربأ بعد ما تبيع بل قل ملن تبيع

  .ما أهم رجالً كسبه إال أمهه أين يضعه: مسعت يونس بن عبيد يقول: محاد بن سلمة قال

ما يل تضيع يل الدجاجة فأجد هلا وتفوتين : قال يونس بن عبيد: قال ابن عائشةك وثنا سعيد بن عامر قال
  !!. فال أجد هلاالصالة

ما من الناس أحد يكون لسانه منه على بال إال رأيت : مسعت يونس بن عبيد يقول: منصور بن بشر قال
ما شبهت الدنيا إال كرجل : عن معاذ بن األعلم عن يونس ابن عبيد قال. ذلك صالحاً يف سائر عمله

  .نائم يف منامه ما يكره وما حيب، فبينما هو كذلك إذا انتبه

  .إين ألعرف مائة خصلة من الرب ما يف منها واحدة: قال يونس بن عبيد: بن احلارث قالبشر 

ال يدخلن أحدكم على : احفظوا عين ثالثاً مت أو عشت: قال لنا يونس بن عبيد: محاد بن زيد قال
  .سلطان يعظه، وال خيل بامرأة شابة وإن أقرأها القرآن، وال ميكن مسعه من ذي اهلوى

.  عبيد عن أنس بن مالك وروى كثرياً عن احلسن وابن سريين وعطاء وعكرمة ونظرائهمأسند يونس بن

  .قيل سنة أربع وثالثني. وتويف يف سنة تسع وثالثني ومائة
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  عبد اهللا بن عون بن أرطبان 

  .يكىن أبا عون موىل عبد اهللا بن ذرة املزين

    

وكان إذا صلى الغداة .  وكان مشغوالً بنفسه.ما رأيت ابن عون مبازح أحداً وال مياري أحداً: بكار قال
مكث مستقبالً القبلة يف جملسه يذكر اهللا عز وجل فإذا طلعت الشمس صلى مث أقبل على أصحابه وما 
رأيته شامتاً أحداً قط عبداً وال أمة وال دجاجة وال شاة وال رأيت أحداً أملك للسانه منه، وكان يصوم 

ن إذا توضأ ال يعينه أحد وكان طيب الريح لني الكسوة وكان إذا خال وكا. يوماً ويفطر يوماً حىت مات
يف مرتله إمنا هو صامت ال يزيد على احلمد هللا ربنا وما رأيته دخل محاماً قط وكان إن وصل إنساناً بشيء 

ه وصله سراً، وإن صنع شيئاً صنعه سراً يكره أن يطلع عليه أحد وكان له سبع يقرؤه كل ليلة فإذا مل يقرأ
  .بالليلة أمته بالنهار وكان ال خيفي شاربه وكان يأخذه أخذاً وسطاً

  .مل تر بعينيك كوفياً وال بصرياً مثل ابن عون: سعيد بن عامر قال

ما ساد ابن عون الناس أن كان أتركهم للدنيا ولكن ابن عون إمنا ساد الناس حبفظ : حيىي القطان قال
  .لسانه

إين ألعرف رجالً منذ عشرين : احد من أصحاب يونس بن عبيد قالحدثين غري و: معاذ بن معاذ قال
سنة يتمىن أن يسلم له يوم من أيام ابن عون فال يقدر عليه، وليس ذلك أن يسكت رجل يوماً ال يتكلم، 

  .ولكن يتكلم فيسلم كنا يسلم ابن عون

ا مسعته حالفاً على صحبت ابن عون دهراً من الدهر حىت مات وأوصى إىل أيب، فم: بكار بن حممد قال
  .ميني برة وال فاجرة حىت فرق بيننا املوت

  .ما كان بالعراق أحد أعلم بالسنة من ابن عون: ابن مهدي قال

  .باالستقامة: قيل البن املبارك ابن عون مبا ارتفع؟ قال: أبو بكر بن أصرم قال

شرين سنة فما أعلم أن صحبت عبد اهللا يعين ابن عون أربعاً وع: عن خارجة، يعين ابن مصعب، قال
  .املالئكة كتبت عليه خطيئة

: مسعت روحاً يعين اب عبادة يقول: مسعت حممد بن عبيد اهللا املنادي يقول: حممد بن إسحاق الثقفي قال

  .ما رأيت رجالً أعبد من ابن عون

  .بارك اهللا فيك: كان ابن عون ال يغضب وإذا أغضبه الرجل قال: بكار بن حممد قال

لو أن رجالً انقطع إىل هؤالء امللوك يف الدنيا النتفع فكيف مبن ينقطع إىل : ن ابن عون قالاألصمعي ع
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نازع ابن عون : من له السموات واألرض وما بينهما وما حتت الثرى؟ أبو مالك بشر بن احلسن قال
  .لوال أن يكتب علي لقلت: رجل فقال

فقيل له يف .  فكان ال يكريها من املسلمني.كانت له حوانيت يكريها: محاد بن زيد عن ابن عون قال
  .إن هلذا إذا جاء رأس الشهر روعة وإين أكره أن أروع املسلم: ذلك فقال

حدثين من مل تر عيناي مثله فقلت يف نفسي اليوم يستبني فضل احلسن وابن : هشام بن حسان قال
  .فأشار بيده إىل ابن عون وهو جالس: قال. سريين

ما رأت : عثمان البيت يقول: مسعت عمر بن حبيب يقول:  للخليل بن شبان فقالفذكرته: قال الربايل
  .عيناي مثل ابن عون

قال لنا بعض أصحابنا عن ابن عون أن نادته أمه فأجاا فعال صوته صوا : حممد بن عمر بن حرب قال
  .فأعتق رقبتني

  .كنا نعجب من ورع ابن سريين فأنساناه ابن عون: قرة بن خالد قال

. إن خف: ال تقل: فقال. حدثين ذا احلديث إن خف عليك: سألت ابن عون فقلت: أبو عاصم قال

  .أكره أن أحدثك وال خيف علي فيكون على خالف ما سألت: مله؟ قال: فقلت له

كان ال يكري دوره من : مسعت أبا عبد اهللا أمحد بن حنبل، وذكر ابن عون، فقال: أبو بكر املروزي قال
  .لئال يروعهم: ألي علة؟ قال: قلت. املسلمني

وكان البن عون مجل يستقي املاء فإذا غالم ابن عون قد ضرب اجلمل فذهب بعينه فجاء الغالم وقد : قال
  .اذهب فأنت حر لوجه اهللا عز وجل: فلما رآه قد أرعب قال. أرعب وظن أم قد شكوه

ا حىت يكون رضاه عند الفقر كرضاه لن يصيب العبد حقيقة الرض: قال ابن عون: أشعث بن سعيد قال
عند الغىن، كيف تستقضي اهللا يف أمرك مث تسخط إن رأيت قضاءه خمالفاً هلواك ولعل ما هويت من ذلك 

  .لو وفق لك فيه هلكك، وترضى قضاءه إذا وافق هواك؟ ما أنصفت من نفسك وال أصبت باب الرضا

من بقي؟ : قيل له. إىل البصرة: ىل أين تريد؟ قالإ: قدم ابن املبارك قدمة فقيل له: حممد بن عيسى قال
  .ابن عون آخذ من أخالقه، آخذ من آدابه: قال

أدرك ابن عون أنس بن مالك وصحبه ويقال إنه أسند عنه وروى عن احلسني وابن سريين وأيب رجاء 
  .العطاردي والقاسم بن حممد وجماهد ونافع يف آخرين

    

كان ابن عون يف مرضه أصرب من أنت راء، ما رأيته يشكو شيئاً من : لأخربنا بكار قا: حممد بن سعد قال
w  .علته حىت مات، ومات يف رجب سنة إحدى ومخسني ومائة
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  هشام بن حسان 

  .أبو عبد اهللا القردوسي من األزد

أي ذنب عمل هذا، من قتل : حدثتين فارسية كانت تكون مع هشام يف الدار قالت: محاد بن زيد قال
  .كله يبكيهذا؟ الليل 

جاورت احلسني عشر سنني، وتويف يف أول يوم من صفر سنة مثان : روى هشام عن عطاء وغريه وقال
  .وقيل سنة سبع وأربعني ومائة. وأربعني ومائة

  عمران بن مسلم القصير 

أال حر كرمي يصرب أياماً : كان عمران القصري يقول جللسائه: حدثين رجل قال: أبو معاوية الغاليب قال
حدثتين أمينة بنت عمران من أبيها، وكان قد عاهد : ئل؟ عبد اهللا بن مغيث بن سعدان اليشكري قالقال

قال إين حببت إيل طاعة اهللا تعاىل طول احلياة ولوال الركوع : اهللا أن ال ينام بليل أبداً إال مستغلباً، قالت
فلم يزل جمهوداً على ذلك حىت : لتقا. والسجود وقراءة القرآن ما باليت أن ال أعيش يف الدنيا فواقاً

  .مات رمحه اهللا

يا بنية وكيف تعهدين من فارق : يا أبت إنه ال عهد يل بك منذ فارقتنا قال: فرأيته يف منامي فقلت: قالت
خري حال : يا أبت كيف حالك منذ فارقتنا؟ قال: فقلت: احلياة وصار إىل ضيق القبور وظلمتها؟ قالت

فما الذي : فقلت: قالت.  املضاجع وحنن ها هنا يغدى ويراح برزقنا من اجلنةبؤئنا املنال ومهدت لنا
  .الصرب الصاحل وكثرة التالوة لكتاب اهللا تعاىل: بلغك هذا؟ قال

ذكر هذه احلكاية أبو نعيم يف ترمجة عمران القصري، وقد ذكرها ابن أيب الدنيا يف كتاب املنامات عن 
  .عمران بن زيد

  .فذكر احلكاية. حدثتين أمينة بنت عمران بن زيد عن أبيها: يشكري قالعبد الله بن مغيث ال

  .وهذا عمران بن زيد هو أبو حيىي املالئي الطويل، وهذا أليق بالصواب

أسند عمران القصري عن أنس بن مالك وعن كبار التابعني كاحلسن وابن سريين وأيب رجاء العطاردي 
  .ونافع ونظرائهم

  كهمس بن الحسن القيسي 

كان كهمس يصلي ألف ركعة يف اليوم : اهليثم بن معاوية عن شيخ من أصحابه قال. يكىن أبا عبيد اهللا
w  .قومي يا مأوى كل سوء فواهللا ما رضيتك هللا ساعة قط: والليلة فإذا مل قال لنفسه
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كان كهمس يعمل يف اجلص كل يوم بدانقني، فإذا أمسى اشترى به فاكهة : عبد امللك بن قريب قال
  .ى ا إىل أمهفأت

اشترى كهمس دقيقاً بدرهم فأكل منه، فلما طال عليه كاله فإذا هو : حيىي بن كثري صاحب البصري قال
  .كما وضعه فجعل بعد ال يأخذ منه شيئاً إال نقص حىت فين

كان يل جار يشتري هذا التمر والرطب ويسأل يل : قال يل كهمس مبكة: موسى بن هالل العبدي قال
  .فمذ مات تركت التمرعن احلوائط 

خرج يوماً كهمس ومعه دينار فسقط منه وطلبه : مسعت بشر بن احلارث يقول: أمحد بن الفتح قال
لعل هذا الدينار غري ذاك الدينار، وأكل ذات يوم مسكاً فأخذ من حائط جاره : فتركه وقال: قال. فوجده

  . ذاك الطني مل أخذته بغري علمهأنا اليوم منذ أربعني سنة أبكي على: طيناً فغسل به يده فقال

. يا أبا سلمة أذنبت ذنباً وأنا أبكي عليه أربعني سنة: قال يل كهمس بن احلسن: عمارة بن زازان قال

زارين أخ يل فاشتريت له مسكاً بدانق فلما أكل قمت إىل حائط جار يل : قلت وما هو يا أبا عبد اهللا؟ قال
  .نا أبكي عليه منذ أربعني سنةفأخذت منه قطعة طني فغسل ا يده، فأ

أتراك معذيب وأنت قرة عيين يا حبيب قلباه؟ : كان كهمس يقول يف جوف الليل: أبو عطاء الرملي قال
  .كان كهمس يصلي حىت يغشى عليه: مسعت بشر بن احلارث يقول: أمحد بن الفتح قال

هذا : شرة بسرة محراء وقالدخلنا على كهمس العابد فقرب إلينا إحدى ع: عن إسحاق بن إبراهيم قال
  .اجلهد من أخيكم واهللا املستعان

عبد اهللا بن شقيق العقيلي وعبد اهللا بن بريدة وحممد بن : أسند كهمس عن خلق كثري من التابعني منهم
وكان مشغوالً خبدمة أمه مع تعبده، فلما ماتت خرج إىل مكة فأقام إىل أن مات . عمر ومصعب بن ثابت

  .هناك

  حمد الفارسي حبيب أبو م

  .كان جماب الدعوى حضر جملس احلسن فتأثر مبوعظته فخرج عما كان ميلك

    

وكان احلسن جيلس يف جملسه الذي يذكر فيه يف كل يوم، : مسعت مشيخة يقولون: يونس بن حممد قال
 ال وكان حبيب أبو حممد جيلس يف جملسه الذي يأتيه فيه أهل الدنيا والتجار وهو غافل عما فيه احلسن

إىل أن التفت إليه يوماً فذكره احلسن باجلنة وخوفه من النار فانصرف من . يلتفت إىل شيء من مقالته
w  .عنده فلم يزل يف تبديد ماله حىت مل يبق له شيء مث جعل بعد يستقرض على اهللا
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ى رجالً فأت. اذهب فاستقرض وأنا أضمن: وجاء رجل إىل أيب حممد فشكا إليه ديناً عليه فقال: قال يونس
يا أبا حممد درامهي، فقد أضر يب : مث جاء الرجل فقال. فأقرضه مخس مائة درهم وضمنها أبو حممد

اذهب : وجاء الرجل فقال له. فتوضأ أبو حممد ودخل املسجد ودعا اهللا تعاىل. نعم غداً: فقال. حبسها
ة درهم فذهب فوجدها فذهب فإذا يف املسجد صروة فيها مخس مائ. فإن وجدت يف املسجد شيئاً فخذه

فقال اذهب فهي لك، من وزا . يا أبا حممد تلك الدراهم تزيد: تزيد على مخس مائة فرجع إليه فقال
  .وزا راجحة

أتانا سائل وقد عجنت عمرة وذهبت جتيء بنار ختبزه فقلت : مسعت حبيباً يقول: جعفر بن سليمان قال
فلما : قال. ذهبوا به خيبزونه: أين العجني؟ فقلت: فجاءت عمرة فقالت. خذ العجني فاحتمله: للسائل

فإذا رجل قد جاء جبفنة عظيمة : سبحان اهللا ال بد لنا من شيء نأكله قال: أكثرت علي أخربا فقالت
  .ما أسرع ما ردوه عليك قد خبزوه وجعلوا معه حلماً: فقالت عمرة. مملوءة خبزاً وحلماً

فبكى ذات ليلة كثرياً فقالت عمرة . من أكثر الناس بكاءكان حبيب أبو حممد رقيقاً : جعفر قال
  .دعيين فإين أريد أن أسلك طريقاً مل أسلكه قبل: مل تبكي يا أبا حممد؟ فقال هلا حبيب: بالفارسية

ولو أن اهللا دعاين . ومسعت حبيباً يقول واهللا إن الشيطان ليلعب بالقراء كما يلعب الصبيان باجلوز: قال
جئين بصالة يوم أو صوم يوم أو ركعة أو سجدة أو : لبيك، فقال: يا حبيب فقلت: ليوم القيامة فقا

  .تسبيحة اتقيت عليها من إبليس أن يكون طعن فيها طعنة فأفسدها، ما استطعت

  .ال تقعدوا فراغاً فإن املوت يليكم: ومسعت حبيباً يقول

  .معه ذنوبهإن من سعادة املرء إذا مات ماتت : قال حبيب: مجيل أبو علي قال

أخرج بدرة . اشترى حبيب الفارسي نفسه من ربه أربع مرات بأربعني ألف درهم: خلف بن الوليد قال
إهلي إن كنت قبلت تلك فهذه : مث أخرج بدرة أخرى فقال. يا رب اشتريت منك نفسي ذه: فقال

: مث أخرج الرابعة فقال. هذهإهلي إن كنت مل تقبل األوىل والثانية فاقبل : مث أخرج الثالثة فقال. شكر هلا

  .إهلي إن كنت قبلت الثالثة فهذه شكر هلا

كان حبيب أبو حممد يأخذ متاعاً من التجار : مسعت أبا سليمان الداراين يقول: أمحد بن أيب احلواري قال
يا رب كأنه، أي ينكسر وجهي عندهم فدخل فإذا هو : يتصدق به فأخذ مرة فلم جيد شيئاً يعطيهم فقال

يا رب ليس أريد هذا، : لق من شعر كأنه نصب من أرض البيت إىل قريب السقف مملوءاً دراهم فقالجبوا
  .فأخذ حاجته وترك البقية

يل عليك : من أين؟ قال: إن يل عليك ثالمثئة درهم قال: إن رجالً أتى حبيباً فقال: مسلم بن إبراهيم قال
wاللهم إن كان صادقاً :  الليل توضأ وصلى وقالفلما كان من. اذهب إىل غد: قال حبيب. ثالمثئة درهم
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: فقال. فجيء بالرجل من غد قد محل وقد ضرب شقه الفاجل: قال. فأد إليه وإن كان كاذباً فابتله يف بدنه

. أنا الذي جئتك باألمس، مل يكن يل عليك شيء وإمنا قلت يستحيي من الناس فيعطيين: ما لك؟ قال

  .فقام الرجل على األرض كأن مل يكن به شيء. كان صادقاً فألبسه العافيةاللهم إن : تعود؟ قال: فقال له

اشترى أبو حممد حبيب طعاماً يف جماعة أصابت الناس فقسمه على املساكني مث : عن السري بن حيىي قال
  .خاط أكيسة فجعلها فإذا هي مملوءة دراهم فوزا فإذا هي حقوقهم فدفعها إليهم

  .ان حبيب أبو حممد يرى يوم التروية بالبصرة ويرى يوم عرفة بعرفاتك: عن السري بن حيىي قال

فقال . كأا طلبت منه شيئاً. يا أبا حممد: شهدت حبيباً الفارسي يوماً فجاءته امرأة فقالت: عن محاد قال
فقام حبيب أبو حممد إىل وضوئه فتوضأ مث جاء إىل مصاله . كذا وكذا: كم لك من العيال؟ فقالت: هلا

يا رب إن الناس حيسنون ظنهم يب وذاك من سترك علي فال : فلما فرغ قال. ى خبضوع وسكونفصل
  .يا محاد اكتم ما رأيت حيايت: مث قال. ختلف ظنهم يب، مث رفع حصريه فإذا خبمسني درمهاً فأعطاه إياها

    

فجاء رجل . دكنا عند مالك بن دينار ومعنا حممد بن واسع وحبيب أبو حمم: عبد الواحد بن زيد قال
وضعتها يف غري حقها وتتبعت ا أهل جملسك ومن يغشاك : فكلم مالكاً فأغلظ يف قسمة قسمها وقال

بلى واهللا : قال. واهللا ما أردت هذا: فبكى مالك وقال: قال. لتكثر غاشيتك وتصرف وجوه الناس إليك
فع حبيب يديه إىل السماء فلما كثر ذلك عليهم ر. فجعل مالك يبكي والرجل يغلظ له. لقد أردت هذا

فسقط واهللا الرجل على وجهه : قال. اللهم إن هذا قد شغلنا عن ذكرك فأرحنا منه كيف شئت: مث قال
  .إن أبا حممد مستجاب الدعوة: ميتاً فحمل إىل أهله على سرير، وكان يقال

 وال فرح ملن مل يفرح ال قرة عني ملن مل تقر عينه بك،: قال حبيب أبو حممد: أبو قرة حممد بن ثابت قال
  .وعزتك إنك لتعلم أين أحبك. بك

من مل تقر عينه : كان حبيب أبو حممد خيلو يف بيته ويقول: أصحابنا قالوا: عبيد اهللا بن حممد التيمي قال
  .بك فال قرت، ومن مل يأنس بك فال أنس

اءه وإذا أصبحت كنت إذا أمسيت مسعت بك: وكان جاراً حلبيب أيب حممد، قال. إمساعيل بن زكريا
خياف واهللا : فقالت يل: قال. ما شأنه يبكي إذا أمسى ويبكي إذا أصبح: فأتيت أهله فقلت. مسعت بكاءه

  .إذا أمسى أن ال يصبح، وإذا أصبح أن ال ميسي

إن مت اليوم فأرسلي إىل فالن يغسلين وافعلي : قالت امرأة حبيب أيب حممد كان يقول: أبو زكريا قال
  .هذا يقوله كل يوم: فقيل المرأته أرأى رؤيا؟ قالت. اكذا واصنعي كذ

أريد أن : عن عبد الواحد بن زيد أن حبيباً أبا حممد جزع جزعاً شديداً عند املوت فجعل يقول بالفارسية w
w
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أسافر سفراً ما سافرته قط، أريد أن أسلك طريقاً ما سلكته قط، أريد أن أزور سيدي وموالي وما رأيته 
ف على أهوال ما شاهدت مثلها قط، أريد أن أدخل حتت التراب فأبقى حتته إىل يوم قط، أريد أن أشر

يا حبيب هات تسبيحة واحدة سبحتين يف ستني سنة : القيامة مث أوقف بني يدي اهللا فأخاف أن يقول يل
يا رب هو ذا قد أتيتك مقبوض : فماذا أقول وليس يل حيلة أقول. مل يظفر بك الشيطان فيها بشيء

  .ين إىل عنقياليد

هذا عبد اهللا ستني سنة مشتغالً به ومل يشتغل من الدنيا بشيء قط فأي شيء حالنا؟ : قال عبد الواحد
  .واغوثاه باهللا

وقد قيل أنه أسند : قال. كان حبيب مشغوالً بالتعبد وال نعرف له حديثاً مسنداً: أمحد بن عبد اهللا قال
ن حبيباً الذي أسند عنهما حبيب املعلم وحيفظ له حكاية عن احلسن وابن سريين وهو وهم من قائله، فإ

  .عن الفرزدق

  عبد الواحد بن زيد 

رمحك اهللا يا أبا بشر : شهدت عبد الواحد بن زيد يف جنازة حوشب فلما دفن قال: حامت بن سليمان قال
واهللا لئن فلقد كنت حذراً من مثل هذا اليوم رمحك اهللا يا أبا بشر فلقد كنت من املوت جزعاً أما 

  .مث مشر بعد واجتهد: قال. استطعت ألعملن رجلي بعد مصرعك هذا

كان عبد الواحد بن زيد جيلس إىل جنيب عند مالك بن دينار فكنت ال أفهم كثرياً : احلارث بن عبيد قال
  .من موعظة مالك لكثرة بكاء عبد الواحد

ت أنظر إىل منكبيه ترتعد ودموعه شهدت جملس عبد الواحد بن زيد بعد العصر فكن: زيد بن عمر قال
أال ستتحيون من طول ما ال تستحيون؟ ويف القوم : تتحدر على حليته وهو ساكت والناس يبكون فقال

. ما يل ما يل؟ كأنه يعمي على الناس أمره: فأفاق هو يقول. فىت فغشي عليه فما أفاق حىت غربت الشمس

  .مث خرج فتوضأ

فمات يومئذ يف ذلك الس أربعة : قال. احد ذات يوم وهو يعظشهدت عبد الو: مسمع بن عاصم قال
  .فأنا شهدت جنازة بعضهم: قال مسمع. أنفس قبل أن يقوم

إخوتاه أال تبكون شوقاً إىل : عبد الواحد بن زيد يقول: مسعت بكر بن مصاد يقول: مالك بن ضيغم قال
ر إليه، يا إخوتاه أال تبكون خوفاً من النار؟ أال اهللا عز وجل؟ أال إنه من بكي شوقاً إىل سيده مل حيرمه النظ

يا إخوتاه أال تبكون؟ بلى فابكوا على املاء البارد أيام الدنيا . إنه من بكى خوفاً من النار أعاذه اهللا منها
wلعله يسقيكموه يف حظائر العرش مع خري الندماء واألصحاب من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني 
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  .مث جعل يبكي حىت غشي عليه: قال. رفيقاًوحسن أولئك 

لو قسم بث عبد الواحد بن زيد على أهل البصرة لوسعهم فإذا أقبل : حصني بن القاسم الوزان يقول
  .مث يقوم إىل حمرابه كأنه رجل خماطب. سواد الليل فطرت إليه كأنه فرس رهان مضمر متحزم

    

. أصابتين علة يف ساقي فكنت أحتامل عليها للصالة: حدثين عبد الواحد بن زيد قال: حبان األسود قال

فقمت عليها من الليل فأجهدت وجعاً فجلست مث لففت إزاري يف حمرايب ووضعت رأسي عليه : قال
فنمت فبينما أنا كذلك إذا جبارية تفوق الدمى حسناً ختطر بني جوار مزينات حىت وقفت علي وهن 

.  فأقبلن حنوي فاحتملنين عن األرض وأنا أنظر إليهن يف مناميارفعنه وال جنه: فقالت لبعضهن. خلفها

ففرشن حتيت سبع : قال. افرشنه ومهدنه ووطئن له ووسدنه: مث قالت لغريهن من اجلواري الالئي معها
اجعلنه : مث قالت لالئي محلنين. حشايا مل أر هلن يف الدنيا مثالً ووضعن حتت رأسي مرافق خضراً حساناً

مث . فجعلت على تلك الفرش وأنا أنظر إليها وما تأمر به من شأين: قال. يداً ال جنهعلى الفرش رو
مث قامت إيل فوضعت يدها على عليت اليت . فأيت بيامسني فحفت به الفرش: احففنه بالرحيان قال: قالت

: الوق. قم شفاك اهللا إىل صالتك غري مضرور: كنت أجد يف ساقي فمسحت ذلك املكان بيدها مث قالت

فاستيقظت واهللا كأين قد أنشطت من عقال فما اشتكيت تلك العلة ليليت تلك وال ذهبت حالوة منطقها 
  .قم شفاك اهللا إىل صالتك غري مضرور: من قليب

أصاب عبد الواحد بن زيد الفاجل فسأل اهللا أن : قال يل أبو سليمان الداراين: أمحد بن أيب احلواري قال
  .ذا أراد أن يتوضأ انطلق وإذا رجع إىل سريره عاد عليه الفاجلفإ. يطلقه يف وقت الوضوء

  .صلى عبد الواحد بن زيد الغداة بوضوء العتمة أربعني سنة: حممد بن عبد اهللا اخلزاعي قال

منت عن وردي ليلة فإذا أنا جبارية مل أر : ذكر يل عن عبد الواحد بن زيد قال: قال أبو سليمان الداراين
ليها ثياب حرير خضر ويف رجليها نعالن والنعالن يسبحان والزمامان يقدسان، وهي أحسن وجه منها ع

  : يا ابن زيد جد يف طليب فإين يف طلبك مث جعلت تقول: تقول

 يف رحبه من الغنب يأمن  من يشتريين ومن يكن سكين

  : يا جارية ما مثنك؟ فأنشأت تقول: فقلت

  وطول فكر يشاب باحلزن  اهللا مع حمبته تودد

  : ملن أنت يا جارية؟ فقالت: فقلت

  من خاطب قد أتاه بالثمن  ال يرد يل مثناً ملالك
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  .فانتبه وآىل على نفسه أن ال ينام الليل

  .أسند عبد الواحد عن احلسن البصري وأسلم الكويف

  عطاء السليمي 

اء ومل يضحك أربعني مل يرفع عطاء رأسه إىل السم: مسعت عفرية تقول: أبو عبد اهللا بن أيب عبيدة قال
  .فرفع رأسه مرة ففتق يف بطنه فتق. حجة

يا عطاء أيسرك : فقلت له. كنت أوقد بني يدي عطاء السليمي يف غداة باردة: بشر بن منصور قالف
إي ورب الكعبة : الساعة لو أنك أمرت أن تلقي نفسك يف هذه النار وال تبعث إىل احلساب؟ فقال يل

  .ت به خلشيت أن خترج نفسي فرحاً قبل أن أصل إليهاواهللا مع ذلك لو أمر: قال

كان عطاء السليمي إذا فرغ من وضوئه انتفض وارتعد وبكى بكاء شديداً فقيل له : نعيم بن مورع قال
  .إين أريد أن أقدم على أمر عظيم، إين أريد أن أقوم بني يدي اهللا تعاىل: فقيل له يف ذلك فقال

إنك قد أضررت : قلت له: لسليمي قد أضر بنفسه حىت ضعف قالكان عطاء ا: عن صاحل املري قال
فاشتريت له سويقاً من أجود ما وجدت : افعل؛ قال: بنفسك وأنا متكلف لك شيئاً فال ترد كراميت، قال

. ومسناً فجعلت له شريبة ولينتها وحليتها وأرسلتها مع ابين وكوزاً من ماء وقلت له ال تربح حىت يشرا

  .فلما كان من الغد جعلت له حنوها مث سرحت ا مع ابين فرجع ا مل يشرا.  شراقد: فرجع فقال

سبحان اهللا رددت علي كراميت؟ إن هذا مما يعينك ويقويك على الصالة وعلى : قال فأتيته فلمته فقلت
 بعثت ا يا أبا بشر ال يسوءك اهللا قد شربتها أول ما: فلما رآين قد وجدت من ذلك قال: قال. ذكر اهللا

فلما كان الغد راودت نفسي على أن تسيغها فما قدرت على ذلك، إذا أردت أن أشرا ذكرت هذه 
سورة " يتجرعه وال يكاد يسيغه ويأتيه املوت من كل مكان وما هو مبيت ومن ورائه عذاب غليظ"اآلية 

نت يف آخر؟ العالء بن أال أراين يف واد وأ: قلت لنفسي:  فبكى صاحل عند هذا وقال170إبراهيم آية 
: ما شأن عطاء؟ فقالت: دخلت على عطاء السليمي وقد غشي عليه فقلت المرأته أم جعفر: حممد قال

  .سجرت جارتنا التنور فنظر إليه فخر مغشياً عليه

: حدثتين عفرية العابدة وكانت قد ذهب بصرها من العبادة قالت: إبراهيم بن عبد الرمحن بن مهدي قال

  .ذا بكى بكى ثالثة أيام وثالث ليالكان عطاء إ

    

فنظرت فإذا هو : قال. أتيت عطاء السليمي فلم أجده يف بيته: وحدثين إبراهيم احمللمي قال: قالت عفرية
wيل عجوز معه يف : فقالت. فظننت أنه أثر وضوء توضأه: يف ناحية احلجرة جالس وإذا حوله بلل، قال
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  .أثر دموعه: الدار

يا : عاتب عطاء يف كثرة البكاء، فعاتبته فقال يل: قالت يل امرأة عطاء السليمي: لسوار أبو عبيدة قا
سوار كيف تعاتبين يف شيء ليس هو إيل؟ إين إذا ذكرت أهل النار وما يرتل م من عذاب اهللا وعقابه 
س متثلت يل نفسي م فكيف لنفس تغل يدها إىل عنقها وتسحب يف النار؟ أال تصيح فتبكي؟ وكيف لنف

  .تعذب أال تبكي؟ وحيك يا سوار وما أقل غناء البكاء عن أهله إن مل يرمحهم اهللا

وحيك املوت يف عنقي، والقرب بييت، : يا عطاء ملاذا احلزن؟ قال: قلت لعطاء السليمي: بشر بن منصور قال
 فترك .ويف القيامة موقفي، وعلى جسر جهنم طريقي، وريب ال أدري ما يصنع يب، مث تنفس فغشي عليه

وحيك إذا ذهب عقلي ختاف علي شيئاً؟ مث تنفس فغشي عليه : فلما أفاق أخربته فقال. مخس صلوات
  .فترك صالتني

شهدت عطاء السليمي خرج يف جنازة فغشي عليه أربع مرات حىت صلي : العالء بن حممد البصري قال
  .عليه كل ذلك يغشى عليه مث يفيق فإذا نظر إىل اجلنازة خر مغشياً عليه

  .غداً عطاء يف القرب: كنت أمسع عطاء السليمي كل عشية بعد العصر يقول: بشر بن منصور قال

  .كان عطاء ميس جسده بالليل خوفاً من ذنوبه خمافه أن يكون قد مسخ: عن إبراهيم بن أدهم قال

لنار كان عطاء عند حجام واحملاجم على عنقه فمر صيب معه شعلة نار فأصابت ا: معاوية الكندي قال
  .الريح فسمع ذلك منها فخر مغشياً عليه فحمل إىل مرتله ما يعقل

: ما هذا الذي تصنع بنفسك؟ قتلت نفساً؟ أي شيء صنعت؟ قال: قال رجل لعطاء يوماً: عبد اخلالق قال

  .كأنه مل يعرفه صاحبه. أما إين قد تصدقت بثمنه: مث قال: اصطدت محاماً جلار يل منذ أربعني سنة، قال

كان عطاء إذا جن عليه الليل خرج إىل املقابر فوقف على أهل القبور : خلالق بن عبد اهللا العبدي قالعبد ا
فال يزال . يا أهل القبور عاينتم ما عملتم فواعماله: مث يبكي ويقول. يا أهل القبور متم فواموتاه: مث قال

  .كذلك حىت يصبح

اء السليمي فلما رآنا كأنه خائف أن يدخله رجعنا من جنازة فدخلنا على عط: عن محاد بن زيد قال
مر رجل : مسعت جعفر بن زيد يقول: مث قال. اللهم ال متقتنا أو اللهم ال متقتين: فقال. شيء أي لكثرتنا

  .اللهم إن كان هؤالء ال يعرفونين فأنت تعرفين: فلما جاوزهم قام وقال. مبجلس فأثنوا عليه خرياً

  .ليمي أربعني سنة على فراشه ال يقوم من اخلوف وال خيرجمكث عطاء الس: علي بن بكار قال

ما رأيت أحداً كان أفضل من عطاء السليمي، ولقد كانت : مسعت خملداً يقول: أبو جعفر بن الطباع قال
  .الفاكهة متر ال يعلم سعرها وال يعرفها

w الرخص عسى اهللا التمسوا يل هذه األحاديث يف: كان عطاء السليمي يقول: عن أيب جعفر السائح قال
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  .أن يروح عين بعض ما أنا فيه من الغم

أشتهي أن : قيل لعطاء السليمي ما تشتهي؟ قال: حدثين بعض أصحابنا قال: حممد بن معاوية األزرق قال
وكان يبكي الليل والنهار وكانت دموعه الدهر سائلة على : قال. أبكي حىت ال أقدر على أن أبكي

  .وجهه

انصرفت ذات يوم من اجلمعة فإذا عطاء السليمي وعمر بن درهم ميشيان، وكان : لأبو يزيد اهلدادي قا
حىت مىت نسهو ونلعب : عطاء قد بكى حىت عمش، وكان عمر قد صلى حىت دبر، فقال عمر لعطاء

فصاح عطاء صيحة خر مغشياً عليه فأنشج موضحة واجتمع الناس : وملك املوت يف طلبنا ال يكف؟ قال
  .مث أفاق فحمل. سه فلم يزل على حاله حىت املغربوعقد عمر عند رأ

وما رأيت عطاء إال وعيناه : قال. انقطع عطاء السليمي قبل موته بثالثني سنة: سوار أبو عبيدة قال
  .وكأن عطاء مل يكن من أهل الدنيا: قال. وما كنت أشبه عطاء إذا رأيته إال باملرأة الثكلى: قال. تفيضان

فحبس : ن عطاء السليمي ال يكاد يدعو إمنا يدعو بعض أصحابه ويؤمن هو، قالكا: عن صاحل املري قال
يا : فأتيته فقلت: دعوة من عطاء أن يفرج اهللا عين، قال صاحل: ألك حاجة؟ قال: فقيل له. بعض أصحابه

فإن جليسك فالناً قد حبس : بلى واهللا إين ألحب ذلك، قلت: أبا حممد أما حتب أن يفرج اهللا عنك؟ قال
إهلي قد تعلم حاجتنا قبل أن نسألكها قاقضها لنا، قال : فرفع يديه وبكى وقال. ادع اهللا أن يفرج عنهف

  .واهللا ما برحنا من البيت حىت دخل الرجل: صاحل

    

أشتهي واهللا يا أبا بشر أن أكون رماداً ال : قلت لعطاء السليمي ما تشتهي؟ فبكى وقال: صاحل املري قال
فأبكاين واهللا وعلمت أنه إمنا أراد النجاة من عسر : قال صاحل.  يف الدنيا وال يف اآلخرةجتتمع منه سفة أبداً

  .احلساب

رب ارحم يف الدنيا عربيت، ويف القرب وحديت وطول : كان عطاء السليمي يقول: بشر بن منصور قال
  .مقامي غداً بني يديك

 دينار وخلقاً من تلك الطبقة، وشغلته ولقي احلسن ومالك بن. أدرك عطاء السليمي أيام أنس بن مالك
  .العبادة عن الرواية

يا أبا : ملا مات عطاء السليمي حزنت عليه حزناً شديداً فرأيته يف منامي فقلت: صاحل بن بشري املري قال
صرت واهللا إىل خري : فماذا صرت إليه بعد املوت؟ قال: بلى، قلت: حممد ألست يف زمرة املوتى؟ قال

أما واهللا : فتبسم فقال. فقلت أما واهللا لقد كنت طويل احلزن يف دار الدنيا: قال.  شكوركثري ورب غفور
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أنا مع الذين : ففي أي الدرجات أنت؟ قال: قلت. يا أبا بشر لقد أعقبين ذلك راحة طويلة وفرحاً دائماً
  .أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقاً

   جهير مسعود الضرير أبو

اغد علي يا أبا صاحل إىل اجلبان فإين قد . قال مالك بن دينار: صاحل املري، وساق احلديث للحراز قال
  .وعدت نفراً من إخواين بأيب جهري مسعود الضرير نسلم عليه

رة إال يوم وكان أبو جهري هذا رجالً قد انقطع إىل زاوية يتعبد فيها ومل يكن يدخل البص: قال صاحل املري
  .اجلمعة يف وقت الصالة مث يرجع من ساعته

وإذا ثابت . قال فغدوت ملوعد مالك إىل اجلبان فانتهيت إىل مالك وقد سبقين وإذا معه حممد بن واسع
: قال. فانطلقنا نريد أبا جهري: قال. هذا واهللا يوم سرور: البناين وحبيب فلما رأيتهم قد اجتمعوا قلت

فكان ثابت يصلي، . يا ثابت صل ههنا لعله أن يشهد لك غداً: وضع نظيف قالفكان مالك إذا مر مب
فخرج علينا : فانتظرناه قال. اآلن خيرج إىل الصالة: مث انطلقنا حىت أتينا موضعه فسألنا عنه فقالوا: قال

فوثب رجل فأخذ بيده حىت أقامه عند باب املسجد مث أمهل : قال. رجل إن شئت قلت قد نشر من قربه
  .يسرياً مث دخل املسجد فصلى ما شاء مث أقام الصالة فصلينا معه

فتقدم حممد بن واسع فسلم عليه فرد . فلما قضى صالته جلس كهيئة املهموم فتوامر القوم يف السالم عليه
: ما امسك يرمحك اهللا؟ قال: قال. أنا من أهل البصرة: من أنت ال أعرف صوتك؟ قال: عليه السالم وقال

 إنك - وأومأ بيده إىل البصرة - مرحباً بك وأهالً، أنت الذي يقول هؤالء القوم : قال.  بن واسعأنا حممد
اجلس فجلس، فقام ثابت البناين فسلم عليه فرد عليه السالم . أفضلهم، هللا أنت إن قمت بشكر ذلك

 أنت الذي يزعم أهل مرحباً بك يا ثابت البناين،: قال. أنا ثابت البناين: من أنت يرمحك اهللا؟ قال: وقال
  .هذه القرية أنك من أطوهلم صالة؟ اجلس فقد كنت أمتناك على ريب

من أنت رمحك اهللا؟ قال أنا حبيب أبو : فقام إليه حبيب أبو حممد فسلم عليه فرد عليه السالم وقال: قال
 إال أعطاك فهال مرحباً بك يا أبا حممد أنت الذي يزعم هؤالء القوم أنك مل تسأل اهللا شيئاً: قال. حممد

  .سألته أن خيفي لك ذلك؟ اجلس يرمحك اهللا

من : فقام إليه مالك بن دينار فسلم عليه فرد عليه السالم وقال: قال: وأخذ بيده فأجلسه إىل جنبه: قال
بخ بخ أبو حيىي، إن كنت كما يقولون، أنت الذي يزعم : قال. أنا مالك بن دينار: أنت يرمحك اهللا؟ قال

  . أنك أزهدهم؟ اجلس فاآلن متت أمنييت على ريب يف عاجل الدنياهؤالء القوم

wانظروا كيف تكونون غداً بني يدي اهللا يف جممع : فمت إليه ألسلم عليه فأقبل علي القوم فقال: قال صاحل
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أنت الفىت : من أنت يرمحك اهللا؟ قلت أنا صاحل املري، قال: فسلمت عليه فرد علي وقال: قال. القيامة
اقرأ يا صاحل فابتدأت فقرأت فما استتممت االستعاذة حىت خر : نعم، قال: أنت أبو بشر؟ قلتالقارئ، 

وقدمنا إىل ما عملوا من عمل : "مث أفاق إفاقة فقال عد يف قراءتك يا صاحل، فعدت فقرأت. مغشياً عليه
فجعل فصاح صيحة مث انكب لوجهه وانكشف بعض جسده :  قال23: الفرقان" فجعلناه هباء منثورا

  .خيور كما خيور الثور مث هدأ فدنونا منه ننظر فإذا هو قد خرجت نفسه كأنه خشبة

    

ما له؟ قرئ : عجوز ختدمه تأتيه األيام فبعثنا إليها فجاءت فقالت: هل له أحد؟ قالوا: فخرجنا فسألنا: قال
نعم وما يدريك :  قلناحق له واهللا، من ذا الذي قرأ عليه؟ لعله صاحل القارئ؟: عليه القرآن فمات قالت

فهو الذي : قلنا. إن قرأ علي صاحل قتلين: ال أعرفه غري أين كثرياً ما كنت أمسعه يقول: من صاحل؟ قالت
  .رمحه اهللا. هو الذي قتل حبييب فهيأناه ودفناه: قرأ عليه قالت

  عبد اهللا بن غالب الحداني 

على ما آسى من الدنيا فواهللا ما فيها :  برز للعدوقال عبد اهللا بن غالب احلداين ملا: املغرية بن حبيب قال
للبيب جذل، واهللا لوال حمبيت ملباشرة السهر بصفحة وجهي وافتراش اجلبهة لك يا سيدي واملراوحة بني 

  .األعضاء يف ظلم الليل رجاء ثوابك وحلول رضوانك لقد كنت متمنياً لفراق الدنيا وأهلها

فحمل من املعركة وإن به لرمقاً فمات دون : ل حىت قتل، قالمث كسر جفن سيفه مث تقدم فقات: قال
يا أبا فراس : فرآه رجل من إخوانه يف منامه فقال: العسكر، فلما دفن أصابوا من قربه رائحة املسك، قال

حبسن اليقني وطول : مث قال: قال. إىل اجلنة: إىل ما صرت؟ قال: خري الصنيع قال: ما صنعت؟ قال
تلك رائحة التالوة : فما هذه الرائحة الطيبة اليت توجد من قربك؟ قال: قال. جرالتهجد وظمأ اهلوا

  .اكسب لنفسك خرياً ال خترج عنك الليايل واأليام عطالً: قال. قلت أوصين: قال. والظمأ

فنت : وقال. نزلت يف قرب عبد اهللا بن غالب فأخذت من ترابه فإذا هو مسك: عن مالك بن دينار قال
  .ث إىل قربه فسويالناس به فبع

  أشعث الحداني 

. وذاك عند ارتفاع النهار: انطلقوا إىل حبيب أيب حممد نسلم عليه، قال: قال لنا أشعث احلداين: حزم قال

: قال. فانطلقنا معه فسلم فخرج حبيب أبو حممد فأخذ يف البكاء فما زالوا يبكون حىت حضرت الظهر

. فما زالوا يبكون حىت حضرت املغرب. ن حىت حضرت العصرفأخذوا يف البكاء فما زالوا يبكو. فصلينا w
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إذاً واهللا ال : قال. أنت أعلم: إن ناساً ينهون عن هذا فأطيعهم؟ قلنا: مث أدنينا محاره فركب فقال لنا
  .أطيعهم

  الحجاج بن فرافصة 

  .مبت عند احلجاج بن فرافصة اثنيت عشرة ليلة ما رأيته أكل وال شرب وال نا: قال: عن سفيان

. بت عند احلجاج بن الفرافصة إحدى وعشرين يوماً فما أكل وال شرب وال نام: عن سفيان الثوري قال

  .ويف رواية أخرى إحدى عشرة ليلة. هكذا يف حديث أيب نعيم أحد وعشرين

بت عند احلجاج بن فرافصة إحدى عشرة ليلة فال : مسعت سفيان الثوري يقول: إبراهيم بن فراسة يقول
  .شرب وال نامأكل وال 

مكث احلجاج بن الفرافصة أربعة عشر يوماً ال : مسعت النضر بن مشيل يقول: أبو موسى األنصاري قال
  .يشرب ماء

  .قد مسع النضر منه ورآه: قال أبو موسى

ما تصنع : رأيت احلجاج بن فرافصة واقفاً يف السوق عند أصحاب الفاكهة فقلت: عن ابن شوذب قال
  . هذه املقطوعة املمنوعةانظر إىل: ههنا؟ قال

  .أسند احلجج عن أنس وغريه

  حسان بن أبي سنان 

يا أبا عبد اهللا ما رأينا عيداً أكثر : خرج حسان إىل العيد فقيل له ملا رجع: حممد بن عبد اهللا الزراد قال
  .ما تلقتين امرأة حىت رجعت: فقال. نساًء منه

خرج حسان يوم العيد فلما رجع قالت له : حكيم قالأنبأ شيخ لنا يقال له أبو : غسان بن املفضل قال
وحيك ما نظرت إال يف إامي منذ : كم امرأة حسنة قد نظرت إليها اليوم؟ فلما أكثرت قال: امرأته

  .خرجت من عندك حىت رجعت إليك

 كتب غالم حلسان بن أيب سنان إليه من األهواز أن قصب السكر أصابته آفة فاشتر السكر: عبد اهللا قال

قال فأتى . فاشتراه من رجل، فلم يأت عليه إال القليل فإذا اشترى ربح ثالثني ألفاً: قال. فيما قبلك
 قال -يا هذا إن غالمي كان كتب إيل ومل أعلمك فأقلين فيما اشتريت منك : صاحب السكر فقال

يا هذا إين مل آت األمر : فأتاه فقال: قال. فرجع فلم حيتمل قلبه: قال. قد أعلمتين اآلن وطيبته لك: اآلخر
w  .فما زال به حىت رد عليه: قال. من وجهه فأحب أن تسترد هذا البيع
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فسأله : لقي حسان بن أيب سنان رجل به رهق وكان مع حسان رجل قال: عبد املؤمن بن عباد قال
: لتساءل هذا مثل هذه املساءلة حىت يظن يف نفسه أي شيء؟ قا: حسان مساءلة لطيفة، فقال له الرجل

فقال يا أبا عبد : وما يدريك لعله تكون يف هذا خصلة حيبها اهللا وفيك خصلة يبغضها اهللا عز وجل قال
    اهللا وما هذه اخلصلة اليت فيه حيبها اهللا عز وجل؟ وما اخلصلة اليت يف يبغضها اهللا عز وجل؟ 

  . نفسك أنك خري منهلعله أن يكون حني رآك حدثته نفسه أنك خري منه ولعلك حني رأيته حدثتك: قال

  .لو أن حساناً دعا أن يتحول جبل حلول:  يف املنام فقال"عن جعفر بن سليمان أن رجالً رأى النيب 

جاءت امرأة فسألت حسان بن أيب سنان فقال لشريكه هكذا، وأشار بإصبعيه : الوليد بن بشار قال
يا أبا عبد اهللا كنت ترضي ذا : فقالوا. فذهب شريكه يزن هلا درمهني فوزن هلا مائتني. السبابة والوسطى

إين ذهبت يف شيء مل تذهبوا فيه، إين رأيت ا بقية من الشباب وخشيت أن : فقال. كذا وكذا من سائل
  .حتملها احلاجة على بعض ما أكره

: كيف جتدك؟ قال: رأيت حسان بن أيب سنان، أحسبه قال يف مرضه، فقيل له: قال مهدي بن ميمون

  .ليلة بعيدة ما بني الطرفني أحيي ما بني طرفيها: فما تشتهي؟ قال: فقيل له. وت من النارخبري عن جن

  : كنت أمسع حسان بن أيب إسحاق يتمثل كثرياً: أبو حيىي الزراد قال

 يقدم يوماً موته الوجع وال  ال صحة املرء يف الدنيا تؤخره

 البصرة له شريك بالبصرة وهو مقيم كان حسان بن أيب سنان رجالً من جتار أهل: قال ابن شوذب
فكان . باألهواز جيهز على شريكه بالبصرة مث جيتمعان على رأس كل سنة يتحاسبان مث يقتسمان الربح

فقدم حسان : قال. يأخذ قوته من رحبه ويتصدق مبا بقي، وكان صاحبه يبين الدور ويتخذ األرضني
أما ختربونا؟ : فقال. ت مل تكن حاجتهم ظهرتالبصرة قدمة ففرق ما أراد أن يفرق فذكر له أهل بي

  .فاستقرض هلم ثالث مائة درهم فبعث ا إليهم

حدثتين امرأة : حدثين رجل كان جليساً لنا وكانت امرأة حسان موالة له قال: موسى بن هالل قال
 صبيها مث خيادعين كما ختادع املرأة: كان جييء فيدخل معي يف فراشي، قالت: حسان بن أيب سنان قالت

كم تعذب : فقلت له يا أبا عبد اهللا: فإذا علم أين قد منت سل نفسه فخرج مث يقوم فيصلي، قالت
  .اسكيت وحيك فيوشك أن أرقد رقدة ال أقوم منها زماناً: نفسك؟ أرفق بنفسك، فقال

 تكلم كان حسان بن أيب سنان حيضر مسجد مالك بن دينار فإذا: أخربين أيب قال: عبد اهللا بن عيسى قال
  .مالك بكى حسان حىت يبل ما بني يديه وال يسمع له صوت

مىت بنيت هذه؟ مث أقبل على : مر حسان بن أيب سنان بغرفة فقال: عن عبد اجلبار بن النضر السلمي قال
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  .تسألني عما ال يعنيك؟ ألعاقبنك بصوم سنة فصامها: نفسه فقال

ع الدواة وينشر حسابه، ويرخي ستره، مث كان حسان يفتح باب حانوتة فيض: عمارة بن زاذان قال
  .يصلي، فإذا أحس بإنسان قد جاء يقبل على احلساب يريه أنه كان يف احلساب

  .لوال املساكني ما اجترت: كان حسان بن أيب سنان يقول: وثنا سالم بن أيب مطيع قال: قال أبو داود

وكان حسان يصوم الدهر، :  قال وكان جاراً حلسان بن أيب سنان-حيىي بن سطام األصفر التميمي 
فلما مات فأدخل . ويفطر على قرص ويتسحر بآخر، فنحل وسقم جسمه جداً حىت صار كهيئة اخليال

  .وأصحابه حوله يبكون: مغتسله ليغسل، كشف الثوب عنه فإذا هو كهيئة اخليط األسود قال

ملا نظرنا إىل حسان وما قد : فحدثين حيىي بن مسلم البكاء وإبراهيم بن حممد القيسي قال: قال حريث
فإنا لكذلك إذ مسعنا . مث هدؤوا. أباله الدؤوب أكربنا ذلك جداً واستدمع أهل البيت وعلت أصوام

  : قائالً يقول من ناحية البيت

  حنيل اجلسم من طول الصيام  لإلله لكي يراه جتوع

  .فواهللا ما رأيناه يف البيت إال باكياً: قال

  .رون أن بعض اجلن بكاهكانوا ي: قال حريث

أنه أسند عن أنس، غري أنه اشتغل بالعبادة عن : ويقال. كان حسان كثري الرواية عن احلسن وثابت البناين
  .الرواية

  شميط بن عجالن 

بادروا بالصحة : مسعت أيب يقول: أنبأ عبيد اهللا بن مشيط قال: أبو عبد اهللا، ويقال أبو مها عن سيار قال
بئس العبد عبد خلق للعاقبة فصدته : ومسعته يقول يل. لشغل، وبادروا باحلياة املوتالسقم وبالفراغ ا

أعطيت ما يكفيك وأنت تطلب ما : العاجلة عن العاقبة فزالت عنه العاجلة وشقي يف العاقبة ومسعته يقول
جب يطغيك؟ ال بقليل تقنع وال بكثري تشبع، كيف يعمل لآلخرة من ال تنقضي من الدنيا شهوته؟ الع

  .العجب كل العجب ملصدق بدار احلق وهو يسعى لدار الغرور

أال ترون أن الشيخ يكون . إن اهللا عز وجل جعل قوة املؤمن يف قلبه ومل جيعلها يف أعضائه: ومسعته يقول
  .ضعيفاً يصوم اهلواجر ويقوم الليل والشاب يعجز عن ذلك

    

حىت إذا علمه أخذ الدنيا فضمها إىل صدره ومحلها يعمد أحدهم فيقرأ القرآن ويطلب العلم : ومسعته يقول
wهذا أعلم باهللا منا لو ير : امرأة ضعيفة وأعرايب جاهل وأعجمي، فقالوا: على رأسه فنظر إليه ثالثة ضعفاء
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  .فرغبوا يف الدنيا ومجعوها. يف الدنيا ذخرية ما فعل هذا

  . عز وجل مل يرفع له عملمن رضي بالفسق فهو من أهله، ومن رضي أن يعصى اهللا: ومسعته يقول

يا أبا مهام إنا نعمل الشيء فيربد فنشتهي أن : قالت امرأة مشيط: حدثين رجل قال: أبو معاوية الغاليب قال
  .واهللا إن أبغض ساعايت إيل الساعة اليت آكل فيها: فقال. تأكل منه معنا فال جتيء حىت يفسد ويربد

ؤمن دينه حيثما زال معه ال خيلفه يف الرجال وال يأمن عليه رأس مال امل: مسعت مشيطاً يقول: جعفر قال
  .الرجال

  .من جعل املوت نصب عينيه مل يبال بضيق الدنيا وال بسعتها: مسعت مشيطاً يقول: جعفر بن سليمان قال

إن اهللا عز وجل وسم الدنيا بالوحشة ليكون أنس : قال مشيط بن عجالن: إبراهيم بن عبد امللك قال
  .هاملطيعني ب

إذا أصبحت آمناً يف سربك معاىف يف : عبيد اهللا بن مشيط بن عجالن، عن أبيه أنه كان يقول يف مواعظه
إمنا هي ثالثة : بدنك، عندك قوت يومك فعلى الدنيا العفاء وعلى من حيزن عليها، إن املؤمن يقول لنفسه

ذا فإن كنت من أهل غد برزق أيام فقد مضى أمس مبا فيه وغداً أمل لعلك ال تدركيه، إمنا هو يومك ه
كفى كل يوم مهه مث محلت على . غد إن دون غد يوماً وليلة ختترم فيه أنفس كثرية فلعلك املخترم فيه

قلبك الضعيف هم السنني والدهور واألزمنة وهم الغالء والرخص وهم الشتاء قبل أن جتيء وهم الصيف 
ما تطلب اجلنة ذا، مىت رب من النار؟ كل يوم قبل أن جييء، فماذا أبقيت من قلبك الضعيف لآلخرة؟ 

أعطيت ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك، ال بقليل تقنع وال من كثري . ينقص من أجلك مث ال حتزن
تشبع، فكيف ال يستبني للعامل جهله، وقد عجز عن شكر ما هو فيه، وهو مفنت يف طلب الزيادة؟ أم 

ا شهوته وال تنقطع عنها رغبته فالعجب كل العجب ملن كيف يعمل لآلخرة من ال تنقضي من الدني
  .صدق بدار احليوان كيف يسعى لدار الغرور

إن أولياء اهللا آثروا رضا رم تعاىل على هوى أنفسه، فأرغموا أنفسهم كثرياً يف رضا رم : وكان يقول
ه، عبد الدنيا وعبد أهل فأفلحوا واهللا وأجنحوا، وإن املنافق عبد هواه وعبد بطنه وعبد فرجه وعبد جلد

  .الدنيا

إين أراك حتب طول . الناس رجالن، فمتزود من الدنيا ومتنعم فيها فانظر أي الرجلني أنت: وكان يقول
البقاء يف الدنيا فألي شيء حتبه؟ أن تطيع اهللا عز وجل وحتسن عبادته وتتقرب إليه باألعمال الصاحلة؟ 

مع الدنيا وتثمرها وتنعم زوجتك وولدك؟ فلبئس ما فطوىب لك، أم لتأكل وتشرب وتلهو تلعب وجت
  .أردت له البقاء

wأتاهم عن اهللا تبارك وتعاىل أمر وقذهم عن الباطل فأسهروا األعني : وكان يقول إذا وصف املؤمنني
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وأجاعوا البطون وأظمأوا األكباد وأنفقوا األموال واهتضموا التالد والطارف يف طلب ما يقرم إىل اهللا 
  . ويف طلب النجاة مما خوفهم بهعز وجل

إن املؤمن اختذ كتاب اهللا عز وجل مرآة فمرة ينظر إىل ما نعت اهللا عز وجل به املؤمنني، : وكان يقول
ومرة ينظر إىل ما نعت اهللا عز وجل به املغترين، ومرة ينظر إىل اجلنة وما وعد اهللا عز وجل فيها، ومرة 

تلقاه حزيناً كالسهم املرمى به شوقاً إىل ما شوقه اهللا عز وجل . فيهاينظر إىل النار وما أعد اهللا عز وجل 
  .إليه وهرباً مما خوفه اهللا عز وجل منه

بلغنا أن اهللا تعاىل أوحى إىل داود عليه السالم، يا داود أال ترى إىل املنافق كيف خيدعين وأنا : وكان يقول
 قل للمأل من بين إسرائيل ال يدعوين واخلطايا يف أخدعه؟ يسبحين ويوقر بلسانه وقلبه مين بعيد، يا داود

  .ليضعوها مث ليدعوين أستجب هلم. أضبام

اللهم اجعل القليل من الدنيا يكفينا كما يكفي الكثري أهله، اللهم ارفع رغبتنا إليك واقطع : وكان يقول
اب عند الظمأ، اللهم رجاءنا ممن سواك، اللهم اجعل طاعتك ألذ عندنا من الطعام عند اجلوع، ومن الشر

  .اجعل غفلة الناس لنا ذكراً ومرح الناس لنا شكراً، اللهم إذا تنعم املتنعمون بالدنيا فاجعلنا نتنعم بذكرك

  .بالدراهم والدنانري أزمة املنافقني تقودهم إىل السوءات: وكان يقول

    

رج على القوم حيدثهم مبا تلقى أحدهم عنده فضول يغلق بابه دون جاره وذوي رمحه، مث خي: وكان يقول
أكل وشرب ولعل جاره الفقري وذا رمحه احملتاج يكون يف القوم يسمع ما يقول، وحيك ما كفاك أن 
غلقت بابك دونه فلم تواسه ومل تذكره حىت قعدت فأخربته مبا أكلت وشربت؟ فإذا أنت قد مجعت 

  .إساءة بعد إساءة

ال مرحباً وال أهالً واهللا ما أراك جئت : إن هي أقبلت عليه قالإن املؤمن أبصر الدنيا فأنزهلا ف: وكان يقول
عليك : خبري وما فيك من خري إال أن تطلب بك اجلنة، ويفتدى بك من النار، فإن هي أدبرت عنه قال

  .العفاء وعلى من يتبعك، احلمد هللا الذي خار يل وصرف عين فتنتك وشغلك

 فارسهم يركض ركضاً وراجلهم يسعى سعياً، ال حيارى سكارى: وكان يقول إذا وصف أهل الدنيا
  .غنيهم يشبع، وال فقريهم يقنع

دائب البطنة قليل الفطنة إمنا مهه بطنه وفرجه وجلده، حىت : وكان يقول إذا وصف املقبل على الدنيا
 أصبح فآكل وأشر وأهلو وألعب، مىت أمسى فأنام، جيفة بالليل بطال بالنهار وحيك أهلذا خلقت؟ أم ذا

إن العافية سترت الرب والفاجر، فإذا جاءت : أمرت؟ أم ذا تطلب اجلنة ورب من النار؟ وكان يقول
wالباليا استبان عندها الرجالن فجاءت الباليا إىل املؤمن فأذهبت ماله وخادمه ودابته حىت جاع بعد الشبع 
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هذا نظر :  عز وجل، وقالومشى بعد الركوب وخدم نفسه بعد أن كان خمدوماً فصرب ورضي بقضاء اهللا
وجاءت الباليا إىل الفاجر فأذهبت ماله وخادمه ودابته . من اهللا عز وجل يل، هذا أهون حلسايب غداً

واهللا ما يل ذا طاقة، واهللا لقد عودت نفسي عادة ما يل عنها صرب من احللو : فجزع وهلع وقال
الل وإال طلبه من احلرام والظلم ليعود إليه واحلامض واحلار والبارد ولني العيش، فإن هو أصابه من احل

  .ذلك العيش

غين أعطي دنيا فهو ا مشغول، وفقري زويت عنه فهو يتبعها : إنسانان معذبان يف الدنيا: وكان يقول
  .نفسه فنفسه تقطع عليها حسرات

نيا، فهذا فرجل ابتكر اخلري يف حداثة سنه مث داوم عليه حىت خرج من الد: الناس ثالثة: وكان يقول
ورجل ابتكر عمره بالذنوب وطول الغفلة مث راجع توبة، فهذا صاحب ميني، ورجل ابتكر الشر . املقرب

  .يف حداثة سنه مث مل يزل فيه حىت خرج من الدنيا، فهذا صاحب مشال

ت أيها املغتر بطول صحته أما رأي: مسعت أيب يقول: أنبأنا عبيد اهللا بن مشيط قال: أبو عمر الضرير قال
ميتاً قط من غري سقم؟ أيها املغتر بطول املهلة أما رأيت مأخوذاً قط من غري عدة، أبالصحة تغترون؟ أم 
بطول العافية مترحون؟ أم باملوت تأمنون؟ أم على ملك جتترئون؟ إن ملك املوت إذا جاء مل مينعه منك 

غصص وندامة على أما علمت أن ساعة املوت ذات كرب شديد و. ثروة مالك وال كثرة احتشادك
رحم اهللا عبداً عمل ملا بعد املوت، رحم اهللا عبداً . رحم اهللا عبداً عمل لساعة املوت: التفريط؟ مث يقول

  .نظر لنفسه قبل نزول املوت

  خويل بن محمد األزدي 

كأن خويالً قد وقف للحساب فقيل : مسعت خويل بن حممد، وكان عابداً يقول: عن اهليثم بن عدي قال
 خويل قد عمرناك ستني سنة، فما صنعت فيها فجمع نوم سنة مع قائلة النهار فإذا قطعة من عمري يا: له

 ومجعت ساعات وضوئي فإذا "مجعت ساعات أكلي فإذا قطعة من عمري قد ذهبت يف األكل"نوم و
 فما هو إال عفو اهللا. قطعة من عمري قد ذهبت فيه، مث نظر يف صاليت فإذا صاليت منقوصة وصوم خمرق

  .أو اهللكة

  من الطبقة الخامسة

  من أهل البصرة 

w  هشام بن أبي عبد اهللا 
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  .وامسه سنرب الدستوائي موىل لبين سدوس

كان هشام بن أيب عبد اهللا قد أظلم بصره من طول البكاء، وكنت تراه ينظر إليك : سعيد بن عامر قال
  .فال يعرفك إال أن تكلمه

  . حىت فسدت عينه فكانت مفتوحة وهو ال يكاد يبصر ابكى هشام الدستوائي: شاذ بن فياض قال

وكانت امرأته تأتيه . كان هشام إذا فقد السراج من بيته متلمل على فراشه: حممد بن حفص التيمي قال
  .إذا فقدت السراج ذكرت ظلمة القرب: بالسراج فقالت له يف ذلك فقال

  .مات هشام بن عبد اهللا سنة ثنتني ومخسني: عبد الصمد قال

  .دخلت على هشام الدستوائي سنة ثالث ومخسني يعين ومائة ومات بعد ذلك بأيام: زيد بن احلباب قال

  شعبة بن الحجاج بن ورد 

  .يكىن أبا بسطام، وهو أكرب من الثوري بعشر سنني. موىل لألشاقر عتاقة: من األزد

    

عبد من شعبة، لقد عبد اهللا حىت ما رأيت أ: مسعت أبا حبر البكراوي يقول: عمرو بن علي الفالس قال
  .جف جلده على عظمه ليس بينهما حلم

وكان سفيان الثوري يصوم ثالثة من . كان شعبة يصوم الدهر كله ال يرى عليه: قال عمرو بن هارون
  .الشهر ترى عليه

د ما رأيت شعبة ركع قط إال ظننت أنه قد نسي، وال قعد بني السجدتني إال ظننت أنه ق: أبو قطن قال
  .نسي

لو : ما دخلت على شعبة يف وقت صالة قط إال رأيته يصليز سليمان بن حرب قال: مسلم بن إبراهيم قال
  .إزاره وقميصه ورداءه، وكان كثري الصدقة: نظرت إىل ثياب شعبة مل تكن تساوي عشرة دراهم

  . سخي النفسكانت ثياب شعبة لوا لون التراب، وكان كثري الصالة، كثري الصيام: أبو قطن قال

ركب شعبة محاراً له فلقيه سليمان بن : مسعت حجاجاً يقول: أبو محيد عبد اهللا بن حممد املصيصي قال
  .مث نزل عنه ودفعه إليه. املغرية فشكا إليه شعبة، واهللا ما أملك إال هذا احلمار

أال : قال يل. بكم أخذت هذا؟ قلت بثمانية دراهم: رأى شعبة علي قميصاً فقال: قراد أبو نوح قال
اشتريت قميصاً بأربعة دراهم وتصدقت بأربعة؟ رأى شعبة احلسن وابن سريين، ومسع من قتادة ويونس 

وتويف بالبصرة يف أول سنة ستني ومائة، وهو ابن . بن عبيد وأيوب وخالد احلذاء وخلق كثري من التابعني
w  .سبع وسبعني سنة
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  صالح بن بشير أبو بشر المرئي 

  .مرأة من بين مرة بن احلارث من بين عبد القيس فأعتقتهكان مملوكاً ال

. كنت أذكر صاحلاً املري لسفيان فيقول القصص القصص، كأنه يكرهه: قال عبد الرمحن بن مهدي

فبكر يوماً وبكرت معه فجعلت طريقنا على مسجد صاحل املري . فكان إذا كانت له حاجة بكر فيها
فدخل فصلينا وكان يوم جملس صاحل، فلما صلوا . يف هذا املسجديا أبا عبد اهللا ندخل فنصلي : فقلت

ازدحم الناس فبقينا ال نقدر أن نقوم، وتكلم صاحل فرأيت سفيان يبكي بكاًء شديداً، فلما فرغ وقام قلت 
  .ليس هذا بقاص هذا نذير قوم: يا أبا عبد اهللا كيف رأيت هذا الرجل؟ فقال: له

س صاحل املري حنضره وهو يقص، وكان إذا أخذ يف قصصه كأنه رجل كنا نأيت جمل: عفان بن مسلم قال
  .مذعور يفزعك أمره، من حزنه وكثرة بكائه كأنه ثكلى، وكان شديد اخلوف من اهللا كثري البكاء

الفكرة يف الذنوب فإن أجابت : للبكاء دواع: مسعت صاحلاً املري يقول: أمحد بن إسحاق احلضرمي قال
قلتها إىل املوقف وتلك الشدائد واألهوال، فإن أجابت على ذلك وإال فاعرض على تلك القلوب وإال ن

  .مث صاح وغشي عليه وتصايح الناس من نواحي املسجد: قال. عليها التقلب يف أطباق النريان

لئن كانت مصيبتك مل حتدث لك : شهدت صاحلاً املري عزى رجالً على ابنه فقال: األصمعي قال
  . بابنك جلل يف مصيبتك يف نفسك، فإياها فابكموعظة يف نفسك فمصيبتك

وتويف سنة . أسند صاحل عن احلسن وابن سريين وثابت وقتادة وبكر بن عبد اهللا يف خلق كثري من التابعني
  .ست وسبعني ومائة

  الربيع بن عبد الرحمن 

  .ويعرف بالربيع بن برة

نت جثة منتنة طيب نسيمك ما ركب فيك ابن آدم إمنا أ: مسعت الربيع بن برة يقول: حممد بن سنان قال
قد جيف بعد . من روح احلياة فلو قد نزع منك روحك ألقيت جثة ملقاة وجيفة منتنة وجسداً خاوياً

طيب رائحة واستوحش منه بعد األنس بقربه أي اخلليفة منك أعجب إذ كنت تعلم أن هذا مصريك وأن 
فجعلناهم أحاديث ومزقناهم "أمسعته يقول . نياعيناًالتراب مقيلك مث أنت بعد هذا الطول جهلك تقر بالد

، أما واهللا ما حداك على الصرب 19سورة سبأ آية " كل ممزق إن يف ذلك آليات لكل صبار شكور
والشكر إال لعظم ثواما عنده ألوليائه فمن أعظم منك غفلة أو من أطول يف القيامة منك حسرة إذ 

األنفال آية " نعم املوىل ونعم النصري" تقرأ يف الليل والنهار كنت ترغب عما رغب لك فيه موالك وأنت
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40.  

عجبت للخالئق كيف ذهلوا عن أمر حق تراه عيوم : قال الربيع بن برة: عباد بن الوليد القرشي قال
مث . وتشهد عليه معاقد قلوم إمياناً وتصديقاً مبا جاء به املرسلون؟ مث ها هم يف غفلة عنه سكارى يلعبون

ولوال ذلك أللفي املؤمنون . وأمي اهللا ما تلك الغفلة إال رمحة من اهللا هلم ونعمة من اهللا عليهم: قولي
  .طائشة عقوهلم طائرة أفئدم منخلقة علوم ال ينتفعون مع ذكر املوت بعيش أبداً

    

ذا الغريب الذي بني من ه: مر بنا الربيع بن برة وحنن نسوي نعشاً مليت فقال: داود بن احملرب عن أبيه قال
من أغرب من امليت بني األحياء؟ : فبكى وقال: قال. أظهركم؟ قلنا ليس بغريب بل هو قريب حبيب

  .فبكى القوم مجيعاً: قال

رضيت لنفسك، وأنت احلول القلب، أن : مسعت الربيع بن عبد الرمحن يقول: عن حممد بن سالم قال
  .األمر أمامك جدتعيش عيش البهائم، ارك هائم وليلك نائم و

نصب املتقون الوعيد من اهللا أمامهم فنظرت إليه : كان الربيع بن برة يقول: حممد بن سالم اجلمحي قال
قلوم بتصديق وحتقيق فهم واهللا يف الدنيا منغصون، ووقفوا ثواب األعمال الصاحلة خلف ذلك فمىت 

ىل حلول ذلك، فهم واهللا إىل اآلخرة مست أبصار القلوب إىل ثواب األعمال تشوقت القلوب وارتاحت إ
فهم . متطلعون بني وعيد هائل ووعد حق صادق ال ينفكون من خوف وعيد إال رجعوا إىل شوق موعود

  .مث بكى. كذلك وعلى ذلك يف املوت جعلت هلم الراحة

رام، وغضوا إن هللا عباداً أمخصوا له البطون عن مطاعم احل: قال الربيع بن عبد الرمحن: عاصم اخللقاين قال
له اجلفون عن مناظر اآلثام، وأمهلوا له العيون ملا اختلط عليهم الظالم رجاء أن ينري هلم قلوم إذا 

تضمنتهم األرض بني أطباقها، فهم يف الدنيا مكتئبون وإىل اآلخرة متطلعون، نفذت أبصار قلوم بالغيب 
 هللا بذلك جداً واجتهاداً عند معاينة أبصار إىل امللكوت فرأت فيه ما رجت من عظيم ثواب اهللا فازدادوا

قلوم ما انطوت عليه آماهلم فهم الذين ال راحة هلم يف الدنيا وهم الذين تقر أعينهم غداً بطلعة ملك 
  .مث يبكي حىت يبل حليته بالدموع: قال. املوت عليهم

تنا غفلة اآلمال عن مبادرة قطع: مسعت الربيع بن عبد الرمحن يقول يف كالمه: حممد بن سالم اجلمحي قال
اآلجال فنحن يف الدنيا حيارى ال ننتبه من رقدة إال أعقبتنا يف أثرها غفلة، فيا إخوتاه نشدتكم باهللا هل 

تعلمون مؤمناً باهللا أغر ولنقمته أقل حذراً من قوم هجمت م العرب على مصارع النادمني فطاشت 
، مث رجعوا عن ذلك إىل غري قلعة وال نقلة؟ فباهللا لتبلغن عقوهلم وضلت حلومهم مما رأوا العرب واألمثال

w إن حتسن أيها املرء حيسن -من طاعة اهللا ورضاه أو لتنكرن به ماتعرفون من حسن بالئه وتواتر نعمائه 
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إليك وإن تسيء فعلى نفسك بالعتب فارجع فقد بني وحذر وأعذر فما للناس على اهللا حجة بعد الرسل 
  .كيماًوكان اهللا عزيزاً ح

وإمنا الربيع املذكور يف ذلك . زعم بعض نقلة احلديث أن الربيع بن برة أسند عن احلسن، وذكر له حديثاً
  .احلديث هو الربيع بن صبيح، وأما ابن برة فال نعلم له مسنداً

  الحجاج العابد 

إذا أذنت جاورين شاب فكنت : قال أبو عبد اهللا مؤذن مسجد بين جدار: حممد بن صاحل التميمي قال
فكنت أمتىن أن يكلمين . فإذا صليت صلى مث لبس نعليه فدخل مرتله. للصالة وأقمت كأنه يف نقرة قفاي

يا أبا عبد اهللا عندك مصحف تعريين أقرأ فيه؟ فأخرجت إليه مصحفاً : فقال يل ذات يوم. أو يسألين حاجة
  .ليكونن اليوم يل ولك شأن: فدفعته إليه فضمه إىل صدره مث قال

فساء ظين . وأقمت العشاء اآلخرة فلم خيرج. فأقمت املغرب فلم خيرج. فقدته ذلك اليوم فلم أره خيرجف
فلما صليت العشاء اآلخرة جئت إىل الدار اليت هو فيها فإذا فيها دلو ومطهرة وإذا على بابه ستر فدفعت 

 على محله حىت فأخذت املصحف من حجرة واستعنت بقوم. الباب فإذا به ميت واملصحف يف حجرة
  .وضعناه على سريره

    

وبقيت ليليت أفكر من أكلم حىت أكفنه فأذنت الفجر بوقت ودخلت املسجد ألركع، فإذا بضوء يف القبلة 
فدنوت منه فإذا كفن ملفوف يف القبلة فأخذته ومحدت اهللا عز وجل وأدخلته البيت وخرجت فأقمت 

ومالك بن دينار وحبيب الفارسي وصاحل املري، فقلت هلم الصالة فالم سلمت إذا عن مييين ثابت البناين 
. مات شاب كان يصلي معي الصلوات: مات يف جوارك الليلة أحد؟ قلت: يا إخواين ما غدا بكم؟ قالوا

: فلما دخلوا عليه كشف مالك بن دينار الثوب عن وجهه قبل موضع سجوده مث قال. أرناه: فقالوا يل

وإذا .  موضع حتولت منه إىل موضع غريه حىت ال تعرف، خذوا يف غسلهبأيب أنت يا حجاج إذا عرفت يف
إين فكرت : أنا أكفنه، فلما طال ذلك منهم قلت هلم: مع كل واحد منهم كفن، فقال كل واحد منهم

فأتيت املسجد فأذنت مث دخلت ألركع فإذا كفن . من أكلم حىت يكفنه: يف أمره هذه الليلة فقلت
يكفن يف ذلك الكفن فكفناه وأخرجناه، فما كدنا نرفع جنازته، من : ه؟ فقالواملفوف ال أدري من وضع
  .كثرة من حضره من اجلمع

  ضيغم بن مالك 
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لو أعلم أن رضاه أن أقرض : قال يل ضيغم ليلة: أبو أيوب موىل ضيغم بن مالك قال. أبو مالك العابد
  .حلمي لدعوت باملقراض فقرضته

 اره أمجع وليله حىت بقي راكعاً ال يقدر أن يسجد فرأيته رفع رأسه قال سيار رأيت ضيغماً صلى: قال
إهلي كيف عزفت قلوب اخلليقة : قرة عيين، مث خر ساجداً فسمعته يقول وهو ساجد: إىل السماء مث قال

. إهلي إليك جئت: ورمبا أصابته الفترة فإذا وجد ذلك اغتسل مث دخل بيتاً فأغلق بابه وقال: عنك؟ قال

  .يعود إىل ما كان من الركوع والسجودف: قال

  .ومسعت سيار بن حامت يقولك كان ورد ضيغم كل يوم أربعمائة ركعة: قال

أتيت صاحباً يل يقال له عمران بن مسلم فأراين موضعني مبتلني يف مسجده : عبيد اهللا بن عمر قال
ة بني املغرب والعشاء وهو هذا واهللا من دموع ضيغم البارح: ما هذا؟ قال: أحدمها حبذاء اآلخر فقلت

  .راكع

رأيت ضيغماً العابد وكنت إذا رأيته رأيت رجالً ال يشبه الناس من : أزهر بن مروان الرقاشي قال
  .اخلشوع والضر وطول احلزن

ما أطول حزن : قال رجل ألم ضيغم: وحدثين شيخ يكىن بأيب يعقوب عن سعيد البكاء قال: قال القرشي
 ما ندب إليه فليحزن، ذهب احلسن وأصحابه باحلزن وهل رأيت يا بين ملثل: فبكت وقالت. ضيغم
  .حمزوناً

لبيك : قال! ضيغم: قالت أمه، يعين ضيغماً، ذات يوم: حدثين مالك بن ضيغم قال: حممد بن احلسني قال
فحدثين غري واحد من أهله أنه صاح صيحة مل : كيف فرحك بالقدوم على اهللا؟ قال: قالت. يا أماه

بأيب أنت ما :  صاح مثلها قط وسقط مغشياً عليه، فجلست العجوز تبكي عند رأسه وتقوليسمعوه
  .نستطيع أن نذكر بني يديك شيئاً من أمر ربك

ومل يا بين؟ : قالت. نعم يا أماه: حتب املوت؟ قال: قالت. لبيك يا أماه: قال! ضيغم: وقالت له يوماً: قال
  .لعجوز وبكى فتسامع أهل الدار فجلسوا يبكون لبكائهمفبكت ا: رجاء خري ما عند اهللا قال: قال

مل يا بين؟ : قالت. ال أماه: حتب املوت؟ قال: قالت. لبيك يا أماه: قال! ضيغم: وقالت له يوماً آخر: قال
فبكت العجوز وبكى ضيغم واجتمع أهل الدار وجعلوا : لكثرة تفريطي وغفليت عن نفسي، قال: قال

  .كأا من أهل الباديةيبكون، وكانت أمه عربية 

بكى أبوك ليلة من أول الليل إىل آخره مل يسجد فيها : حدثين احلكم بن نوح قال: مالك بن ضيغم قال
يا مالك لقد طالت ليلتك ال مصلياً : سجدة ومل يركع فيها ركعة وحنن معه يف البحر، فلما أصبحنا قلنا

wيستقبلون غداً ما لذوا بعيش أبداً، واهللا إين ملا رأيت لو يعلم اخلالئق ما : فبكى مث قال: وال داعياً، قال
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ال جيزي "و: الليل وهوله وشدة سواده ذكرت به املوقف وشدة األمر هناك، وكل امرئ يومئذ مه نفسه
مث شهق ومل يزل يضطرب :  قال33سورة لقمان آية " والد عن ولده وال مولود هو جاز عن والده شيئاً

  .ما شاء اهللا

رأيت أباك ضيغماً نزل ذات ليلة : حدثتين خاليت حبابة بنت ميمون العتكية قالت: يغم قالمالك بن ض
بأيب : من فوق البيت بكوز وقد برد له حىت صبه مث اكتاز من احلب ماء حاراً فشرب فقلت له بعد ذلك

 حانت مين مرة نظرة إىل امرأة فجعلت على نفسي أن ال: أنت قد رأيت الذي صنعت فمم ذاك؟ قال

  .أنغص عليها احلياة: فقلت. تذوق املاء البارد أيام الدنيا

    

يا أبا أيوب احذر نفسك : قال يل أبو مالك يوماً: حدثين موالنا أيوب قال: حممد بن مالك بن ضيغم قال
على نفسك فإين رأيت مهوم املؤمنني يف الدنيا ال تنقضي، وأمي اهللا لئن مل تأت اآلخرة املؤمن بالسرور لقد 

بأيب أنت وكيف ال تأتيه اآلخرة بالسرور وهو : قال قلت. هم الدنيا وشقاء اآلخرة: جتمع عليه األمرانا
كم من رجل : يا أبا أيوب فكيف بالقبول وكيف بالسالمة؟ مث قال: ينصب هللا يف دار الدنيا ويدأب؟ قال

ع ذلك يوم القيامة مث يرى أنه قد أصلح شأنه، قد أصلح قربانه، قد أصلح مهته، قد أصلح عمله، جيم
  .يضرب به وجهه

ما مسعته يذكر : هل مسعت أبا مالك يذكر من الشعر شيئاً؟ قال: قلت جلار ضيغم: حيىب بن بسطام قال
  : ما هو؟ قال: قلت. إال بيتاً واحداً

 الكالم وإنه ملفوه حذر  قد خيزن الورع التقي لسانه

: رأيت ضيغماً يف منامي بعد موته فقال يل: عابدين، قالحدثين ابن ثعلبة، وكان من ال: سعيد الوراق قال

أما لو كنت صليت علي لقد كنت رحبت : فذكرت علة كانت، فقال: يا ابن ثعلبة أما صليت علي؟ قال
  .رأسك

  حماد بن سلمة 

  .يكىن أبا سلمة موىل لبين متيم، وهو ابن أخت محيد الطويل

  .مة إنك متوت غداً ما قدر أن يزيد يف العمل شيئاًلو قيل حلماد بن سل: عبد الرمحن بن مهدي قال

دخلت على محاد بن سلمة فإذا ليس يف البيت إال حصري، وهو جالس : مقاتل بن صاحل اخلراساين قال
عليه، ومصحف يقرأ فيه، وجراب فيه علمه، ومطهرة يتوضأ منها، فبينما أنا عنده جالس إذ دق داق 

wقويل له يدخل : قال. رسول حممد بن سليمان:  من هذا؟ فقالتيا صبية اخرجي فانظري: الباب فقال
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أما . بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد بن سليمان إىل محاد بن سلمة: "فدخل فناوله كتاباً فإذا فيه. وحده
  ".وقعت مسألة فأتنا نسألك عنها والسالم. بعد فصبحك اهللا مبا صبح به أولياءه وأهل طاعته

أما بعد وأنت فصبحك اهللا مبا صبح به : "اقلب الكتاب واكتب: مث قال يل. الدواةيا صبية هلمي : قال
أولياءه وأهل طاعته، إنا أدركنا العلماء وهم ال يأتون أحداً فإن كانت وقعت مسألة فإتنا واسألنا عما بدا 

  ".لسالملك وإن أتيتين فال تأتين إال وحدك وال تأتين خبيلك ورجلك فال أنصحك، وال أنصح نفسي وا

: قال. حممد بن سليمان: يا صبية اخرجي فانظري من هذا؟ فقالت: فبينا أنا عنده دق داق الباب فقال

ما يل إذا نظرت إليك امتألت رعباً فقال : قويل له ليدخل وحده، فدخل فسلم مث جلس بني يديه فقال
إن العامل إذا أراد : " يقول" مسعت رسول اهللا: مسعت أنس بن مالك يقول: مسعت ثابتاً البناين يقول: محاد

أربعون : فقال" بعلمه وجه اهللا عز وجل هابه كل شيء، وإذا أراد أن يكترت به الكنوز هاب من كل شيء
واهللا ما : قال. قال ارددها على من ظلمته ا: ألف درهم تأخذها تستعني ا على ما أنت عليه؟ قال

: قال. فتقسمها: قال.  ازوها عين زوى اهللا عنك أوزاركال حاجة يل فيها: قال. أعطيتك إال ما ورثته

فلعلي إن عدلت يف قسمتها أن يقول بعض من مل يرزق منها مل يعدل، ازوها عين زوى اهللا عنك 
  .أوزارك

لو قلت لكم إين رأيت محاد بن سلمة ضاحكاً قط صدقتكم كان مشغوالً : موسى بن إمساعيل قال
  .كان قد قسم النهار على هذه األعمال. أ وإما أن يسبح، وإما أن يصليبنفسه، إما أن حيدث وإما أن يقر

كنت آيت محاد بن سلمة يف سوقه فإذا ربح يف ثوب حبة أو حبتني : حدثنا أيب قال: سوار بن عبد اهللا قال
  .فإذا وجد قوته مل يزد عليه شيئاً. فكنت أظن أن ذلك يقوته. شد جونته فلم يبع شيئاً

  .مات محاد بن سلمة يف املسجد وهو يصلي: يونس بن حممد قال

  .وتويف يف سنة مثان وستني ومائة. أسند محاد بن سلمة عن خلق ال حيصون من التابعني

. خرياً: ما فعل بك ربك؟ قال: رأيت محاد بن سلمة يف النوم فقلت: أبو عبد اهللا التميمي عن أبيه قال

وم أطيل راحتك وراحة املتعوبني يف الدنيا، بخ بخ قيل يل طال ما كددت نفسك فالي: وماذا؟ قال: قلت
  .ماذا أعددت هلم

  الحسن بن أبي جعفر 

  .واسم أيب جعفر عجالن. أبو سعيد اجلفري

    

wغدوت يوماً قبل الفجر إىل مسجد اجلفري فإذا باب املسجد مغلق وإذا حسن : أبو عمران التمار قال
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فجلست على باب : قال. على دعائه وحسن يدعوجالس يدعو، وإذا ضجة يف املسجد ومجاعة يؤمنون 
املسجد حىت فرغ من دعائه فقام فأذن وفتح باب املسجد فلم أر يف املسجد أحداً، فلما أصبح وتفرق عنه 

: فقال. ما رأيت؟ فأخربته بالذي رأيت ومسعت: قال. يا أبا سعيد إين واهللا رأيت عجباً: الناس قلت له

  .ن فيشهدون معي ختم القرآن كل ليلة مجعة مث ينصرفونأولئك جن من أهل نصيبني جييئو

  .وتويف سنة ستني وقيل سنة سبع وستني ومائة. أسند اجلفري عن أيب الزبري وثابت البناين وغريمها

  شداد المجذوم 

كان بالبصرة رجل يقال له شداد، أصابه اجلذام فتقطع فدخل عليه عواده من : عن خملد بن احلسني قال
أما إنه ما فاتين جزئي بالليل، وقد سقطت وما يب إال أين : خبري: كيف جتدك؟ قال:  فقالأصحاب احلسن

  .ال أقدر أن أحضر صالة اجلماعة

  من الطبقة السادسة

  من أهل البصرة 

  حماد بن زيد بن درهم 

  .يكىن أبا إمساعيل

  .ما رأيت أحداً أعرف بالسنة من محاد بن زيد: عبد الرمحن بن مهدي قال

  .مات اليوم سيد املسلمني: مسعت يزيد بن زريع يقول يوم مات محاد بن زيد: ن بسطام قالأمية ب

أسند محاد بن زيد عن خلق كثري من التابعني، وتويف لعشر ليال خلون من رمضان سنة تسع وسبعني 
  .وهو ابن إحدى ومثانني سنة. ومائة

  يزيد بن زريع 

  . بكر بن وائلأبو معاوية العيشي، من بين عائش وهم من ولد

: مسعت أبا سليمان األشقر، وكفاك بأيب سليمان، يقول: مسعت عبد الوهاب يقول: أبو بكر املروزي قال

  .ترته يزيد بن زريع عن مخس مائة ألف من مرياث أبيه فلم يأخذه

كان يزيد يعمل اخلوص، وكان : ومسعت أمية بن بسطام ابن عم يزيد بن زريع يقول: وقال املروزي
  .يف هذا البيت، وأشار إىل بيت لطيف يف املسجد، ومسعت أبا اخلطاب يذكر أن زريعاً كان والياًيكون 
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يزيد بن زريع كان يعمل اخلوص وكان أبوه زريع وايل البصرة، ومل يكن يأكل من : قال أمحد بن حنبل
  .ماله شيئاً وما أتقنه وما أحفظه، صدوق متقن

وتويف بالبصرة سنة اثنتني ومثانني وقيل سنة سبع وسبعني . مهامسع يزيد من أيوب ومن ابن عروبة وغري
  .ومائة

  يحيى بن سعيد القطان 

  .يكىن أبا سعيد

  .وما رأت عيناي مثله: حدثين حيىي القطان: مسعت أيب يقول: عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال

  .عشاءكان حيىي خيتم القرآن يف يوم وليلة ما بني املغرب وال: قال علي: سفيان قال

أقام حيىي بن سعيد عشرين سنة خيتم القرآن يف كل ليلة ومل يفته الزوال يف املسجد : حيىي بن معني قال
  .أربعني سنة، وما رئي يطلب مجاعة قط

أحبه إيل أحبه إىل اهللا عز : فقال. قلت ليحىي يف مرضه الذي مات فيه، يعاقبك اهللا: عمرو بن علي قال
  .وجل

الدخان فلما أخذ يف القراءة " حم"فقرأ . اقرأ: كنا عند حيىي بن سعيد فقال لرجل: علي بن عبد اهللا قال
صعق حيىي وغشي عليه وارتفع " إن يوم الفصل ميقام أمجعني"نظرت إىل حيىي بن سعيد يتغري فلما بلغ 

فخرجنا فوقفنا . صدره من األرض وتقوص وانقلب فأصاب الباب فقار ظهره وسال الدم وصرخ النساء
إن يوم الفصل : "مث دخلنا عليه فإذا هو نائم على فراشه وهو يقول. لباب حىت أفاق بعد كذا وكذابا

  .فما زالت به تلك القرحة حىت مات رمحه اهللا:  قال علي40الدخان آية " ميقام أمجعني

 سنة وتويف بالبصرة. أسند حيىي بن سعيد عن كبار األئمة كاألعمش وابن جريج والثوري ومالك وغريهم
  .مثان وتسعني ومائة

غفر يل، إن األمر : ما فعل بك ربك؟ قال: سنح يل ليلة خالد بن احلارث فقلت له: علي بن املديين قال
  .نراه كما ترون، الكوكب الدري يف أفق السماء: فما فعل حيىي بن سعيد القطان؟ قال: قلت. شديد

  رياح بن عمرو القيسي 

  .يكىن أبا املعاصر

كنت أدخل : حدثين حممد بن احلرب بن عبد ربه القيسي، وكان ذا قرابة لرياح، قال:  قالحيىي بن راشد
أنت : عليه املسجد وهو يبكي وأدخل عليه البيت وهو يبكي وآتيه يف اجلبان وهو يبكي، فقلت له يوماً w
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  .حيق ألهل املصائب والذنوب أن يكونوا هكذا: دهرك يف مأمت، فبكى مث قال

    

كنت أكون قريباً من اجلبان فكان مير يب رياح القيسي بعد املغرب إذا خلت : لضرير قالمعاذ بن عون ا
إىل كم يا ليل يا ار حتطان من أجلي وأنا غافل عم : الطريق فكنت أمسعه وهو يتشنج بالبكاء وهو يقول

  .فهو كذلك حىت يغيب عن وجهه. يراد يب؟ إنا هللا إن اهللا

يل نيف وأرعون ذنباً قد استغفرت لكل ذنب مائة : قال رياح القيسي: لعلي بن احلسني بن أيب مرمي قا
  .ألف مرة

قال رياح القيسي، كما ال تنظر األبصار إىل شعاع الشمس، كذلك ال تنظر : عن حممد بن حيىي قال
  .قلوب حميب الدنيا إىل نور احلكمة أبداً

أنوم يف هذه : فقال. قلنا هو نائمجاء رياح القيسي يسال عن أيب بعد العصر ف: مالك بن ضيغم قال
فأبطأ علينا : قل له أال نوقظه لك؟ قال: فأتبعناه رسوالً فقلنا. الساعة؟ أهذا وقت نوم؟ مث وىل منصرفاً

هو كان أشغل من أن يفهم : فهل قلت له؟ قال. أبطأ جداً: مث جاء وقد غربت الشمس فقلنا. الرسول
نوم هذه الساعة؟ أفكان هذا : قلت:  يعاتب نفسه ويقولعين شيئاً، أدركته وهو يدخل املقابر وهو

هذا وقت نوم؟ وما يدريك أن هذا ليس بوقت نوم؟ تسألني عما ال : وقلت. عليك؟ ينام الرجل مىت شاء
أال أوسدك األرض لنوم حوالً إال . يعنيك وتتكلمني مبا ال يعنيك، أما إن هللا علي عهداً ال أنقضه أبداً

  .عقل زائل، سوءة لك سوءة لك، أما تستحيني؟ كم توخبني وعن غيك ال تنتهنيملرض حائل أو لذهاب 

  .قال وجعل يبكي وهو ال يشعر مبكاين، فلما رأيت ذلك انصرفت وتركته

صليت مع رياح القيسي الظهر، فصليت إىل جانبه فجعلت دموعه تقع على : حممد بن عبد اهللا قال
 رمبا أخذ حفنة من تراب مث يضعها على البوري ويسجد قال وكان رياح. طق طق: البواري مثل الوكف

  .ورمبا وجد رياح يف بعض السكك، وقد غشي عليه فيحمل إىل أهله مغشياً عليه. عليها

كان لرياح القيسي غل من حديد قد اختذه وكان إذا جنه الليل وضعه يف عنقه : حممد بن مسعر قال
  .وجعل يتضرع ويبكي حىت يصبح

رأيت رياح بن عمرو القيسي ليلة خلف املقام : ين خمة وكانت إحدى العوابد قالتأخربت: عثمان قال
سبقين : فذهبت فقمت خلفه حىت أزحفت مث اضطجعت وهو قائم، وأنا أنظر إليه، فقلت بصوت حزين

فامتأل فمه . العابدون وبقيت وحدي، واهلف نفساه، فإذا رياح قد شهق وانكب على وجهه مغشياً عليه
  .ا زال كذلك حىت أصبحنا مث أفاقرمالً، فم

wهلم يا أبا حممد حىت نبكي على مر الساعات وحنن على : أخذ بيدي رياح فقال: احلارث بن سعيد قال
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فجلست : قال وخرجت معه إىل املقابر، فلما نظر إىل القبور صرخ مث خر مغشياً عليه، قال. هذه احلال
وانفساه، : مث قال. لنفسك فابك: قال. ملا أرى بك: تما يبكيك؟ قل: واهللا عند رأسه أبكي فأفاق فقال

  .وانفساه، مث غشي عليه

 -تلك إذاً كرة خاسرة : "فرمحته واهللا مما نزل به فلم أزل عند رأسه حىت أفاق فوثب وهو يقول: قال

 ومضى على وجهه وأنا أتبعه ال يكلمين حىت انتهى إىل مرتله 12النازعات آية " تلك إذاً كرة خاسرة
  .خل وأصفق بابه ورجعت إىل أهلي ومل يلبث بعد ذلك إال يسرياً حىت ماتفد

  .أسند رياح عن حسان بن أيب سنان وغريه

  عتبة الغالم وهو عتبة بن أبان بن صمعة 

  .وكان يفتل الشريط. وإمنا مسي بالغالم جلده واجتهاده لصغر سنه

بن زيد تسع سنني ال يفتر بكاء من حني بكى عتبة الغالم يف جملس عبد الواحد : سوار أبو عبيدة قال
فقيل لعبد الواحد إنا ال نفهم كالمك . يبتدئ عبد الواحد يف املوعظة إىل أن يقوم ال يكاد يسكت عتبة

  .فأصنع ماذا؟ يبكي عتبة على نفسه وأاه أنا، لبئس واعظ قوم أنا: قال. من بكاء عتبة

حر فما زاد ليلته تلك حىت أصبح على هذه الكلمات رمقت عتبة ذات ليلة بساحل الب: سليم احلنيف قال
إن تعذبين فإين لك حمب وإن ترمحين فإين لك حمب، فلم يزل يرددها ويبكي حىت طلع : وهو قائم يقول

  .الفجر

  .العرس يف الدار األخرى: كان عتبة الغالم يأكل خبزاً وملحاً ويقول: أبو توبة قال

كسرة وملح : تبة يعجن دقيقه وجيففه يف الشمس مث يأكله ويقولكان ع: عبد اهللا بن الفرج العابد قال
  .حىت نأ يف الدار األخرى الشواء والطعام الطيب

وكان قد قوت لنفسه . كان عتبة الغالم من نساك أهل البصرة وكان من أصحاب الفلق: سلمة الفراء قال
  .يأيت السواحل واجلبابنيستني فلقة يتعشى كل ليلة بفلقة ويتسحر بأخرى، وكان يصوم الدهر و

    

. إنه ال يعجبين رجل ال يكون يف يده حرفة: كان عتبة جيالسنا فقال لنا يوماً: عن خملد بن احلسني قال

بلى رأس مايل طسوج أشتري به خوصاً أعمله وأبيعه بثالثة طساسيج : فقال. ما نراك حتترف: فقلنا
  .فطسوج رأس مايل وقرياط خبزي

يا رياح إن كنت كلما دعتين نفسي إىل : قال يل عتبة: مسعت رياحاً القيسي يقول: أبو عمر الضرير قال
w  .يا رياح إن يل موقفاً تغتبط فيه بطول الصمت عن الفضول. الكالم تكلمت فبئس الناظر هلا أنا
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. كان عتبة الغالم يزورين فرمبا بات عندي: مسعت عنبسة اخلواص يقول: مسلمة بن عرفجة العنربي قال

فمم ذاك . قد فزعت قليب الليلة ببكائك:  ذات ليلة فبكى من السحر بكاءاً شديداً فلما أصبح قلت لهقال
مث مال ليسقط فاحتضنته فجعلت أنظر إىل . يا عنبسة إين واهللا ذكرت يوم العرض على اهللا: يا أخي؟ قال

: فأجابين بصوت خفي! تبةعتبة ع: مث أزبد وجعل خيور فناديته: قال. عينيه تتقلبان قد اشتدت محرما

  .قطع ذكر يوم العرض على اهللا أوصال احملبني

تراك موالي تعذب حمبيك وأنت احلي : مث جعل حيشرج بالبكاء ويردد حشرجة املوت ويقول: قال
  .فلم يزل يرددها حىت واهللا أبكاين: الكرمي؟ قال

راً يف طول حزن عتبة، وقد كلمته رمبا سهرت مفك: مسعت عبد الواحد بن زيد يقول: داود بن احملرب قال
  .إمنا أبكي تقصريي: لريفق بنفسه فبكى وقال

خرجت يف بعض الليايل إىل اجلبان فإذا : مسعت مهدي بن ميمون يقول: اخلليل بن عمرو البكري قال
فدعا فإذا دوخلة : قال. أطعمنا رطباً: قلت. عتبة الغالم، فقال يل جئت؟ قد دعوت اهللا أن جييء بك

  .ني أيدينا فأكلنا منهرطب ب

  .كابدت الصالة عشرين سنة وتنعمت ا عشرين سنة: قال عتبة الغالم: زيدان قال

دعا اهللا أن مين عليه : دعا عتبة الغالم ربه أن يهب له ثالث خصال يف دار الدنيا: عبد اهللا بن مبشر قال
  .بصوت حزين، ودمع غزير، وغذاء من غري تكلف

وأبكى، وكانت دموعه جارية دهره، وكان يأوي إىل مرتله فيصيب قوته ال فكان إذا قرأ بكى : قال
  .يدري من أين يأتيه

رأيت عتبة الغالم إذا استحسن الطري دعاه فيجيء حىت يسقط على فخذه فيمسه مث : احلسن بن دعامة قال
  .يسيبه فيطري

نا برحبة القصابني جعلت أنظر انطلقت أنا وعتبة الغالم يف حاجة حىت إذا ك: عن عبد الواحد بن زيد قال
عتبة ترشح عرقاً يف مثل : إىل عتبة يعرق عرقاً شديداً حىت رشح وذلك يف يوم شات شديد الربد فقلت

ذكرت ذنباً : بالذي بيين وبينك، ومل أزل به، فقال: هذا اليوم الشديد الربد؟ فسكت ومل خيربين فقلت
  .أذنبته يف هذا املوضع

كان : ما كان لباس عتبة؟ قال: سألت يوسف بن عطية فقلت له: بن مهدي قالإبراهيم بن عبد الرمحن 
  .يلبس كساءين يأتزر بواحد ويرتدي بآخر، إذا رأيته قلت بعض األكرة

  .كان عتبة عربياً شريفاً من عوذ: قال إبراهيم

w مشتغالً قال رجل لعبد الواحد بن زيد، تعلم أحداً ميشي يف الطريق: وحدثين مضر قال: قال إبراهيم
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   700 

وطريقه على السوق : قال. فدخل عتبة. ما أعرف إال رجالً واحداً الساعة يدخل عليكم: بنفسه؟ قال
  .ما رأيت أحداً: يا عتبة من تلقاك يف الطريق؟ قال: فقال له

  .وكان عتبة يسجد السجدة الطويلة على احلصا يوم اجلمعة فما أراه يعقل حبره: قال عبد الواحد

ركب عتبة يف زورق مع قوم فأراد املالح أن يعدل ببعضهم السفينة فلم جيد : ملروزي قالأمحد بن زهري ا
احلمد هللا الذي مل ير فيهم أحقر : استو فقال عتبة: فضرب جنبه فقال: أحداً منهم أحقر يف عينيه من عتبة

  .يف عينه مين

كان يستقبل القبلة : ته؟ قالما كانت عباد: فقلت له. كان عتبة يبيت عندي: أبو عبد اهللا الشحام قال
أخرج إيل شربة من ماء ومترات أفطر : فال يزال يف فكر وبكاء حىت يصبح، ورمبا جاءين مساء فيقول

  .عليها فيكون لك مثل أجري

ال تفتحوه إىل أن : كان لعتبة بيت يتعبد فيه فلما خرج إىل الشام أقفله وقال: عبد اخلالق العبدي قال
  .غهم قتله فتحوه فأصابوا فيه قرباً حمفوراً وغالً حديداًيبلغكم مويت، فلما بل

  .اشتغل عتبة بالعبادة عن الرواية وقتل شهيداً يف بعض الغزوات

    

: ما صنع اهللا بك؟ قال: رأيت عتبة الغالم يف املنام فقلت: قدامة بن أيوب، وكان من أصحاب عتبة، قال

بيتك، فلما أصبحت أتيت إىل بييت فإذا خط عتبة يف يا قدامة دخلت اجلنة بتلك الدعوات املكتوبة يف 
يا هادي املضلني وراحم املذنبني ومقيل عثرات العاثرين، ارحم عبدك ذا اخلطر العظيم : احلائط مكتوب

واملسلمني كلهم أمجعني، واجعلنا مع األحياء املرزوقني، مع الذين أنعمت عليهم من النبيني والصديقني 
  .ني رب العاملنيوالشهداء والصاحلني آم

  بشر بن منصور السليمي 

يا أبا حممد : فقلت له. أتينا بشر بن منصور بعد العصر فخرج إلينا وكأنه متغري: العباس بن الوليد قال
ما أكتمكم، أو كلمة حنوها، كنت أقرأ يف املصحف : لعلنا شغلناك عن شيء؟ فرد رداً ضعيفاً مث قال

  .أحداً فأربح عليه شيئاًما أكاد ألقى : مث قال. فشغلتموين

كان بشر بن منصور من الذين إذا رؤوا ذكر اهللا وإذا رأيت وجهه ذكرت : غسان بن املفضل قال
  .اآلخرة، رجل منبسط ليس مبتماوت ذكي فقيه، وكان بشر رجالً من العرب وعلم بنيه عمل اخلوص

 ما فاتته التكبرية األوىل قط ما رأيت عمي بشر بن منصور: أسيد بن جعفر ابن أخي بشر بن منصور قال
w  .وال رأيته قام يف مسجدنا سائل قط فلم يعط شيئاً إال أعطاه
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ما جلست إىل أحد وال جلس إيل فقمت من عنده : مسعت بشر بن منصور يقول: زهري السجستاين قال
  .أو قام من عندي إال علمت أين لو مل أقعد إليه أو يقعد إيل كان خرياً يل

أقلل من معرفة الناس فإنك ال تدري ما : قال بشر بن منصور لرجل: مهام الزهراين قالعبد اخلالق أبو 
  .يكون، فإن كان شيء، يعين فضيحة يف القيامة، كان من يعرفك قليالً

إين ألذكر الشيء من أمر : قال بشر بن منصور: بلغين عن عبد الرمحن بن مهدي قال: قال علي بن املديين
  .ن ذكر اآلخرة أخاف على عقليالدنيا أهلي به نفسي ع

  .عسكر املوتى ينتظرونك: عظين، قال: قال رجل لبشر بن منصور: عن ابن عيينة قال

: ما فعل ضيغم: رأيت رابعة يف املنام فقلت: حدثتين عبدة بنت أيب شوال قالت: عبيس بن مرحوم قال

 بخ بخ أعطي واهللا فوق ما :ما فعل بشر بن منصور؟ قالت: فقلت. يزور اهللا عز وجل مىت شاء: قالت
  .كان يأمل

  .أسند بشر عن الثوري وغريه

  عبد العزيز بن سلمان 

كان عبد العزيز بن سلمان إذا ذكر القيامة واملوت صرخ كما : أبو طارق التبان قال. ويكىن أبا حممد
  . جملسهورمبا رفع امليت وامليتان من جوانب: قال. تصرخ الثكلى ويصرخ اخلائفون من جوانب املسجد

بت أنا وعبد العزيز بن سلمان وكالب بن جري وسلمان األعرج على ساحل من : مسمع بن عاصم قال
. مث بكى سلمان لبكائهما. بعض السواحل فبكى حىت خشيت أن ميوت، مث بكى عبد العزيز لبكائه

  .وبكيت واهللا لبكائهم ال أدري ما أبكاهم

إين نظرت واهللا إىل أمواج : مد ما الذين أبكاك ليلتك؟ قالأبا حم: فلما كان بعد سألت عبد العزيز فقلت
مث سألت كالباً وسلمان فقاال يل حنواً من . البحر متوج فذكرت أطباق النريان وزفراا فذاك الذي أبكاين

  .ذلك

  .ما كان يف القوم شر مين، ما كان بكائي إال لبكائهم رمحة ملا يصنعون بأنفسهم: قال مسمع

كان أيب إذا قام من الليل ليتهجد مسعت يف الدار جلبة شديدة : د العزيز بن سلمان قالعن حممد بن عب
  .قال فنرى أن اجلن كانوا يستيقظون للتهجد فيصلون معه. واستسقاء للماء الكثري

اليوم الذي : مسعت دهثماً، وكان من العابدين، يقول: حممد بن عبد العزيز سلمان العابد البصري قال
: ما الذي أبطأ بك؟ قلت:  فيه عبد العزيز كنت مغبوناً فأبطأت عليه ذات يوم مث أتيته فقالكنت ال آيت

هلم : قال. ال: فوجدته هلم؟ قلت: قال. شغلنا العيال، كنت ألتمس هلم شيئاً: قلت. على حال: قال. خري w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   702 

. م تتناثر يف حجورنامث ضنا لنقوم فإذا واهللا الدنانري والدراه. فدعا وأمنت ودعوت وأمن: فلندع، قال

  .دونكها ومضى ومل يلتفت إيل: فقال

احتبست قوت عيايل : ما صنعت ا؟ قال: فقلت له: قال حممد. فأخذا فإذا مائة دينار ومائة درهم: قال
مجعة حىت ال يشغلين عن عبادته وشكره وخدمته فكر يف شيء من عرض الدنيا، مث أمضيتها واهللا يف سبيل 

  .اهللا

  . حيق واهللا أن يرزقوا بغري حساب:قال حممد

قيل لعبد العزيز الراسيب، وكانت رابعة تسميه : أنبأنا عبد العزيز بن عمري قال: أمحد بن أيب احلواري قال
  .سردان أخلو به فيه: سيد العابدين، ما بقي مما تلذ به؟ قال

    

عابدين وما للنوم؟ ال نوم واهللا يف ما لل: قال أبوك: حدثتين أمي قالت: حممد بن عبد العزيز بن سلمان قال
  .فكان واهللا ال يكاد ينام إال مغلوباً: قال. دار الدنيا إال نوم غالب

دعا عبد : حدثين واقد الصفار قال: حدثين حممد بن عبد العزيز بن سلمان قال: حممد بن احلسني قال
 ما انصرف املقعد إىل أهله إال ماشياً فواهللا: العزيز بن سلمان يوماً ملقعد كان يف جملسه وأمن إخوانه، قال

  .على رجليه

  مطهر السعدي 

حدثين مطهر السعدي، وكان قد : عبد العزيز بن سلمان العابد، وكان يرى اآليات واألعاجيب، قال
أريت كأين على ضفة ر جيري باملسك األذفر، حافتاه شجر : بكى شوقاً إىل اهللا تعاىل ستني عاماً، قال

سبحان املسبح بكل لسان، سبحانه، : لذهب، فإذا أنا جبوار مزينات يقلن بصوت واحدلؤلؤ وقضبان ا
  .سبحان املوجود بكل مكان، سبحانه، سبحان الدائم يف كل األزمان، سبحانه

  : ما تصنعن ههنا فقلن: خلق من خلق الرمحن سبحانه فقلت: من أننت؟ فقلن: فقلت: قال

 ألطراف بالليل قومعلى ا لقوم  إله الناس رب حممد ذرانا

  فتسري مهوم الدنيا والناس نوم  رب العاملني إهلهم يناجون

ال واهللا ما : أو ما تعرفهم؟ قلت: بخ بخ هلؤالء، من هؤالء؟ لقد أقر اهللا أعينكم بكن، فقلن: فقلت: قال
  .بلى هؤالء املتهجدون أصحاب القرآن والسهر: قلن. أعرفهم

w  كالب بن جري 
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كان مسمع حيدثين حباالت كالب بن جري فأمسع شيئاً ما كنت أرى أن يكون يف : حكيم بن جعفر قال
شهدته : يا أبا سيار فكيف كان ليله؟ قال: هذه األمة مثله، من شدة اخلوف وطرب الشوق، فقلت له
رمحك اهللا لقد : فلما كان بعد ذلك قلت له. ليلة يف بعض السواحل وهو يصرخ من أول الليل إىل آخره

فأبكاين : يا أبا سيار فبمن أستغيث إذاً؟ قال: فبكى مث قال: قال. ك من طول ما كنت فيه ليلتكأويت ل
  .واهللا

  عبد اهللا بن ثعلبة الحنفي 

قال عبد اهللا بن ثعلبة اهللا حيفظك بأحراسه فإذا أصبحت غدوت على معاصيه : حممد بن علي اهلامشي قال
  .نعه ما كان منكخالفاً له؟ فإذا أمسيت أعاد حراسه عليك ال مي

تضحك؟ ولعل أكفانك قد خرجت من عند : مسعت عبد اهللا بن ثعلبة يقول: يوسف بن أيب عبد اهللا قال
  .القصار

يا أبا حممد واحزناً : مسعت عبد اهللا بن ثعلبة يقول لسفيان بن عيينة: عن حامد بن عمرو البكراوي قال
  .آه آه تركتين ال أفرح أبداً:  فقال عبد اهللاهل حزنت قط لعلم اهللا فيك،: فقال سفيان. على احلزن

أنا أبو عروة، وكان جاراً لعبد اهللا بن ثعلبة احلنفي حىت امنحق خداه من : أبو احلسن البصري قال
  : الدموع، وكان يقول

 ينقصون والقبور تزيد فهم  أناس مقرب بفنائهم لكل

 مليت بالفناء جديد وبيت  وما إن تزال دار حي قد أخرجت

 وأما امللتقى فبعيد فدان  جرية األموات أما مزارهم فهم

  .وال نعرف لعبد اهللا مسنداً

  ناشرة بن سعيد الحنفي 

انطلقت أنا وعبد العزيز بن سلمان إىل ناشرة بن سعيد احلنفي؛ وكان قد بكى : مسمع بن عاصم قال
: أبو حممد؟ قال: يز، فقال له ناشرةحىت أظلمت عيناه، فاستأذنا عليه فأذن لنا فدخلنا فسلم عليه عبد العز

فشهق شهقة خر مغشياً : قال. نبكي معك على ما تقدم من سالف الذنوب: ما جاء بك؟ قال: قال. نعم
  .عليه، وجلس عبد العزيز يبكي عند رأسه

  .فلما رأيت البكاء قد كثر انسللت فخرجت. وتنادى أهله فجعلوا يبكون حوله وهو صريع بينهم: قال
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 الثالث من كتاب صفة الصفوة ويليه اجلزء الرابع وأوله ترمجة عبد الرمحن بن مهدي، أيب سعيد مت اجلزء
  العنربي صفة الصفوة 

  الجزء الرابع 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  من الطبقة السابعة

  من أهل البصرة 

  عبد الرحمن بن مهدي 

  . وثالثني ومائةولد يف سنة مخس. هو موىل لألزد: يكىن أبا سعيد العنربي ويقال

كان عبد الرمحن بن مهدي خيتم يف كل ليلتني، وكان ورده يف كل ليلة نصف : علي بن املديين قال
  .القرآن

أملي علي عبد الرمحن بن مهدي : مسعت عبيد اهللا بن عمر القواريري يقول: هارون بن سفيان قال
  .عشرين ألف حديث حفظاً

    

كان يقال إذا لقي الرجل من فوقه يف : رمحن بن مهدي يقولمسعت عبد ال: عبد الرمحن بن عمر قال
. كان يوم غنيمة، وإذا لقي من هو مثله دارسه وتعلم منه، وإذا لقي من هو دونه تواضع له وعلمه: العلم

وال يكون إماماً يف العلم يف العلم من حيدث بكل ما مسع وال يكون إماماً يف العلم من حيدث عن كل 
  .اماً يف العلم من حيدث بالشاذ من العلم واحلفظ واإلتقانأحد، وال يكون إم

لوال أين أكره أن يعصى اهللا متنيت أن ال يبقى يف هذا املصر : ومسعت عبد الرمحن بن مهدي يقول: قال
أحد إال وقع يف واغتابين، فأي شيء أهنأ من حسنة جيدها الرجل يف صحيفته يوم القيامة مل يعملها ومل 

  .يعلم ا

أعطيت باجلريب مخسني : ت عبد الرمحن بن مهدي يقول، وأراد أن يبيع أرضاً له فقال الداللومسع
ومائيت دينار ولكن نظر إىل أرض خراب وخنل بادية العروق، فلوال كانت مسمدة رجوت أن أبيع 

توي ال يس"اجلريب بفضل مخسني ديناراً وهذا كثري أربعة آالف دينار؟ أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 
.  ال وال كذا100سورة املائدة آية " اخلبيث والطيب ولو أعجبك كثرة اخلبيث فاتقوا اهللا يا أويل األلباب
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وحدثين حيىي بن عبد الرمحن بن مهري أن أباه كان : قال عبد الرمحن مب عمر. وال مائة ألف: أظنه قال
واهللا ال جتد فقد شيء : ي يقولومسعت عبد الرمحن بن مهد: حيىي الليل كله قال عبد الرمحن بن عمر

تركته ابتغاء وجه اهللا، كنت أنا وأخي شريكني فأصبنا ماالً كثرياً فدخل قليب من ذلك شيء فتركته هللا 
وخرجت منه فما خرجت من الدنيا حىت رد اهللا علي ذلك املال عامة إيل وإىل ولدي، زوج أخي ثالث 

رثه أيب، ومات أيب فورثنه أنا، فرجع ذلك كله إيل بنات من بين وزوجت ابنيت من ابنه، ومات أخي فو
  .وإىل ولدي يف الدنيا

أسند عبد الرمحن عن األئمة كمالك بن أنس والثوري وشعبة واحلمادين، وقد أدرك مجاعة من التابعني 
وتويف بالبصرة يف مجادى اآلخرة سنة مثان . جرير بن حازم، واملثىن بن سعيد، وصاحل بن درهم: منهم

  . ومائة، وهو ابن ثالث وستني سنةوتسعني

  عفان بن مسلم أبو عثمان الصفار 

عفان بن مسلم بصري ثقة : ثنا أيب قال: مجع بني العلم والتقى صاحل بن أمحد بن عبد اهللا العجلي قال
عدل وال غري : ثبت، صاحب سنة، جعل له عشرة آالف دينار على أن يقف عن تعديل رجل وال يقول

  .ال أبطل حقاً من احلقوق: فأىب وقال. عدل

دعاين إسحاق بن إبراهيم فقرأ علي الكتاب الذي كتب به : مسعت عفان يقول: حنبل بن إسحاق قال
فإن قال ذلك فأقرأه على أمره وإن . القرآن كذا وكذا: امتحن عفان وادعه إىل أن يقول: املأمون وإذا فيه

  .سمائة درهم كل شهرمل جيبك فاقطع عنه الذي جيري عليه وكان جيري عليه مخ

:  حىت ختمتها وقلت1سورة اإلخالص آية " قل هو اهللا أحد"ما تقول؟ قرأت : فقال يل: قال عفان

: إن أمري املؤمنني يقول إن مل جتبه يقطع عنك ما جيرى عليك فقلت يقول اهللا تعاىل: خملوق هذا؟ فقال

  .عين، فانصرفت فسكت 22سورة الذاريات آية " ويف السماء رزقكم وما توعدون"

وتويف ببغداد يف سنة عشرين ومائتني، وقيل تسع . أسند عفان عن مجاعة من األئمة كشعبة واحلمادين
  .عشرة، وله مخس ومثانون سنة

  زهير بن نعيم الباني 

الصرب : عن هذا األمر ال يتم إال بشيئني: قال زهري بن نعيم: يكىن أبا عبد الرمحن أمحد بن عصام قال
إن كان يقني ومل يكن معه صرب مل يتم، وإن كان صرب ومل يكن معه يقني مل يتم، وقد ضرب واليقني، ف

w  .مثل اليقني والصرب مثل فدادين حيفران األرض فإذا جلس واحد جلس اآلخر: هلما أبو الدرداء مثالً فقال
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   706 

أت بيحىي أردت اخلروج من البصرة فبد: ومسعت خايل عبد العزيز بن يوسف يقول: قال أمحد بن عصام
نعم إال : هل من حاجة؟ فقال: بن سعيد فودعته مث ودعت عبد الرمحن بن مهدي، مث ودعت زهرياً فقلت

إتق اهللا، فواهللا ألن يتقيه عبد أحب غلي من أن تتحول هذه السواري : فقال. ففرحت: قال. أا مهمة
  .كلها ذهباً

يا أبا عبد الرمحن بلغين :  اخلبثاء القدرية فقال لهانتهى إلينا يوماً رجل من هؤالء: عبد الرمحن بن عمر قال
  .أما زنديق فال، ولكين رجل سوء: فقال له زهري. انك رجل زنديق

لوددت أن جسدي قرض : مسعت زهري بن نعيم الباين يقول: عبد اهللا بن عبد الغفار الكرماين قال
  .باملقاريض وأن هذا اخللق أطاع اهللا

    

دخلت على زهري بن نعيم الباين وقد سقط من سطح، وقد شم : الكرماين قالعبد اهللا بن عبد الغفار 
هو ذا تراين كيف أنا وهي الدنيا : يا أبا عبد الرمحن كيف خربك قال: وجهه، وهو مكفوف فقلت

  .فليجهد جهدها

يا أبا عبد الرمحن توصي : وقال له رجل. مسعت زهري بن نعيم الباين: حممد بن يونس بن موسى قال
  .نعم إحذر أن يأخذك اهللا وأنت على غفلة: شيء؟ قالب

  أبو عبد اهللا الحربي الزاهد 

كنا نتجالس يف اجلمعة فأتى رجل عليه ثوب واحد ملتحف به فجلس : إبراهيم بن شبيب بن شيبة قال
ألناه عن مث جاءنا يف اجلمعة املقبلة فأحببناه وس. إلينا فألقى مسألة فما زلنا نتكلم يف الفقه حىت انصرفنا

  .فرغبنا يف جمالسته ورأينا جملسنا جملس فقه. أبو عبد اهللا: أنزل احلربية فسألناه عن كنيته فقال: مرتله فقال

ما حالنا؟ قد كان جملسنا عامراً بأيب عبد اهللا وقد : فمكثنا بذلك زماناً مث انقطع عنا فقال بعضنا لبعض
فأتينا احلربية وكنا عدداً فجعلنا .  احلربية فنسأل عنهصار موحشاً فوعد بعضنا بعضاً إذا أصبحنا أن نأيت

: فقالوا. أبو عبد اهللا: نستحي أن نسأل عن أيب عبد اهللا فنظرنا إىل صبيان قد انصرفوا من الكتاب فقلنا

فقعدنا ننتظره فإذا هو قد أقبل مؤتزراً خبرقة . قالوا هذا وقته اآلن جييء. لعلكم تعنون الصياد؟ قلنا نعم
فقدناك : ما جاء بكم؟ فقلنا:فلما رآنا تبسم إلينا وقال. كتفه خرقة ومعه أطيار مذحبة وأطيار أحياءوعلى 

كان لنا جار كنت أستعري منه كل يوم ذاك : إذاً أصدقكم: وقد كنت غمرت جملسنا فما غيبك عنا؟ قال
يه هل لكم أن الثوب الذي كنت آتيكم فيه وكان غريباً فخرج إىل وطنه فلم يكن يل ثوب آتيكم ف

wادخلوا مرتله فجاء إىل الباب فسلم مث : تدخلوا املرتل فتأكلوا مما رزق اهللا عز وجل؟ فقال بعضنا لبعض
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صرب قليالً مث دخل فأذن لنا فدخلنا فإذا هو قد أتى بقطع من البواري فبسطها لنا فقعدنا فدخل إىل املرأة 
أنا آتيكم إن شاء اهللا عن قريب فأتى السوق : مث قالفسلم إليها األطيار املذحبة وأخذ األطيار األحياء 

فباعها واشترى خبزاً فجاء وقد صنعت املرأة ذلك الطري وهيأته فقدم إلينا خبزاً وحلم طري فأكلنا فجعل 
رأيتم مثل هذا؟ أال تغريون أمره وأنتم سادة أهل : يقوم فيأتينا بامللح واملاء فكلما قام قال بعضنا لبعض

وقال هذا وقال هذا، وضمن بعضهم أن . علي ثلثمائة: وقال اآلخر. علي مخسمائة:  أحدهمالبصرة؟ فقال
قوموا بنا نذهب فنأتيه ذا ونسأله : فبلغ الذي مجعوا يف احلساب مخسة آالف درهم فقالوا. يأخذ له غريه

بن سليمان أمري البصرة أن يغري بعض ما هو فيه فقمنا فانصرفنا على حالنا ركباناً فمررنا باملربد فإذا حممد 
فجئت فدخلت عليه . يا غالم ائتين بإبراهيم بن شبيب بن شيبة من بني القوم: قاعد يف منظرة له فقال

يا غالم ائتين ببدرة دراهم . أنا أسبقكم إىل بره: فقال. فسألين عن قصتنا ومن أين أقبلنا فصدقته احلديث
  .محل هذه البدرة مع هذا الرجل حىت تدفعها إىل من أمرناا: ائتين بغالم فراش فجاء فقال: فجاء ا فقال

فلما رأى الفراش . ففرحت مث قمت مسرعاً فلما أتيت الباب سلمت فاجابين أبو عبد اهللا مث خرج إيل
ما يل ولك يا هذا؟ : والبدرة على عنقه كأين سفيت يف وجهه الرماد وأقبل علي بغري الوجه األول فقال

يا عبد اهللا اقعد حىت أخربك أنه من القصة كذا وكذا، وهو الذي تعلم أحد : تأتريد أن تفتنين؟ فقل
اجلبارين، يعين حممد بن سليمان، ولو كان أمري أن أضعها حيث أرى لرجعت إليه فأخربته إين قد 

فازداد علي غيظاً وقام فدخل مرتله وأصفق الباب يف وجهي، فجعلت أقدم . فاهللا اهللا يف نفسك. وضعتها
حروري واهللا، يا : مث مل أجد بداً من الصدق فجئت فأخربته اخلرب فقال.  ما أدري ما أقول لألمريوأؤخر

خذ بيد هذا الغالم حىت يذهب بك إىل هذا الرجل فإذا : فجاء بالسيف فقال له. غالم علي بالسيف
  .أخرجه إليك فاضرب عنقه وائتين برأسه

، فواهللا لقد رأينا رجالً ما هو من اخلوارج ولكين أذهب فقلت أصلح اهللا األمري، اهللا اهللا: قال إبراهيم
قال فضمننيه فمضيت حىت أتيت الباب فسلمت فإذا املرأة حتن . فآتيك به وما أريد بذلك إال افتداء منه

ما : ما شأنكم وشأن أيب عبد اهللا؟ فقلت: وتبكي، مث فتحت الباب وتوارت فأذنت يل فدخلت فقالت
مث . اللهم اقبضين إليك وال تفتين:  إىل الركى فرتع منها ماء فتوضأ مث مسعته يقولدخل فمال: حاله؟ قالت

  .متدد وهو يقول ذلك

    

فجئت حممد بن . يا هذه إن لنا قصة عظيمة فال حتدثوا فيه شيئاً: فقلت. فلحقته وقد قضى فهو ذاك ميت
  .أنا أركب فأصلي على هذا: سليمان وأخربته اخلرب فقال
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  .رمحة اهللا عليه. ه بالبصرة فشهده األمري وعامة أهل البصرةوشاع خرب: قال

  وممن تأخر عن هذه الطبقات 

  أبوا الحسن البصري 

  .أصله من مكة وسكن البصرة وإمنا يعرف باملكي

كان أبو احلسن املكي يسف اخلوص : أنبأنا حممد بن أيب القاسم علي بن احملسن التنوخي عن أبيه قال
راً فلما ضعف عن سف اخلوص باعها على شرط أن يكريه املشتري إياها وأودع وكان ال ميلك إال دا

فمات . الثمن عند املشتري، وكان يأخذ منه يف كل شهر مخسة دراهم لنفقته ويعطي املشتري أجرة الدار
قبل أن ينفذ الثمن، وكانت له جبة صوف بيضاء أقامت معه عشرين سنة شتاء وصيفاً ما لبس غريها، 

وكان موته حوايل سنة مخسني وثلثمائة وكانت جنازته .  اية احلسن والنقاء والنظافة والصحةوكانت يف
  .عظيمة

  ذكر المصطفين من عباد البصرة المجاهيل األسماء

احترقت أخصاص بالبصرة وبقي يف وسطها خص مل حيترق وأمري البصرة :  عابد عن احلسن قال-  571
يا شيخ ما بال :  فبعث إىل صاحب اخلص فأيت به فإذا شيخ فقالفخرب بذلك. يومئذ أبو موسى األشعري

أما إين مسعت رسول اهللا صلى : إين أقسمت على ريب أن ال حيرقه فقال أبو موسى: خصك مل حيترق؟ قال
  ".يكون يف أميت رجال طلس رؤوسهم، دنس ثيام، لو أقسموا على اهللا ألبرهم: "اهللا عليه وسلم يقول

  عابد آخر 

ههنا رجل مل نره قط جالساً إىل أحد إمنا هو أبداً خلف : قيل للحسن: راهيم بن عبد اهللا بن املديينقال إب
قال فمر به ذات يوم ومعهم احلسن فأشاروا له إليه . إذا رأيتموه فأخربوين به: فقال احلسن. سارية وحده

يا عبد اهللا أراك قد حببت : فلما جاءه قال. امضوا حىت آتيه: فقال. ذلك الرجل الذي أخربناك: فقالوا
فيأيت هذا الرجل الذي يقال له : قال. ما أشغلين عن الناس: إليك العزلة فما مينعك من خمالطة الناس؟ قال

 يرمحك - فما الذي شغلك : له احلسن: قال. قال ما أشغلين عن احلسن وعن الناس. احلسن فتجلس إليه
صبح بني ذنب ونعمة، فرأيت أن أشغل نفسي عن الناس إين أمسي وأ:  عن الناس وعن احلس؟ قال-اهللا 

أنت يا عبد اهللا أفقه عندي من احلسن، الزم : فقال له احلسن. باالستغفار للذنب والشكر هللا على النعمة
w  .ما أنت عليه
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  عابد آخر 

: صليت اجلمعة مث انصرف فجلست إىل يونس بن عبيد حىت صلينا العصر فقال: عطية بن سليمان قال

هل لكم يف فالن العابد : كم يف جنازة فالن؟ فمشينا إىل ناحية بين سعد فصلينا على اجلنازة مث قالهل ل
نعوده فأتينا رجالً قد وقعت يف فيه اخلبيثة حىت أبدت عن أضراسه فكان إذا أراد أن يتكلم دعا بعقب من 

  .ماء وبقطنة فيبل لسانه حىت يبتل مث يتكلم بكلمات حيسن فيهن

 عليه دعا بالقدح ليفعل ما كان يفعل، فبينا هو يبل لسانه سقطت حدقتاه يف القدح فأخذمها فلما دخلنا
احلمد هللا : مث استقبل القبلة فقال. إين ألجد فيهما دمساً وما كنت أظنه بقي فيهما: فمر ما بيده مث قال

ذمها مين ليبدلين ما الذي أعطانيهما وأمتعين ما شبايب وصحيت حىت إذا أفنيت أيامي وحضر أجلي أخ
مث . قد كنا يأنا لنعزيك فنحن اآلن نئك فقال خرياً ودعا: فقال له يونس. إن شاء اهللا خرياً منهما

  .خرجنا من عنده

  عابد آخر 

حممد بن عبد الرمحن عن الرجل الذي حدثه أم كانوا بالبصرة يف شدة قحط الناس فيها وغال سعرهم 
ا يستسقون، وخرجت اليهود والنصارى، فاعتزلت اليهود معهم التوراة، واحتبس عنهم املطر فخرجو

  .واعتزلت النصارى معهم اإلجنيل، واعتزل املسلمون، كلهم يدعون وانصرفوا يومهم ذلك

فبينا أنا بعد ذلك أمشي يف طريق املريد نظرت فإذا بني يدي فىت عليه أطمار، تقيلة النفس فهو ميشي : قال
 إىل اجلبان فدخل بعض تلك املساجد اليت بالقرب من املقابر ودخلت خلفه حتول وأنا خلفه حىت خرج

يا رب استغاث بك عبادك : بيين وبينه أركان املسجد فصلى ركعتني مث رفع يديه يدعو، وقال يف دعائه
  .فلم تسقهم، يا رب اآلن مشتت بنا اليهود والنصارى، أقسمت عليه يا رب إال سقيتنا الساعة ومل تردين

    

فما برح يدعو حىت جاءت السحابة ومطرنا فخرج وخرجت يف أثره ألعرف موضعه فجاء إىل دار : قال
فانصرفت عنه وهيأت دراهم يف صرة . فيها أخصاص وأكواخ فيها سكان فدخل بيتاً منها فعرفت موضعه

ا هو قاعد مث جئت فاستأذنت عليه فدخلت فإذا ليس يف البيت إال قطعة حصري ومطهرة فيها ماء وإذ
رمحك اهللا انتفع ذه : يعمل اخلوص فسلمت فرحب يب وبش فتحدثت ساعة مث أخرجت الصرة وقلت

فلما أكثرت . فأحلحت عليه فجعل يدعو ويأىب أن يأخذها. جزاك اهللا خرياً أنا يف غىن عنها: فتبسم وقال
رمحك اهللا إن يل عليك : تفأقبلت عليه وقل: قال. حسبك اآلن ليس يب إليها حاجة: عليه تنكر يل وقال
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فاصفر وجهه حىت : قال. كنت أمسع دعاءك حني خرجت إىل اجلبان: وما هو رمحك اهللا؟ قلت: حقاً قال
  .مث خرجت من عنده. أنكرته وساءه ما قلت له

هو ذا هو قد : فلما كان بعد ذلك بأيام أتيته فلما دخلت الدار جعل سكان الدار يصيحون بقيم الدار
يا عدو نفسه ما صنعت بذاك الفىت الذي جئته اليوم األول؟ أي شيء : يل فتعلق يب وقالفجاء إ. جاء

إنك ملا خرجت من عنده قام يف احلال فأخذ حصريه : ال تعجل حىت أخربك باحلديث، فقال: أمسعته؟ قلت
  ومطهرته وودعنا وخرج ومل يعد إلينا إىل الساعة ال ندري أين توجه؟ 

  عابد آخر 

. احتبس علينا املطر بالبصرة فخرجنا يوماً بعد يوم نستسقي فلم نر أثراً إلجابة: ينار قالعن مالك بن د

فخرجت أنا وعطاء السليمي وثابت البناين وحممد بن واسع وحبيب الفارسي وصاحل املرب وآخرين حىت 
ت يف املصلى فلما وانصرف الناس وبقيت أنا وثاب. صرنا إىل املصلى بالبصرة فاستسقينا فلم نر أثراً إلجابة

أظلم الليل إذا بأسود دقيق الساقني عظيم البطن عليه مئزران من صوف، فجاء إىل ماء فتمسح مث صلى 
سيدي إىل كم ترد عبادك فيما ال ينقصك أنفد ما : ركعتني خفيفتني مث رفع طرفه إىل السماء فقال

  .عندك؟ أقسمت عليك حببك يل إال ما سقيتنا غيثك الساعة الساعة

فتعجبنا من . ما أمت الكالم حىت تغيمت السماء وأخذتنا كأفواه القرب فما خرجنا حىت خضنا املاءف
حببك يل، وما يدريك أنه : وما قلت؟ قلت قولك: أما تستحيي ما قلت؟ قال: األسود فتعرضت له فقلت

فته؟ أتراه بدأين تنح عن مهيت يا من اشتغل عنه بنفسه أين كنت أنا حني خصين بتوحيده ومعر: حيبك؟ قال
. أنا مملوك علي فرض من طاعة مالكي الصغري: قال. ارفق بنا: فقلت. بذلك إال حملبته يل؟ مث بادر يسعى

نعم عندي مائة : عندك غالم تبيعنيه للخدمة؟ قال: فدخل دار حناس فلما أصبحنا أتيت النحاس فقلت له
ما بقي عندي أحد فلما خرجنا : إىل أن قال. غالم فجعل خيرج إىل واحداً بعد واحد وأنا أقول غري هذا

: هذا غالم مشؤوم ال مهة له إال بالبكاء فقلت: قال. يعين هذا: إذا األسود قائم يف حجرة خربة فقلت

فلما . فاشتريته بعشرين ديناراً. خذه مبا شئت بعد أن تربئين من عيوبه: ولذلك أريده فدعاه وقال يل
أليس أنت صاحبنا : ومل ذاك؟ قلت: قال. لنخدمك حنن: ريتين؟ قلتيا موالي ملاذا اشت: خرجنا قال

: وقد اطلعت على ذلك فجعل ميشي حىت دخل مسجداً فصلى ركعتني مث قال: البارحة يف املصلى؟ قال

فإذا هو . إهلي وسيدي سر كان بيين وبينك أظهرته للمخلوقني، أقسمت عليك إال قبضت روحي الساعة
  .ب احلوائج إىل يومنا هذاميت فبقربه نستسقي ونطل
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  عابد آخر 

كنا عند عبد الواحد وهو يعظ فناداه رجل من ناحية املسجد كف يا أبا : حصني بن قاسم الوزان قال
كف يا أبا : فلم يزل الرجل يقول. عبيدة فقد كشفت قناع قليب فلم يلتفت عبد الواحد ومر يف املوعظة

 وال يقطع وموعظته حىت واهللا حشرج الرجل حشرجة عبيدة فقد كشفت قناع قليب وعبد الواحد يعظ
  .املوت، مث خرجت نفسه

  .فأنا واهللا شهدت جنازته يومئذ فما رأيت بالبصرة يوماً أكثر باكياً من يومئذ: قال

  عابد آخر 

. دخلت على عابد بالبصرة وإذا أهل بيته حوله فإذا هو جمهود قد أجهده االجتهاد: عن يزيد الرقاشي قال

يا بين أبكي فقدك وما أرى من : أيها الشيخ، ما الذي يبكيك؟ قال: بكى أبوه فنظر إليه مث قالف: قال
يا بين أبكي فراقك : أيتها الوالدة الشفيقة الرفيقة ما الذي يبكيك؟ قال: فقال. فبكت أمه: قال. جهدك

  .وما أتعجل من الوحشة بعدك

    

يا أبانا :  معشر اليتامى بعد قليل، ما الذي يبكيكم؟ قالوايا: فنظر إليهم مث قال. فبكى أهله وصبيانه: قال
أقعدوين أقعدوين أال أرى كلكم يبكي لدنياي أما : فقال: قال. نبكي فراقك وما نتعجل من اليتم بعدك

فيكم من يبكي آلخريت؟ أما فيكم من يبكي ملا يلقاه يف التراب وجهي؟ أما فيكم من يبكي ملساءلة منكر 
  .مث صرخ صرخة فمات: ما فيكم من يبكي لوقويف بني يدي اهللا ريب؟ قالونكري وإياي؟ أ

  عابد آخر 

خرجت إىل ناحية احلربية فإذا إنسان أسود جمذوم قد تقطعت كل جارحة له : عبد الواحد بن زيد قال
ع فرأيته حيرك شفتيه فدنوت منه ألمس. باجلذام وعمي وأقعد وإذا صبيان يرمونه باحلجارة حىت دموا وجهه

يا سيدي إنك لتعلم أنك لو قرضت حلمي باملقاريض ونشرت عظامي باملناشري ما : ما يقول فإذا هو يقول
  .ازددت لك إال حباً فاصنع يب ما شئت

  عابد آخر 
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ملا كان حريق عرماز، كان رجل يف خص له يسف خوصاً، والنار قد أحدقت به : فضيل أبو حامت قال
قيل له فاعزم عليه أن . إين عزمت على رب النار أن ال حيرقين بالنار: فقيل له يف ذلك فقال. فلم يضره

  .فلم تلبث النار أن طفئت. ففعل: قال. يطفئها

  عباد سبعة 

أرين بعض عجائب عبادكم فذهبت به إىل : قدم علينا ابن السماك مرة فقال يل: عن صاحل املري قال
إذ األغالل "فإذا رجل يعمل خوصاً له فقرأت رجل يف بعض األحياء يف خص له فاستأذنا عليه فدخلنا، 

 فشهق الرجل فإذا 71سورة غافر آية " يف أعناقهم والسالسل يسحبون يف احلميم، مث يف النار يسجرون
  .هو قد يبس مغشياً عليه

. ادخلوا إن مل تشغلوا عن ربنا: فخرجنا من عنده وتركناه على حاله وذهبنا إىل آخر فاستأذنا عليه فقال

سورة إبراهيم آية " ذلك ملن خاف مقامي وخاف وعيد"لنا فإذا رجل جالس يف مصلى له فقرأت فدخ
  . فشهق شهقة بدر الدم من منخريه مث جعل يتشحط يف دمه حىت يبس14

فخرجنا من عنده وتركناه على حاله، حىت أدرته على ستة أنفس، كل خنرج من عنده وهو على هذه 
  .احلالة

فدخلنا فإذا شيخ فان جالس يف . ادخلوا: ستأذنت فإذا امرأة له من وراء اخلص تقولمث أتيت به السابع فا
فقال الشيخ بني يدي من . إن للخلق غداً مقاماً: فقلت بصوت عال. مصالة مسلمنا فلم يعقل سالمنا

: فقالت امرأته. وحيك؟ مث بقي مبهوتاً فاحتاً فاه شاخصاً بصره يصيح بصوت له ضعيف حىت انقطع

  .وا عنه فإنكم ليس تنتفعون به الساعةاخرج

فلما كان بعد ذلك سألت عن القوم فإذا ثالثة قد أفاقوا وثالثة قد حلقوا باهللا عز وجل، وأما الشيخ فإنه 
  .مكث ثالثة أيام على حالته مبهوتاً متحرياً ال يؤدي فرضاً فلما كان بعد ثالثة عقل

  عابدان 

فأدخلين على رجل عليه لباس .  كنت أعرفه دلين على عبادكمدخلت البصرة فقلت لرجل: ابن مساك قال
فخرجت من . قال فجعلت أستنطقه الكالم فال يكلمين. الشعر، طويل الصمت ال يرفع رأسه إىل أحد

ال تذكروا البين : فدخلنا عليه فقالت العجوز: ههنا ابن عجوز هل لك فيه؟ قال: عنده فقال يل صاحيب
  . فتقتلوه علي فإنه ليس يل غريهشيئاً من ذكر جنة وال نار

wفدخلنا على شاب عليه من اللباس حنو مما على صاحبه منكس الرأس طويل الصمت فرفع رأسه فنظر : قال
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فشهق شهقة : فقلت بني يدي من رمحك اهللا؟ قال: أما إن للناس موقفاً ال بد أن يقفوه قال: إلينا مث قال
  .فمات

  .فكنت فيمن صلى عليه: قال. قتلتم ولدي: قال ابن السماك فجاءت العجوز فقالت

  عابد آخر 

    

اشتقت : قال. أخربين عن أعجب شيء رأيته من اخلائفني: أبو عبد اهللا خرزي قال قلت حملمد بن السماك
: هل تعرف ههنا أحداً من اخلائفني؟ قال: إىل عباد البصرة فأتيت الربيع بن صبيح فرتلت عليه مث قلت له

قال فبكرنا إىل بعض زوايا البصرة فدق . ال إنه من اخلائفني قلت له فبكر بنا إذا صلينانعم ههنا زاهد يق
أتأذنني لنا أن : قال. ما فعل ابنك؟ قالت إن ابين قد نسي الدنيا: باباً فخرجت عجوز فسلم عليها مث قال

 عليه مدرعة شعر، فأذنت لنا فدخلنا فإذا شاب: قال. بشرط أن ال تذكروا له القيامة: ندخل عليه؟ قالت
يف عنقه طوق وسلسلة مشدودة بسارية البيت، فإذا قرب حمفور وإذا هو جالس على شفري قربه ينظر يف 

ما أنت قائل؟ : فالتفت إليه فقال. يا هذا أخوك حممد بن السماك املذكر أتاك زائراً: حلده فقال الربيع
نا يومئذ مث عدت يف اليوم الثاين فإذا فخرج. فتلجلج لساين وهنت فجهدت اجلهد أن أنطلق فما قدرت

. مث قلت إن للعباد مقاما. ما أنت قائل؟ فتلجلج لساين: هو على حالته اليت رأيناها أمس فالتفت إيل فقال

  .فشهق شهقة فإذا هو ميت يف قربه. عند مالك امللوك: وحيج عند من؟ قلت: قال

  من عقالء المجانين بالبصرة

  رجل لم يعرف اسمه 

  : رأيت جمنوناً بالبصرة قد نظر إىل جنازة فأنشأ يقول: د بن روح قال حدثين بعض أصحابنا قالأبو أمح

  وصف الطبيب يعاجلونه  الطبيب فهم مبا وصف

 هيهات مما يرجتونه  صحة جسمه يرجون

  .مث غلبه البكاء ومضى: قال

  ذكر المصطفيات من عابدات البصرة

  معاذة بنت عبد اهللا العدوية 
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هذا : كانت معاذة العدوية إذا جاء النهار قالت: حدثنا أيب قال: أم الصهباء حممد بن فضيل قالوتكىن 
هذه ليليت اليت أموت فيها فال تنام حىت : يومي الذي أموت فيه، فما تنام حىت متسي وإذا جاء الليل قالت

  .تصبح وإذا جاء الربد لبست الثياب الرقاق حىت مينعها الربد من النوم

كانت حتيي الليل صالة فإذا : حدثتين امرأة كانت ختدم معاذة العدوية قالت:  بن سنان الباهلي قالاحلكم
يا نفس، النوم أمامك لو قدمت لطالت رقدتك يف القرب : غلبها النوم قامت فجالت يف الدار وهي تقول

  .فهي كذلك حىت تصبح: قالت. على حسرة أو سرور

حدثتين آسية بنت عمرو العدوية :  وحدثتنا دالل ابنة أيب املدل قالت:قال عبد الرمحن بن عمرو الباهلي
. كانت معاذة العدوية تصلي يف كل يوم وليلة ستمائة ركعة وتقرأ جزءها من الليل تقوم به: قالت

  .وكانت تقول عجبت لعني تنام وقد عرفت طول الرقاد يف ظلم القبور

بنو عدي أشد أهل هذه البلدة : السور العدوي يقولمسعت أبا : احلسن بن علي بن مسلم الباهلي قال
اجتهاداً، هذا أبو الصهباء ال ينام ليله وال يفطر اره، وهذه امرأته معاذة ابنة عبد اهللا مل ترفع رأسها إىل 

  .السماء أربعني عاماً

قالت يل : عن زهري السلويل، عن رجل من بين عدي، عن امرأة منهم أرضعتها معاذة ابنة عبد اهللا قالت
يا بنية كوين من لقاء اهللا عز وجل على حذر ورجاء، وإين رأيت الراجي له حمقوقاً حبسن الزلفى : معاذة

  .لديه يوم يلقاه، ورأيت اخلائف له مؤمالً لألمان يوم يقوم الناس لرب العاملني مث بكت حىت غلبها البكاء

أي بين تقدم :  يف مغزى له ومعه ابن له، فقالأنبأ ثابت البناين أن صلة بن أشيم كان: محاد بن سلمة قال
فحمل فقاتل حىت قتل مث تقدم فقتل فاجتمعت النساء عند امرأته معاذة العدوية . فقاتل حىت أحتسبك

  .مرحباً، إن كننت جئنت لتهنئيت، فمرحباً بكن وإن كننت جئنت بغري ذلك فارجعن: فقالت

  .ة مل توسد فراشاً بعد أيب الصهباء حىت ماتتأنبأ احلسن أن معاذ: سلمة بن حسان العدوي قال

قالت يل : حدثتين أم األسود بنت زيد العدوية وكانت معاذة قد أرضعتها قالت: عمران بن خالد قال
معاذة ملا قتل أبو الصهباء وقتل ولدها واهللا يا بنية ما حمبيت للبقاء يف الدنيا للذيذ عيش وال لروح نسيم، 

ألتقرب إىل ريب عز وجل بالوسائل لعله جيمع بيين وبني أيب الصهباء وولده يف ولكن واهللا أحب البقاء 
  .اجلنة

    

بلغين أن معاذة العدوية ملا احتضرها املوت بكت : مسعت عفرية العابدة تقول: روح بن سلمة الوراق قال
أيتم أما البكاء الذي ر: مم بكيت مث ضحكت فمم البكاء ومم الضحك؟ قالت: فقيل هلا. مث ضحكت

wفإين ذكرت مفارقة الصيام والصالة والذكر فكان البكاء لذلك، وأما الذي رأيتم من تبسمي وضحكي 
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فإين نظرت إىل أيب الصهباء قد أقبل يف صحن الدار وعليه حلتان خضراوان وهو يف نفر واهللا ما رأيت هلم 
  .قبل أن يدخل وقت الصالةقال فماتت . يف الدنيا شبهاً فضحكت إليه وال أراين أدرك بعد ذلك فرضاً

  .وروى عن معاذة احلسن البصري وأبو قالبة، ويزيد الرشك. أدركت معاذة عائشة وروت عنها

  حفصة بنت سيرين 

كنا ندخل على حفصة بنت سريين وقد جعلت اجللباب هكذا وتنقبت به فنقول : عن عاصم األحول قال
ي ال يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيان والقواعد من النساء الالئ"رمحك اهللا قال اهللا : هلا

وأن : "أي شيء بعد ذلك؟ فنقول: قال فتقول لنا.  وهو اجللباب60غري متربجات بزينة سورة النور آية 
  .فتقول هو إثبات اجللباب" يستعففن خري هلن

شباب فإين ما يا معشر الشباب خذوا من أنفسكم وأنتم : كانت حفصة تقول لنا: هشام بن حسان قال
  .رأيت العمل إال يف الشباب

  .قرأت القرآن وهي ابنة اثنيت عشرة سنة وماتت وهي ابنة تسعني: قال

عن هشام أن حفصة كانت تدخل يف مسجدها فتصلي فيه الظهر والعصر واملغرب والعشاء والصبح مث ال 
ا، حىت إذا حضرت الصالة تزال فيه حىت يرتفع النهار وتركع مث خترج فيكون عند ذلك وضوءها ونومه

  .عادت إىل مسجدها إىل مثلها

  .مكثت حفصة يف مصالها ثالثني سنة ال خترج إال حلاجة أو لقائلة: عن مهدي بن ميمون قال

  .اذهبوا فسلوا حفصة كيف تقرأ: عن هشام أن ابن سريين كان إذا أشكل عليه شيء من القراءة قال

فيفلقه . جيمع احلطب يف الصيف فيقشره ويأخذ القصبقال كان اهلذيل بن حفصة . هشام بن حسان
وكنت أجد قرة فكان إذا جاء الشتاء جاء بالكانون فيضعه خلفي وأنا يف مصالي مث يقعد : قالت حفصة

. منكث بذلك ما شاء اهللا. فيوقد بذلك احلطب املقشر وذاك القصب املفلق وقوداً ال يؤذي دخانه ويدفئين

  .راد ذلكوعند من يكفيه لو أ: قالت

  .يا بين ارجع إىل أهلك مث أذكر ما يريد فأدعه: ورمبا أردت أنصرف إليه فأقول: قالت

فلما مات رزق اهللا عليه من الصرب ما شاء أن يرزق غري أين كنت أجد غصة ال تذهب، : قالت حفصة
هللا مثناً قليالً إن ما وال تشتروا بعهد ا"فبينا أنا ذات ليلة أقرأ سورة النحل إذ أتيت على هذه اآلية : قالت

عند اهللا هو خري لكم إن كنتم تعلمون، ما عندكم ينفد وما عند اهللا باق ولنجزين الذين صربوا أجرهم 
  .فأعدا فأذهب اهللا ما كنت أجد:  قالت96 و95سورة النحل آية " بأحسن ما كانوا يعملون

wيا بين إنك لتعلم أين ال : غداة فأقولكان يبعث إىل حبلبة بال: قالت حفصة. وكانت له لقحة: قال هشام
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  .يا أم اهلذيل إن أطيب اللنب ما بات يف ضروع اإلبل، اسقيه من شئت: فيقول. أشربه، أنا صائمة

كيف رأيت موالتك؟ فذكر : اشترت حفصة جارية أظنها سندية فقيل هلا: عن هشام بن حسان قال
  .ال أا أذنبت ذنباً عظيماً فهي الليل كله تبكي وتصليإبراهيم كالماً بالفارسية تفسريه أا امرأة صاحلة إ

ذكر يل عن حفصة أا كانت تقرأ نصف القرآن يف كل ليلة وكانت تصوم : عبد الكرمي بن معاوية قال
  .الدهر وتفطر العيدين وأيام التشريق

  .صةقد رأيت احلسن وابن سريين وما رأيت أحداً أرى أنه أعقل من حف: عن هشام بن حسان قال

كان هلا كفن معد فإذا حجت وأحرمت لبسته وكانت إذا كانت العشر : عن هشام عن حفصة قال
  .األواخر من رمضان قامت من الليل فلبسته

  .رمبا نور حلفصة بنت سريين بيتها: حدثتين أم سليم بنت سريين قالت: عن هشام قال

تقوم يف مصالها فرمبا طفئ السراج كانت حفصة بنت سريين تسرج سراجها من الليل مث : عن هشام قال
  .فيضيء هلا البيت حىت تصبح

  كريمة بنت سيرين، أخت حفصة 

مكثت كرمية بنت سريين أخت حفصة بنت سريين مخس عشرة سنة ما خترج : عن مهيد بن ميمون قال
  .من مصالها إال لقضاء حاجة

  منيبة البصرية وابنتها 

فكان .  متعبدة يقال هلا منيبة، وكانت هلا ابنة أشد عبادة منهاكانت امرأة بالبصرة: أبو عياش القطان قال
  .احلسن رمبا رآها وتعجب من عبادا على حداثتها

    

أما علمت أن اجلارية قد نزل ا املوت فوثب احلسن : فبينا احلسن ذات يوم جالس إذ أتاه آت فقال
يا أبا سعيد التراب :  ما يبكيك؟ قالت لهفقال هلا يا حبيبيت. فدخل عليها فلما نظرت اجلارية إليه بكت

احفر ال بنيت : حيثى على شبايب ومل أشبع من طاعة ريب يا أبا سعيد انظر إىل والديت وهي تقول لوالدي
قرباً واسعاً وكفنها بكفن حسن، واهللا لو كنت أجهز إىل مكة لطال بكائي، كيف أنا أجهز إىل ظلمة 

  ؟ القبور ووحشتها وبيت الظلمة والدود

  رابعة العدوية 
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دخلت على رابعة العدوية بيتها فرأيت على وجهها النور وكانت كثرية البكاء : عبد اهللا بن عيسى قال
  .فقرأ رجل عندها آية من القرآن فيها ذكر النار فصاحت مث سقطت

ودخلت عليها وهي جالسة على قطعة بوري خلق فتكلم رجل عندها بشيء فجعلت أمسع وقع دموعها 
  .البوري مثل الوكف، مث اضطربت وصاحت فقمنا وخرجناعلى 

تستعينني ا : شهدنا رابعة وقد أتاها رجل بأربعني ديناراً فقال هلا: مسمع بن عاصم ورياح القيسي قاال
هو يعلم أين أستحيي منه أن أسأله الدنيا : فبكت مث رفعت رأسها إىل السماء فقال. على بعض حوائجك

دخلت على رابعة وكانت : د أن آخذها ممن ال ميلكها؟ حممد بن عمرو قالوهو ميلكها، فكيف أري
عجوزاً كبرية بنت مثانني سنة كأنه الشن تكاد تسقط ورأيت يف بيتها كراخة بواري ومشجب قصب 

فارسي طوله من األرض قدر ذراعني، وستر البيت جلد ورمبا كان بورياً، وحب وكو ولبد هو فراشها 
ا مشجب من قصب عليه أكفاا وكانت إذا ذكرت املوت انتفضت وأصابتها وكان هل. وهو مصالها

  .رعدة وإذا مرت بقوم عرفوا فيها العبادة

من أنا يرمحك اهللا؟ أطع ربك وادعه فإنه جييب : ادعي، فالتصقت باحلائط وقالت: وقال هلا رجل
  .املضطرين

اين رفعت رأسها فإذا موضع دخلت على رابعة وهي ساجدة فلما أحست مبك: سجف بن منظور قال
جئت : يا بين ألك حاجة؟ فقلت: فسلمت فأقبلت علي فقالت. سجودها كهيئة املاء املستنقع من دموعها

  .سترك اللهم سترك ودعت بدعوات مث قامت إىل الصالة وانصرفت: فبكت وقالت: ألسلم عليك، قال

  .ي يف قويل، أستغفر اهللاأستغفر اهللا من قلة صدق: قالت رابعة: العباس بن الوليد قال

دخل على رابعة رياح القيسي، وصاحل بن عبد اجلليل وكالب، فتذاكروا الدنيا : أزهر بن مروان قال
: ومن أين تومهت علينا؟ قالت: قالوا. إين ألرى الدنيا بترابيعها يف قلوبكم: فأقبلوا يذموا فقالت رابعة

  .تم فيهإنكم نظرمت إىل أقرب األشياء من قلوبكم فتكلم

هل عملت عمالً ترين أنه يقبل منك؟ : قيل لرابعة: روى أبو جعفر املديين، عن شيخ من قريش قال
  .إن كان فمخافيت أن يرد علي: قالت

مر بنا إىل املؤدبة اليت ال أجد من أستريح إليه إذا : أخذ بيدي سفيان الثوري وقال: جعفر بن سليمان قال
ما : فقال هلا. اللهم إين أسألك السالمة فبكت رابعة: سفيان يده وقالفلما دخلنا عليها رفع . فارقتها

أما علمت أن السالمة من الدنيا ترك ما فيها : وكيف؟ قالت: فقال. أنت عرضتين للبكاء: يبكيك؟ قالت
واقلة حزناه، لو : قل. ال تكذب: واحزناه، فقالت: فكيف وأنت متلطخ ا؟ وقال الثوري بني يدي رابعة

w  .زوناً ما هناك العيشكنت حم
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إمنا أنت أيام معدودة، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، : مسعت رابعة تقول لسفيان: جعفر بن سليمان قال
  .ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل وأنت تعلم، فاعمل

حدثتين عبدة بنت أيب شوال، وكانت من خيار إماء اهللا، وكانت ختدم : عبيس بن مرحوم العطار قال
كانت رابعة تصلي الليل كله فإذا طلع الفجر هجعت يف مصالها هجعة خفيفة حىت يسفر : قالت. رابعة

يا نفس كم تنامني؟ وإىل كم تقومني؟ : الفجر، فكنت أمسعها تقول إذا وثبت من مرقدها ذلك وهي فزعة
  .يوشك أن تنامي نومة ال تقومني منها إال لصرخة يوم النشور

يا عبدة ال تؤذين مبويت أحداً : فلما حضرا الوفاة دعتين قالت. حىت ماتتفكان هذا دأا دهرها : قالت
  .وكفنيين يف جبيت هذه، جبة من شعر كانت تقوم فيها إذا هدأت العيون

  .فكفناها يف تلك اجلبة ومخار صوف كانت تلبسه: قالت

مخار من سندس أخضر رأيتها بعد ذلك بسنة أو حنوها يف منامي عليها حلة إستربق خضراء و: قالت عبدة
إنه : ما فعلت اجلبة اليت كفناك فيها واخلمار الصوف؟ قالت: يا رابعة: فقلت. مل أر شيئاً قط أحسن منه

وطويت أكفاين وختم عليها ورفعت يف عليني لكيل يل . واهللا نزع عين وأبدلت به هذا الذي ترينه علي
  .ا ثواا يوم القيامة

    

قالت . وما هذا من كرامة اهللا عز وجل ألوليائه:  تعملني أيام الدنيا؟ قالتهلذا كنت: فقلت هلا: قالت
قالت . هيهات هيهات، سبقتنا واهللا إىل الدرجات العلى: فما فعلت عبدة بنت أيب كالب؟ فقالت: فقلت
إا مل تكن تبايل على أي حالة أصبحت من : قالت. ومب وقد كنت عند الناس؟ أي أكثر منها: قلت

: قالت قلت. يزور اهللا مىت شاء: قالت. فما فعل أبو مالك؟ تعين ضبغماً: فقلت: قالت. وأمستالدنيا 

  .بخ بخ أعطي واهللا فوق ما كان يأمل: فما فعل بشر بن منصور؟ قالت

قالت عليك بكثرة ذكره، أوشك أن تغتبطي بذلك . فمريين بأمر أتقرب به إىل اهللا عز وجل: قالت قلت
  .يف قربك

ت ههنا على هذا القدر من أخبار رابعة ألين قد أفردت هلا كتاباً مجعت فيه كالمها اقتصر: قلت
  .وأخبارها

  عجردة العمية 

ورمبا . فكانت حتيي الليل صالة: قال. كنا نكون عند عجردة العمية يف الدار: رجاء بن مسلم العبدي قال
wإليك قطع العابدون دجى : ا حمزونتقوم من أول الليل إىل السحر فإذا كان السحر نادت بصوت هل: قال
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الليايل بتبكري الدجل إىل ظلم األسحار يستبقون إىل رمحتك وفضل مغفرتك، فبك إهلي ال بغريك أسألك أن 
جتعلين يف أول زمرة السابقني إليك، وأن ترفعين إليك يف درجة املقربني، وأن تلحقين بعبادك الصاحلني، 

مث ختر ساجدة فال تزال تبكي وتدعو يف . وأعظم العظماء، يا كرميفأنت أكرم الكرماء، وأرحم الرمحاء، 
  .سجودها حىت يطلع الفجر فكان ذلك دأا ثالثني سنة

حدثتين أمي آمنة بنت يعلى بن : حدثتين دالل بنت أيب املدل قالت: عبد الرمحن بن عمرو الباهلي قال
فكانت إذا جاء الليل لبست : قالت. ليومنيكانت عجردة العمية تغشانا فتظل عندنا اليوم وا: سهيل قالت

  .ثياا وتقنعت مث قامت إىل احملراب فال تزال تصلي إىل السحر مث جتلس فتدعو حىت يطلع الفجر

ذكر املوت ال يدعين : فبكت وقالت. لو منت من الليل شيئاً: فقلت هلا، أو قال هلا بعض أهل الدار: قالت
  .أنام

رأيت عجردة العمية يف يوم : عض نسائي، أمي أو غريها من أهلي قالتحدثين ب: جعفر بن سليمان قال
: قالت. فنظرت فإذا هي جلد وعظم: قالت. عيد عليها جبة صوف، وقناع صوف، وكساء صوف

  .ومسعتهم يذكرون عنها أا مل تفطر ستني عاماً

  حبيبة العدوية 

ت العتمة قامت على سطح فشدت عليها كانت حبيبة العدوية إذا صل: عن عبد اهللا املكي أيب حممد قال
إهلي غارت النجوم، ونامت العيون وغلقت امللوك أبواا، وبابك مفتوح، وخال : فقالت. درعها ومخارها

  .كل حبيب حببيبه، وهذا مقامي بني يديك

يت اللهم وهذا الليل قد أدبر، وهذا النهار قد أسفر، فليت شعري هل قبلت مين ليل: فإذا كان السحر قالت
فأهىن أم رددا علي فأعزى، فوعزتك هلذا دأيب ودأبك أبداً ما أبقيتين، وعزتك لو انتهرتين ما برحت من 

  .بابك وال وقع يف قليب غري جودك وكرمك

  أم األسود بنت زيد العدوية 

ة قالت يل معاذ: وقالت أم األسود. كانت معاذة العدوية أرضعت أم األسود: أبو عبد الرمحن السلمي قال
ال تفسدي رضاعي بأكل احلرام، فإين جهدت جهدي حني أرضعتك حىت أكلت احلالل : العدوية

  .فاجتهدي أن ال تأكلي إال حالالً لعلك أن توفقي خلدمة سيدك والرضا بقضائه

  .ما أكلت شبهة إال فاتتين فريضة أو ورد من أورادي: فكانت أم األسود تقول

w  مريم البصرية 
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وية، وكانت إذا مسعت علوم احملبة طاشت فحضرت بعض املذكرين فتكلم يف كانت ختدم رابعة العد
  .فماتت يف الس. احملبة

سورة " اهللا لطيف بعباده: "قامت مرمي البصرية املتعبدة من أول الليل فقالت: عبد العزيز بن عمري قال
  .مث مل جتره حىت أصبحت. 19الشورى آية 

ويف السماء رزقكم : "عبت يف طلبه منذ مسعت اهللا عز وجل يقولما اهتممت بالرزق وال ت: وقالت مرمي
  .22سورة الذاريات آية " وما توعدون

  عفيرة العابدة 

رمبا اشتهيت أن : بلغين أنك ال تنامني بالليل؛ فبكت، مث قالت: روح بن سلمة الوراق قال لعفرية العابدة
: من ال ينام عنه حافظاه ليالً وال اراً؟ قالأنام فال أقدر عليه، وكيف ينام أو كيف يقدر على النوم، 

  .أراين يف شيء وأراك يف شيء: فأبكتين واهللا، وقلت يف نفسي

    

. دخلت مع نفر من أصحابنا على عفرية، وكانت قد تعبدت وبكت حىت عميت: حيىي بن بسطام قال

يا :  عفرية فقالت لهفسمعت. ما أشد العمى على من كان بصرياً: فقال بعض أصحابنا لرجل إىل جنبه
عبد اهللا عمى القلب، واهللا، عن اهللا أشد من عمى العني عن الدنيا، واهللا وددت أن اهللا وهب يل كنه حمبته 

  .وأنه مل تبق مين جارحة إال أخذها

دخلنا على امرأة بالبصرة يقال هلا عفرية، فقيل : مسعت حممد بن عبيد يقول: عبد الوهاب بن صاحل قال
لو خرس اخلاطئون ما تكلمت عجوزكم، ولكن احملسن أمر املسيء : فقالت. ة ادعي اهللا لناياعفري: هلا

  .بالدعاء، جعل اهللا قراكم من بييت اجلنة، وجعل املوت مين ومنكم على بال

مسعت عفرية تقول عصيتك بكل جارحة مين على حدا، واهللا لئن أعنت ألطيعنك : مالك بن ضيغم قال
  . عصيتك اما استطعت بكل جارحة

فبكت مث : أما تسأمني من طول البكاء قال: قلت لعفرية: وحدثين سعيد العمي قال: قال حممد بن احلسني
فقمت فخرجت . مث بكت: يا بين كيف يسأم ذو داء من شيء يرجو أن له فيه من دائه شفاء قال: قالت

  .وتركتها

قدم ابن أخ هلا كانت طالت غيبته فبشرت به، كنا عند عفرية العابدة ف: بلغين عن حيىي بن راشد أنه قال
واهللا ما أجد للسرور يف : ما هذا البكاء؟ اليوم يوم فرح وسرور، فازدادت بكاء مث قالت: فبكت فقيل هلا
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مث غشي . قليب مسكناً مع ذكر اآلخرة، ولقد أذكرين قدومه يوم القدوم على اهللا، فمن بني مسرور ومثبور
  .عليها

  ب عبيدة بنت أبي كال

بكت عبيدة بنت أيب كالب أربعني سنة حىت ذهب : حدثتين سالمة العابدة قالت: شعيب بن حمرز قال
  .بصرها

قلت لعبيدة بنت أيب : حدثين سلمة األفقم، وكان يرتل الطفاوة، قال: عن حيىي بن بسطام األصغر قال
بح أخشى أن أجين على ألين واهللا يف كل يوم أص: ومل؟ قالت: قلت. املوت: كالب ما تشتهني؟ قالت

  .نفسي جناية يكون فيها عطيب أيام اآلخرة

فما مسعتها : قال أيب. اختلفت عبيدة وأيب إىل مالك بن دينار عشرين سنة: عبد العزيز بن سلمان قال
يا أبا حيىي مىت يبلغ املتقي الدرجة العليا اليت ليس فوقها درجة؟ : تسأل مالكاً عن شيء قط إال مرة، قالت

بخ بخ يا عبيدة إذا بلغ املتقي تلك الدرجة العليا اليت ليس فوقها درجة مل يكن شيء أحب : الكقال م
  .فصرخت عبيدة صرخة سقطت مغشياً عليها: قال. إليه من القدوم على اهللا

ما خلفت بالبصرة أفضل : مسعت الرباء الغنوي يقول يوم ماتت عبيدة بنت أيب كالب: داود بن احملرب قال
  .منها

رأيت الشيوخ والشباب : د اهللا بن رشيد السعدي، وكان قد صحب عبد الواحد بن زيد، قالعب
والرجال والنساء من املتعبدين فما رأيت امرأة وال رجالً أفضل وال أحسن عقالً من عبيدة بنت أيب 

  .كالب

فعلت عبيدة ما : رأيت رابعة يف املنام فقلت: حدثتين عبدة بنت أيب شوال قالت: عبيس بن مرحوم قال
ومب وقد كنت عند الناس؟ أي : هيهات سبقتنا واهللا إىل الدرجات العلى؛ قلت: بنت أيب كالب؟ فقالت

  .إا مل تكن تبايل على ما أصبحت من الدنيا أو أمست: قالت. أكثر منها

  عمرة امرأة حبيب العجمي 

 أيب حممد، وانتبهت ليلة وهو قالت امرأة حبيب: حدثين بعض أصحابنا قال: احلسني بن عبد الرمحن قال
قم يا رجل فقد ذهب الليل وجاء النهار وبني يديك طريق بعيد وزاد : نائم؛ فأنبهته يف السحر وقالت له

  .قليل، وقوافل الصاحلني قد سارت قدامنا وحنن قد بقينا
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مرة، كانت حلبيب أيب حممد امرأة يقال هلا ع: مسعت سهيالً أخا حزم قال: مسلم بن إبراهيم قال
  .وجع قليب أشد من وجع عيين: كيف جتدينك؟ قالت: فاشتكت عينها فقيل هلا

  بردة الصريمية 

  .أصبحنا أضيافاً منتجعني بأرض غربة ننتظر إجابة الداعي: كيف أصبحت؟ تقول: كانت إذا قيل هلا

كان يقال هلا أشرس أبو شيبان، وكان عابداً من البكائني، عن ثابت البناين أن امرأة من الصدر األول 
اتقي اهللا، أما ختافني على بصرك أن يذهب؟ : فقيل هلا. بردة، وكانت تكثر البكاء حىت فسد بصرها

دعوين فإن أكن من أهل النار فأبعدين اهللا وأبعد بصري، وإن أكن من أهل اجلنة فسيبدلين اهللا : قالت
  .عينني خرياً من عيين

    

يا أبا سعيد إن ههنا امرأة يقال هلا بردة قد فسدت : حسنقيل لل: عن موسى بن سعيد، أو غريه، قال
: قالت. يا بردة إن لبدنك عليك حقاً، وإن لبصرك عليك حقاً: عيناها من البكاء، فدخل عليها فقال هلا

يا أبا سعيد إن أكن من أهل اجلنة فسيبدلين اهللا بصراً خرياً من بصري، وإن أكن من أهل النار فأبعد اهللا 
  .بصري

كانت بالبصرة امرأة جليلة متعبدة يقال هلا بردة، وكانت تقوم الليل، فإذا : طاء بن املبارك قالعن ع
هدأت العيون وغارت النجوم وخال كل : سكنت احلركات وهدأت العيون نادت بصوت هلا حزين

  .حبيب حببيبه، وقد خلوت بك يا حمبويب أفتراك تعذبين وحبك يف قليب؟ ال تفعل يا حبيباه

كانت : حدثين رجل أدرك احلسني قال: وقال حممد بن احلسني حدثين شاذ بن فياض قال: لقرشيقال ا
فقيل هلا يف ذلك، فقالت رمبا . امرأة يف زمن احلسن إذا مسعت القرآن صرخت، فرمبا تكلمت مبا ال تريد

  .وكانت تبكي حىت يرمحها من رآها. مسعت القرآن فأرى ملك بين مروان قد حوي يل

رمحها اهللا ما كان ههنا من : ذكر سفيان يوماً بردة فقال: مد بن احلسني أن احلميدي حدثه قالوذكر حم
  .أولئك النساء ااورات أشد اجتهاداً منها بكت حىت ذهب بصرها

  .كانت إذا مسعت صوت الصواعق صرخت ومل تزل تصيح حىت يغشى عليها: قال سفيان

  أم طلق 

 شعبة بن دخان يذكر أن أم طلق كانت تصلي يف كل يوم وليلة مسعت: حممد بن سنان الباهلي قال
w  .أربعمائة ركعة، وتقرأ من القرآن ما شاء اهللا
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ما ملكت نفسي ما تشتهي : كانت أم طلق تقول: مسعت عاصماً اجلحدري يقول: شيبة بن األرقم قال
  .منذ جعل اهللا يل عليها سلطاناً

 ما أحسن صوتك بالقرآن فليته ال يكون عليك وباالً يوم :قالت أم طلق لطلق: عن سفيان بن عيينة قال
  .فبكى حىت غشي عليه. القيامة

النفس ملك إن أتبعتها : كانت أم طلق تقول: مسعت عاصماً اجلحدري يقول: عن سلمة األيهم قال
  .ومملوك إن أتعبتها

:  بن احلسني خبطهقرأت يف كتاب حممد:  أمة اجلليل بنت عمرو العدوية أبو كرب بن عبيد قال-  598

اختلف العابدون عندنا يف الوالية، فقال : حدثين مسمع بن عاصم قال: حدثين حليم بن جعفر قال
الويل ال يعصي، غري : وقال اآلخر. بعضهم إذا استحقها عبد هلم يهم بشيء إال ناله، يف دين كان أو دنيا

وقال .  بطلبه، كأم يقولون يدعو فيجابأنه ال يدرك الشيء الذي يريده من الدنيا مته وال يدركه إال
  .املستحق للوالية ال يعرض النتقاص حقه من اآلخرة: آخرون

فتكلموا يف ذلك بكالم كثري فأمجعوا على أن يأتوا امرأة من بين عدي يقال هلا أمة اجلليل بنت عمرو 
ئذ مع أصحابنا فاستأذنوا وأنا يوم: قال مسمع. فأتوها. العدوية، وكانت منقطعة جداً من طول االجتهاد
ساعات الويل ساعات شغل عن الدنيا ليس : فقالت. عليها فأذنت، فعرضوا عليها اختالفهم وما قالوا

بنفسي أنت يا كالب من حدثك أو أخربك أن وليه : مث أقبلت على كالب فقالت. للويل يف الدنيا حاجة
  .له هم غريه فال تصدقه

  .رخ من نواحي البيتفما كنت أمسع إال الصا: قال مسمع

  أم حيان السلمية 

ما رأيت رجالً قط وال امرأة أقوى وال أصرب على طول القيام من أم حيان السلمية، : عن أيب خلدة قال
  .إن كانت لتقوم يف مسجد احلي كأا خنلة تصفقها الرياح مييناً ومشاالً

أ القرآن يف كل يوم وليلة، وكانت كانت أم حيان تقر: حدثتين سوادة السلمية قالت: مكي البصري قال
  .ال تتكلم إال بعد العصر فإا تأمر باحلاجة والشيء تريده

  أم إبراهيم العابدة 

. ضربت أم إبراهيم العابدة دابة فكسرت رجلها، فأتاها قوم يعزوا: عبد املؤمن بن عبد اهللا القيسي قال

w  .لوال مصائب الدنيا وردنا اآلخرة مفاليس: فقالت
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فلما صرنا عند اجلمار رأت الناس قد أقبلوا على . كنت مع أم إبراهيم العابدة: وسى الشواء قالأبو م
مث صاحت : قال. حبييب أقبلوا على الدنيا وتركوك: الشراء والبيع، فرفعت رأسها إىل السماء وقالت

 مث أقمت عليها حىت :قال. أصاا شيء وأومهتهم أن ا علة: مث قلت للناس. واجتمع الناس فغطيتها بثويب
يا بطال إذا كان هو يقسم : يا أم إبراهيم أي شيء هذه الشهرة؟ فقالت: أفاقت فرفعت رأسها فقلت هلا

  الثناء فلمن يتصنع؟ 

  بحرية العابدة 

رأيت حبرية العابدة تبكي وتقول تركتك وأنا رطبة، وأتيتك وأنا حشفة فاقبل : رباح بن أيب اجلراح قال
  .ن منهااحلشفة على ما كا

    

وكان ا مسحة من مجال، وكان اجلرع قد أضر ا ومكثت أربعني يوماً مل تأكل فيها شيئاً إال شيئاً من 
  .محص وكانت جمتهدة وكان هلا جملس تذكر فيه، وكانت إذا تكلمت اضطربت واقشعرت

ا ترك القلب إذ: مسعت حبرية تقول: حدثتين عجوز من أهل البصرة قالت: أمحد بن أيب احلواري قال
  .الشهوات ألف العلم واتبعه واحتمل كل ما يرد عليه

  أم الحريش 

رأيت أم احلريش، وكانت من عباد الناس، وابتليت بزوج من اجلند، فكانت ال : رياح بن اجلراح قال
 تأكل من طعامه، تعد لنفسها شيئاً تأكله، وكان رمبا مل يقبل منها حىت تأكل معه، فكانت تقعد تريه أا

  .تأكل فتضع أصابعها خارج القصعة

  حسنة العابدة 

بلغنا أن امرأة كان يقال هلا حسنة تركت نعيم الدنيا فأقبلت على العبادة فكانت : عن حممد بن قدامة قال
  .تصوم النهار وحتيي الليل وليس يف بيتها شيء، كلما عطشت خرجت إىل النهر فشربت بكفيها

هات رجالً زاهداً ال يكلفين من أمر الدنيا شيئاً وما أظنك : وجي فقالتتز: وكانت مجيلة فقالت هلا امرأة
تقدرين عليه، فواهللا ما يف نفسي أن أعبد الدنيا وال أتنعم مع رجال الدنيا، فإن وجدت رجالً يبكي 

  .ويبكيين، ويصوم ويأمرين، ويتصدق وحيضين عليها، فبها ونعمت، وإال فعلى الرجال السالم

w  الة معاوية زجلة العابدة مو
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   725 

ما : دخل على زجلة العابدة نفر من القراء فكلموها يف الرفق بنفسها فقالت: أمحد بن سهل األزدي قال
واهللا يا إخوتاه ألصلني له ما . يل وللرفق ا؟ فإمنا هي أيام مبادرة، فمن فاته اليوم شيء مل يدركه غداً

أيكم يأمر عبده : مث قالت.  محلت املاء عينايأقلتين جوارحي، وألصومن له أيام حيايت، وألبكني له ما
دخلنا على زجلة العابدة، وكانت قد : بأمر فيحب أن يقصر فيه؟ عباد بن عباد، أبو عتبة اخلواص، قال

فسلمنا عليها . صامت حىت اسودت، وبكت حىت عمشت، وصلت حىت أقعدت، وكانت صالا قاعدة
علمي بنفسي قرح : فشهقت مث قالت. عليها األمر هناكمث ذكرناها شيئاً من العفو، أردنا أن ون 

مث أقبلت على صالا وتركناها . واهللا لوددت أن اهللا مل خيلقين ومل أك شيئاً مذكوراً. فؤادي، وكلم قليب
  .فخرجنا من عندها

كانت زجلة ال ترفع بصرها إىل السماء، وكانت خترج إىل الساحل : كليب بن عيسى بن أيب حجري قال
  .ل ثياب املرابطنيفتغس

  .ما بالشام وال بالعراق أفضل من زجلة: ومسعت سعيد بن عبد العزيز يقول: قال كليب

رمبا رأيت غضنة وعالية تقوم إحدامها من الليل فتقرأ البقرة وآل : غضنة وعالية أبو الوليد العبدي قال
  .عمران والنساء واملائدة واألنعام واألعراف يف ركعة

  مطيعة العابدة 

بكت مطيعة أربعني عاماً، فعوتبت على كثرة : حدثين صاحب يل من البصريني قال: حممد بن احلسني قال
دخلنا على : ال أزال أبكي حىت أعلم على أي احلالني أنا عند اهللا؟ حممد بن احلسني قال: البكاء فقالت

ني كثرياً من كالمها، من كثرة مطيعة العابدة يف اجلبان بالبصرة فجعلنا نذاكرها شيئاً من اخلري فال نستب
  .فلما رأينا ذلك خرجنا من عندها وتركناها. بكائها

يا بين منذ أربع ومخسني : منذ كم أنت ههنا يف اجلبان؟ فبكت مث قالت: وسألت مطيعة قلت: قال حممد
  .سنة

  كردوية بنت عمرو البصرية 

ما الذي أصابك من : فقيل هلا. كانت كردوية ختدم شعوانة: أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني قال
ما أحببت الدنيا منذ خدمتها، وال اهتممت لرزقي، وال عظم يف عيين أحد : بركات خدمة شعوانة؟ قالت

  .من أرباب الدنيا لطمع يل فيه، وما استصغرت أحداً من املسلمني قط

w  راهبة 
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 ملا احتضرت رفعت رأسها إىل :عثمان بن سودة الطفاوي، وكانت أمه من العابدات، يقال هلا راهبة، قال
يا ذخري وذخرييت، ويا من عليه اعتمادي يف حيايت وبعد مويت، ال ختذلين عند املوت، : السماء فقالت

  .وال توحشين يف قربي

فرأيتها ذات ليلة يف : قال. فكنت آتيها يف كل مجعة فأدعو هلا وأستغفر هلا وألهل القبور. فماتت: قال
أي بين إن للموت لكربة شديدة وأنا حبمد اهللا لفي برزخ حممود : ف أنت؟ قالتيا أماه كي: منامي فقلت

. نعم: ألك حاجة؟ قالت: نفترش فيه الرحيان ونتوسد فيه السندسي واإلستربق إىل يوم النشور فقلت

ال تدع ما أنت عليه من زيارتنا والدعاء لنا فإين ألبشر مبجيئك يوم اجلمعة إذا أقبلت من عند : قالت
يا راهبة هذا ابنك قد أقبل من أهله زائراً لك فأسر بذلك ويسر ذلك من حويل من : لك، يقال يلأه

  .األموات

  سلمى 

    

إهلي علمي بشدة عقوبتك ونكالك قطع عين : قالت سلمى، امرأة بصرية: خلف بن الوليد اجلوهري قال
  . وبني عبادكلذاذة الدنيا ونعيمها، ومعرفيت بسعة رمحتك وسعت علي خلقي فيما بيين

  مسكينة الطفاوية 

رأيت : أخربنا عمار الراهب، وكان واهللا من العاملني هللا يف دار الدنيا، قال: إسحاق بن إبراهيم قال
. مرحباً يا مسكينة مرحباً: مسكينة الطفاوية يف منامي وكانت من املواظبات على حلق الذكر، فقلت

ما تسأل عمن أبيح اجلنة : قالت.. هيه: قلت. غىن األكربهيهات يا عمار ذهبت املسكنة وجاء ال: فقالت
مبجالس الذكر والصرب على : ومب ذاك يرمحك اهللا؟ قالت: قلت: قال. حبذافريها يظل منها حيث يشاء

. وكانت حتضر معنا جملس عيسى بن زاذان باألبلة، تنجدر من البصرة حىت تأتيه قاصدة: قال عمار. احلق

كسي حلة البهاء، وطافت بأباريق حوله : ة ما فعل عيسى؟ فضجت مث قالتقلت يا مسكين: قال عمار
يا قارئ ارق فلعمري لقد برأك الصيام، وكان عيسى قد صام حىت احنى وانقطع : اخلدام، مث حلي وقيل

  .صوته

  غنضكة 
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 أعوذ :كانت امرأة بالبصرة يقال هلا غنضكة العابدة تصلي عامة الليل، مث تقول: عن يوسف بن لول قال
هذا : باهللا من مالئكة غالظ شداد ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فإذا قضت صالا قالت

  .اجلهد مين وعليك التكالن

  ذكر المصطفيات من عابدات البصرة المعروفات بغيرهن

  امرأة أبي عمران الجوني 

 تعصب ساقيها باخلرق فيقول هلا عويد بن أيب عمران اجلوين قال كانت أمي تقوم من الليل تصلي حىت
  .هذا عند طول القيام يف املوقف قليل فيسكت عنها: دون هذا يا هذه، فتقول: أبو عمران اجلوين

  امرأة رياح القيسي 

لو نظرت : فقال. فلما أصبح قامت إىل عجينها. تزوج رياح القيسي امرأة فبىن ا: أبو يوسف البزاز قال
فلما كان الليل . إمنا تزوجت رياحاً القيسي ومل أرين تزوجت جباراً عنيداً: لتفقا. إىل امرأة تكفيك هذا

قم : فقامت الربع اآلخر مث نادته فقالت. أقوم: فقال. قم يا رياح: فقامت ربع الليل مث نادته. نام ليختربها
مضى الليل : قالتف. قم يا رياح فقال أقوم: فقامت اآلخر مث نادته فقالت. فلم يقم. أقوم: فقال. يا رياح

  .وقامت الربع الباقي: قال. وعسكر احملسنون وأنت نائم، ليت شعري من غرين بك يا رياح

فبينا هو قاعد معها إذ نظرت إىل . زوج مشيط بن العجالن رياحاً القيسي امرأة: عبد اهللا بن احلارث قال
  .السماء فشهقت شهقة فخرت مغشياً عليها

مث . فقالت أراك تغتم ألمر الدنيا غرين منكم مشيط. ء من أمر الدنيااغتممت مرة يف شي: وقال رياح
  .الدنيا أهون علي من هذه: أخذت هدبة من مقنعتها فقالت

ذكرت يل امرأة فتزوجتها، فكانت إذا صلت العشاء اآلخرة تطيبت : حدثين رياح قال: عن سيار قال
ال، قامت : نعم، كانت معي، وإن قلت: تألك حاجة؟ فإن قل: وتدخنت ولبست ثياا مث تأتيين فتقول

  .ففحتين واهللا: قال رياح. فرتعت ثياا مث صفت بني قدميها حىت تصبح

  ابنة أم حسان األسدية 

. دخلت على بنت حسان األسدية ويف جبهتها مثل ركبة العرت من أثر السجود: عن سفيان الثوري قال

ن شهاب بن عبد اهللا؟ فلو رفعت إليه رقعة فلعله أن يعطيك يا بنة أم حسان أال تأتني عبد اهللا ب: فقلت هلا
يا سفيان قد : فدعت مبعجر فاعتجرت به وقال. من زكاة ماله ما تغريين به بعض احلاجة اليت أراها بك w
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كان لك يف قليب رجحان كثري فقد أذهب اهللا برجحانك من قليب، يا سفيان تأمرين أن أسأل الدنيا من ال 
إهلي خال كل : وكان إذا جن عليها الليل دخلت حمراباً هلا وأغلقت عليها مث نادت: نميلكها؟ قال سفيا

حبيب حببيبه، وأنا خالية بك يا حمبوب، فما كان من سخن يسخن من عصاك إال جهنم، وال عذاب إال 
  .النار

ن إنك لن يا بنت أم حسا: فقلت هلا. قال سفيان، فدخلت عليها بعد ثالث فإذا اجلوع قد أثر يف وجهها
  .تؤيت أكثر مما أويت موسى واخلضر عليهما السالم، إذ أتيا أهل قرية استطعما أهلها

وجب : قالت. نعم: اعترفت له بالشكر؟ قلت: فقالت. احلمد هللا: فقلت. يا سفيان قل احلمد هللا: فقالت
  .عليك من معرفة الشكر شكر ومبعرفة الشكرين شكر ال ينقضي أبداً

يا سفيان كفى باملرء جهالً أن : فقالت. واهللا علمي وفه لسانه فوليت أريد اخلروجفقصر، : قال سفيان
اعلم أنه لن تنقى القلوب من الردى حىت تكون اهلموم . يعجب بعلمه، وكفى باملرء علماً أن خيشى اهللا

  .كلها يف اهللا مهاً واحداً

    

  .قال سفيان فقصرت إيل واهللا نفسي

  مملوكة إلبراهيم النخعي 

فقيل . كانت موالة إلبراهيم تعمد إىل اليوم الشديد احلر فتصومه: و األحوص، عن مغرية أو غريه، قالأب
  .إن السعر إذا رخص اشتراه كل أحد: إنك تعمدين إىل أشد األيام حراً فتصومينه؟ فقالت: هلا

  جارية عبيد اهللا بن الحسن العنبري قاضي البصرة 

فكانت . كانت عندي جارية أعجمية وضيئة، وكنت ا معجباً:  قالعبد اهللا بن احلسن القاضي العنربي
. حببك يل اغفر يل: فالتمستها فإذا هي ساجدة تقول. ذات ليلة نائمة إىل جنيب فانتبهت فلم أجدها

يا بطال، حبه يل أخرجين من الشرك : فقالت. حبيب لك اغفر يل: يا جارية ال تقويل حببك يل، قول: فقلت
يا موالي أسأت إيل، : قالت. اذهيب فأنت حرة لوجه اهللا: فقلت. فأيقظ عيين وأنام عينكإىل اإلسالم، 

  .كان يل أجران فصار يل أجر واحد

  جارية خالد الوراق 
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كانت يل جارية شديدة االجتهاد فدخلت عليها يوماً فأخربا برفق اهللا : بلغنا عن خالد الوراق أنه قال
ت يا خالد إين ألؤمل من اهللا تعاىل آماالً لو محلتها اجلبال ألشفقت من فبكت مث قال. وقبوله يسري العمل

محلها كما ضعفت عن محل األمانة وإين ألعلم أن يف كرم اهللا مستغاثاً لكل مذنب، ولكن كيف يل 
غداة احلشر إذا بعثر ما يف القبور وركب األبرار : وما حسرة السباق؟ قالت: قلت: حبسرة السباق؟ قال

أم . وعزة سيدي ال يسبق مقصر جمتهداً أبداً، ولو حبا اد حبواً. عمال فاستبقوا إىل الصراطجنائب األ
كيف يل مبوت احلزن والكمد إذا رأيت القوم يتراكضون وقد رفعت أعالم احملسنني وجاز الصراط 

انظر ال يقطعك يا خالد : املشتاقون ووصل إىل اهللا احملبون وخلفت مع املسيئني املذنبني؟ مث بكت وقالت
قاطع عن سرعة املبادرة باألعمال فإنه ليس بني الدارين دار يدرك فيها اخلدام ما فام من اخلدمة، فويل 

  ملن قصر عن خدمة سيده ومعه اآلمال، فهال كانت األعمال توقظه إذا نام البطالون؟ 

  الماوردية 

 عجوز صاحلة زاهدة بالبصرة تعرف كانت: ذكر أبو احلسن حممد بن هالل بن احملسن يف تارخيه قال
باملاوردية قاربت مثانني سنة، بقيت مخسني سنة مل تفطر ومل تنم بالليل، ومل تأكل خبزاً وال رطباً وال متراً 
وإمنا تطحن هلا باقالً وختبز هلا خبزاً تقتات به، وتأكل التني اليابس دون الرطب، وتنال من الزيت والعنب 

  .كانت تكتب وتقرأ وتعظ النسوان وكانت كثرية اخلري والربكةواللحم الشيء اليسري، و

. وتوفيت يوم اجلمعة خلمس بقني من ذي احلجة سنة ست وستني وأربعمائة وتبع جنازا أكثر الناس

  .ودفنت خارج البلد عند قبور الصاحلني

  ذكر المصطفيات من عابدات البصرة المجهوالت

  عابدة 

ما رأيت أرعى حلرمة هذا البيت وال أحرص عليه من أهل : د بن جبريقال سعي: عن يعلى بن حكيم قال
البصرة، ولقد رأيت جارية منهم ذات ليلة تعلقت بأستار الكعبة فجعلت تدعو وتبكي وتتضرع حىت 

  .ماتت

  عابدة أخرى 
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شكوت إىل جارية لنا ضيق املكسب علي وأنا : قال أبو حمرز الطفاوي: عون بن أيب عمارة البصري قال
  .يا بين استعن بعز القناعة عن ذل املطالب، فكثرياً، واهللا ما رأيت القليل عاد سليماً: اب فقالت يلش

  .ما زلت بعد أعرف بركة كالمها يف قنوعي: قال أبو حمرز

  عابدة أخرى 

ومل : قلنا. أتينا امرأة متعبدة يف ناحية البصرة لنسلم عليها فقيل لنا ال تصلون إليها: عن عبد الواحد قال
  .قتلت منلة: ومل ذاك؟ قالوا: قلنا. قد غلقت عليها الباب منذ ثالث تبكي: ذاك؟ قالوا

  عابدة أخرى 

ما : فقالت. ذكرت يل امرأة بالبصرة متعبدة فأتيتها فوجدا تصلي فانصرفت: عن سعيد بن عطارد قال
 أقبلت على صالا مث. يا سعيد، كل شيء شغلك عن اهللا فهو عليك مشوم: قالت. سعيد: امسك؟ فقلت

  .وتركتين

  عابدة أخرى 

أصبحت لعظمة اهللا ! فقدتك من قلب، ما أنساك. كانت امرأة بالبصرة تقول لقلبها: علي بن احلسن قال
  ناسياً إهلي كيف يل بالقرب منك غداً وقاسي القلب منك بعيد؟ 

  عابدة أخرى 

لناس جمتمعون عليها، مث قامت فدخلت داراً رأيت امرأة سوداء بالبصرة، وا: عن صاحل بن عبد الكرمي قال
يا هذه أما ختافني العجب؟ فرفعت رأسها فنظرت إيل مث : فدخلوا معها وأحدقوا ا، فدنوت منها فقلت

  كيف يعجب بعمله من ال يدري لعله قد رد عليه؟ : قالت

  عابدة أخرى 

    

نفردت فإذا أنا بعجوز رافعة يديها وهي صليت العيد يف اجلبان مث ا: مسعت أيب قال: احلسني بن جعفر قال
انصرف الناس ومل أشعر قليب اليأس، يا صاحب الصدقة ها أناذه منصرفة، فليت شعري ما زودتين؟ : تقول
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وهي تبكي فما انتفعت بنفسي . رب ارحم ضعفي وكرب سين، خرجت أرجوك فال ختيب حسن ظين بك
  .يومي

  عابدة أخرى 

. أقسمه يف جرياين: لة ظلماء ذات برد وريح ومطر ومعي شوي، قلتخرجت يف لي: محاد بن سلمة قال

  .يا رفيق ارفق بنا: فإذا أنا بامرأة قد خرجت وهي تقول: قال

يا رفيق : يا محاد إنه دخل هذا املطر على يتامى حتت فرشهم فقلت: ما لك رمحك اهللا؟ قالت: قال، قلت
رمحك اهللا هذا الشيء فأنفقيه على نفسك وعلى هاك : فقلت. ارفق بنا، فدخلت فوجدته أيبس مما كان

  .إليك عين يا محاد فإين إمنا أسأل أجود األجودين: فقالت. أيتامك

أحل املطر علينا سنة من السنني، ويف جواري امرأة من : قال يل محاد بن سلمة: عفان بن مسلم قال
فسكن املطر؛ فأخذت . يق ارفق يبيا رف: املتعبدات، هلا بنات أيتام، فوكف السقف عليهم فسمعتها تقول

أنا محاد، مسعتك وقد تأذيت : فقلت. اجعله محاد بن سلمة: فقالت. صرة فيها عشرة دنانري وقرعت باا
  .سكن املطر وأدفأ الصبيان وجفف البيت: باملطر فقلت يا رفيق ارفق بنا، فما بلغ من رفقه بك؟ فقالت

إذا صبية عليها مدرعة من صوف تستبني خروقها، قد ف. انتفعي ذه: قال فأخرجت الدنانري وقلت
يا أماه قد علمنا أنا ملا : أال تسكت يا محاد تعترض بيننا وبني ربنا وموالنا؟ مث قالت: خرجت علي وقالت

أما أنا وعزتك ال : شكونا موالنا أنه سيبعث إلينا بالدنيا ليطردنا من بابه ألصقت خدها بالتراب مث قالت
يا محاد رد عافاك اهللا دنانريك إىل املوضع الذي أخرجتها منه فإنا : مث قالت.  طردتينزايلت بابك وإن

  .رفعنا حوائجنا إىل من يقبل الودائع وال يبخس املعاملني

كانت امرأة من عباد أهل البصرة، وكان هلا أوالد فأصاا مطر يف : عن عبيد اهللا بن حممد القرشي قال
.  فجعلت تنقل أوالدها من موضع إىل موضع، فال يزداد الوكف إال شدةبعض الليل فوكف عليها البيت،

  .يا رفيق ارفق يب: فلما أذلقها ذلك قالت

  .فما أصاا من ذلك املطر قطرة واحدة: قال

  من المصطفيات من عاقالت المجانين بالبصرة

  جارية 
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راب قد زرعوا، وإذا أنا خبيمة، خرجت من البصرة فإذا أنا خبباء أع: قال عتبة الغم: عن عبد الواحد قال
فدنوت فسلمت عليها . ال تباع وال تشترى: ويف اخليمة جارية جمنونة عليها جبة صوف عليها مكتوب

  : فسمعتها تقول. فلم ترد علي السالم، مث وليت

 ملوالهم أجاعوا البطونا إذ  الزاهدون والعابدونا زهد

 ساهروناليلهم وهم  فمضى  األعني القرحية فيه أسهروا

 الناس أن فيهم جنونا علم  حمبة اهللا حىت حريم

  قد شجاهم مجيع ما يعرفونا  ألبا عقول ولكن هم

  .لنا إن سلم: ملن الزرع؟ فقالت: فدنوت إليها فقلت: قال

واهللا آلتينها فأنظر قصتها يف هذا : فقلت. فتركتها وأتيت بعض األخبية فأرخت السماء كأفواه القرب
والذي أسكن قليب من طرف صفاء مودة حمبته : ذا أنا بالزرع قد غرق وإذا هي قائمة وهي تقولاملطر، فإ

يا هذا إنه زرعه فأنبته وأقامه فسنبله وركبه فشققه : مث التفتت إيل فقالت. إن قليب ليوقن منك بالرضا
فعت رأسها حنو مث ر. وأرسل عليه غيثاً متغطمطاً فسقاه، واطلع عليه فحفظه فلما دنا حصاده أهلكه

اسكت : كيف صربك؟ فقالت: العباد عبادك، وأرزاقهم عليك، فاصنع ما شئت فقلت هلا: السماء فقالت
  : يا عتبة

  يف كل يوم منه رزق جديد  إهلي لغين محيد إن

 يفعل يب أكثر مما أريد  هللا الذي مل يزل احلمد

  .هل البصرةفواهللا ما ذكرت كالمها إال هيجتين انتهى ذكر أ: قال عتبة

  ذكر المصطفين من أهل األبلة

  عابد 

قم حىت خنرج إىل األبلة، فلما : كنت مع ابن اخلروطي بالبصرة فأخذ بيدي وقال: أبو إسحاق اهلروي قال
قربنا وحنن منشي على شاطئ األبلة يف الليل والقمر طالع، إذ مررنا بقصر جلندي فيه جارية تضرب 

نستمع ويف جانب القصر اآلخر يف ظل القمر فقري خبرقتني واقف، فقالت بالعود، فوقفنا يف فناء القصر 
  : اجلارية

  غري هذا بك أمجل  يوم تتلون كل
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اتركي : أعيديه فهذا حايل مع اهللا تعاىل، فنظر صاحب اجلارية إىل الفقري فقال هلا: فصاح الفقري وقال
هذا حايل مع اهللا تعاىل، واجلارية تردد إىل أن : العود وأقبلي عليه فإنه صويف فأخذت تقول، والفقري يقول

  .مات الفقري: زعق الفقري زعقة خر مغشياً عليه فحركناه فإذا هو ميت فقلنا

هذا يكفنه من غري وجهه، فصعد : فلما مسع صاحب القصر مبوته نزل فأدخله القصر فاغتممنا وقلنا
  . خري ومضينا إىل األبلة وبتنا وعرفنا الناسما بعد هذا إال: اجلندي وكسر كل ما كان بني يديه فقلنا

فلما أصبحنا رجعنا إىل القصر وإذا الناس مقبلون من كل وجه إىل اجلنازة كأمنا نودي يف البصرة حىت 
  .خرج القضاة والعدول وغريهم، وإذا اجلندي ميشي خلف اجلنازة حافياً حاسراً حىت دفن

اشهدوا أن كل جارية يل حرة لوجه اهللا تعاىل :  والشهودفلما هم الناس باالنصراف قال اجلندي للقاضي
  .وكل ضياعي وعقاري حبس يف سبيل اهللا ويف صندوق يل أربعة آالف دينار وهي يف سبيل اهللا

عندي مئزران من وجههما : مث نزع الثوب الذي كان عليه فرمى به وبقي بسراويله، فقال القاضي
ر بواحد واتشح باآلخر، وهام على وجهه فكان بكاء الناس عليه فحملهما إليه فاتز. شأنك: تقبلهما فقال

  .أكثر من بكائهم على امليت

  ذكر المصطفيات من عابدات األبلة

  شعوانة 

أعمى : بكت شعوانة حىت خفنا عليها العمى، فقلنا هلا يف ذلك، فقالت: معاذ بن الفضل، أبو عون، قال
  .ب أحأعمى يف اآلخرة من النارواهللا يف الدنيا من البكاء أحب إيل من أن أح

كان رجل من أهل األبلة يأيت أيب كثرياً فيذكر له شعوانة وكثرة بكائها فقال له أيب : مالك بن ضيغم قال
: يا أبا مالك أصف لك، هي واهللا تبكي الليل والنهار ال تكاد تفتر قال: صف يل بكاءها؟ فقال: يوماً

نعم يا أبا مالك تسمع الشيء من الذكر فترى الدموع : قالليس عن هذا أسألك، كيف تبتدئ بالبكاء؟ 
فمجاري الدموع من املآق الذي على األنف أكثر أم مؤخر العني مما : قال. تنحدر من جفوا كالقطر

يلي الصدغ؟ قال يا أبا مالك إن دموعها أكثر من أن يعرف هذا من هذا، ما هي إال أن تسمع الذكر 
  . متبادرة جداًفتجيء عيناها بأربع جنوماً

كان يقال إن كثرة الدموع وقلتها على : ما أرى اخلوف إال قد أحرق قلبها كله، مث قال: فبكى أيب وقال
قدر احتراق القلب، حىت إذا احترق القلب كله مل يشأ احلزين أن يبكي إال بكى، والقليل من التذكرة 
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  .حيزنه

بوذ حىت تأيت هذه املرأة الصاحلة فتنظر إليها، يعين وقال يل أيب يوماً انطلق مع من: قال مالك بن ضيغم
هذا ابن أخيك : شعوانة، فانطلقت أنا وأبو مهام إىل األبلة مث غدونا عليها فدخلنا فسلم علياه منبوذ وقال

فرحبت يب وحتفت وقالت مرحباً بابن من مل نره وحنن حنبه، أما واهللا يا بين إين ملشتاقة إىل أبيك . ضيغم
  . من إتيانه إال أين أخاف أن أشغله عن خدمة سيده، وخدمة سيده أوىل به من حمادثة شعوانةوما مينعين

  .ومن شعوانة؟ وما شعوانة؟ أمة سوداء عاصية: مث قالت: قال

  .مث أخذت يف البكاء فلم تزل تبكي حىت خرجنا وتركناها: قال

صنع بنفسها، فقلت لصاحب يل كنت أشهد جملس شعوانة كثرياً فكنت أرى ما ت: حيىي بن بسطام قال
فانطلقنا أنا وهو إىل األبلة فاستأذنا عليها فأذنت لنا : قال. لو أتيناها إذا خلت: يقال له عمران بن مسلم

لو رفقت بنفسك فقصرت عن هذا البكاء : فقال هلا صاحيب. فإذا مرتل رث اهليئة أثر اجلدب عليه بني
واهللا لوددت أين أبكي حىت تنفد دموعي، مث : بكت مث قالتف: قال. شيئاً كان أقوى لك على ما تريدين

فلم تزل تردد ذلك : أبكي الدماء حىت ال تبقى يف جسدي جارحة فيها قطرة من دم، وأىن يل البكاء؟ قال
  .فقمنا فخرجنا وتركناها على تلك احلال. حىت انقلبت حدقتاها، مث مالت ساقطة مغشياً عليها

ما رأيت أحداً أقوى على كثرة البكاء من شعوانة، وال مسعت صوتاً : ضرقال يل م: روح بن سلمة قال
  .يا موتى وبين املوتى وأخوة املوتى: قط أحرق لقلوب اخلائفني من صوا إذا هي نشجت مث نادت

قد شهدت جملسها مراراً ما كنت أفهم ما تقول : أتيت شعوانة؟ قال: وقلت أليب عمر الضرير: قال حممد
ما حفظت من كالمها شيئاً أذكره الساعة إال : فهل حتفظ من كالمها شيئاً؟ قال: قلت. هامن كثرة بكائ

من استطاع منكم أن يبكي فليبك وإال فلريحم الباكي : مسعتها تقول: وما هو؟ قال: شيئاً واحداً، قلت
  .فإن الباكي إمنا يبكي ملعرفته مبا أتى إىل نفسه

    

  : عوانة تنوح ذين البيتنيكانت ش: عن احلارث بن املغرية قال

 فواىف املنية قبل األمل  يؤمل دنيا لتبقى له

  فعاش الفسيل ومات الرجل  يروي أصول الفسيل حثيثاً

  : كانت شعوانة تردد هذا البيت فتبكي وتبكي النساك معها، تقول: احلسن بن حيىي قال

  ويوشك يوماً أن خياف كما أمن  لقد أمن املغرور دار مقامه
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يا فضيل : قدمت شعوانة فأتيتها فشكوت إليها وسألتها أن تدعو بدعاء، فقالت: عن فضيل بن عياض قال
  .فشهق الفضيل وخر مغشياً عليه: أما بينك وبني اهللا ما إن دعوته استجاب لك؟ قال

كانت شعوانة قد كمدت حىت انقطعت عن الصالة والعبادة : عن حممد بن عبد العزيز بن سلمان قال
  : اها آت يف منامها فقالفأت

 النياحة قد تشفي احلزينينا إن  جفونك إما كنت شاجية أذري

 الدوب من فعل املطيعينا فإمنا  جدي وقومي وصومي الدهر دائبة

  .فأصبحت فأخذت يف الترمن والبكاء وراجعت العمل

أو أعيا جلس وجلست قدمت شعوانة وزوجها متكة فجعال يطوفان فإذا أكل : إبراهيم بن عبد امللك قال
أنبت لكل داء دواء : وتقول هي بالفارسية. أنا العطشان من حبك ال أروى: خلفه فيقول هو يف جلوسه

  .رضي اهللا عنها. يف اجلبال، ودواء احملبني يف اجلبال مل ينبت

  خشة األبلية 

من مث خال قليب إن الذنوب أقل يف جودك من أن ال تغفرها، : قالت خشة األبلية: يعقوب بن حممد قال
  .رضي اهللا عنها. من الذنوب حملبتك

  من عقالء المجانين باألبلة

  ريحانة 

يا : رأيت رحيانة انونة فسلمت عليها فقالت يل: مسعت صاحلاً املري يقول: أبو القاسم بن سعيد قال
  : صاحل امسع

 أن أفوز خبري دار أؤمل  ال تعذبين فإين بوجهك

  ولوال أنت ما طاب املزار  وأنت جماور األبرار فيها

بت أنا وحممد بن املنكدر وثابت البناين عند رحيانة انونة باألبلة فقامت أول الليل وهي : عن الربيع قال
  : تقول

  كاد الفؤاد من السرور يطري  احملب إىل املؤمل قومة قام

  : فلما كان جوف الليل مسعتها تقول أيضاً

w من التذكار يف الظالم فتمنعن  تأنسن مبن توحشك نظرته ال
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 كأس وداد العز والكرم يسقيك  واجهد وكد وكن يف الليل ذا شجن

  : مم ذا؟ فقالت: فقلت. واحرباه واسلباه: مث نادت: قال

 الظالم بأنسه يتجدد ليت  ذهب الظالم بأنسه وبألفه

  .انتهى ذكر أهل األبلة رضي اهللا عنهم

  ذكر المصطفين من عباد عبادان

   اهللا عنهم رضي

  .عبادان ميدان العباد: قال يل بشر بن احلارث: مسعت عبد الصمد يقول: أبو بكر املروزي قال

  .ما زال العباد يأتوا وقد رأيت ا هداباً العابد: وقال يل أبو عبد اهللا بن حنبل: قال املروزي

والعمل فليأت عبادان، وددت من أراد الزهد : مسعت بشر بن احلارث قال: حممد بن نعيم بن اهليصم قال
  .أين يف زاوية من زوايا عبادان يف عافية، حرسها اهللا تعاىل

  سعيد بن عطارد رضي اهللا عنه 

تذهب ذا : مسع سعيد بن عطارد ضجة يف مسجد أيب عاصم بالليل، فقام فقال: إسحاق بن عباد قال
  .الدرهم السوق تلقيه يف هذه اجلياد لعل اهللا عز وجل يتجاوز به

  .رضي اهللا عنه. كان سعيد بن عطارد بكاء: عبد الصمد قال

  عابد من بني سعد 

كان رجل من بين سعد يقدم علينا يف أول مااختذت عبادان فكانت إذ ذاك وبيئة : أبو عاصم العباداين قال
ينوح فكان يصلي الليل والنهار ال يكاد يفتر، فإذا كان السحر احتىب واستقبل البحر فجعل يبكي و: قال

  .على نفسه

فخرجت ذات ليلة إىل الساحل فإذا أنا بصوته وإذا هو يبكي : قال. فإذا أحس بإنسان أمسك: قال
  : ويقول يف بكائه

 الدمع يف ظلم الليايل بطول  يا عني وحيك أسعديين أال

  خبري الدهر يف تلك العاليل  لعلك يف القيامة أن تفوزي

w  .قال فلما أحس أمسك فرجعت وتركته
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  عابد آخر 

    

ملح املاء عندنا منذ ينف وستني : سلم بن زرعة بن محاد أبو املرضي، شيخ بعبادان له عبادة وفضل، قال
ومل يكن يف الصهاريج شيء وحضرت املغرب : سنة وكان ههنا رجل من أهل الساحل له فضل قال

سيدي أرضيت :  يقولفهبطت ألتوضأ للصالة من النهر، وذلك يف رمضان وحر شديد فإذا أنا به وهو
عملي حىت أمتىن عليك أم رضيت طاعيت حىت أسألك؟ سيدي غسالة احلمام ملن عصاك كثري، سيدي لوال 

  .أين أخاف غضبك مل أذق املاء ولقد أجهدين العطش

مث أخذ بكفيه فشرب شرباً صاحلاً فتعجبت من صربه على ملوحته فأخذت من املوضع الذي أخذ : قال
  .سكر فشربت حىت رويتفإذا هو مبرتلة ال

قد فرغنا من بناء : رأيت فيما يرى النائم كأن رجالً يقول يل: فقال يل هذا الشيخ يوماً: قال أبو املرضي
دارك لو رأيتها قرت عيناك وقد أمرنا بنجدها والفراع منها إىل سبعة أيام وامسها السرور، فأبشر خبري فلما 

وضوء فرتل يف النهر وقد مد فزلق فغرق فأخرجناه بعد الصالة كان اليوم السابع وهو يوم اجلمعة بكر لل
  .فدفناه

يا : قال أبو املرضي فرأيته بعد ثالثة يف النوم وهو جييء إىل القنطرة وهو يكرب وعليه حلل خضر فقال يل
هيهات يعجز الواصفون عن : صف يل فقال: أبا املرضي أنزلين الكرمي دار السرور فما أعد يل فيها؟ فقلت

ن تنطق ألسنتهم مبا فيها، فاكتسب مثل الذي اكتسبت وليت أن عيايل يعلمون أن قد هيئ هلم منازل أ
  .مث انتبهت. معي، فيها كل ما اشتهت أنفسهم، نعم وإخواين وأنت معهم إن شاء اهللا

  عابد آخر 

ه ورجليه رأيت رجالً على ساحل عبادان قد قطع اجلذام يدي: مسعت بشر بن احلارث يقول: العطار قال
من ذا املتكلف : فصاح وقال: جمذوم مكفوف قال: وقد ذهب بصره فجعلت أنظر إليه وأقول يف نفسي
  .الذي يدخل بيين وبني موالي قال بشر فأدبين قوله

  عابد آخر 

مررت بعبادان مبكفوف جمذوم وإذا الزنبور يقع عليه فيقطع حلمه فقلت احلمد : علي بن سعيد العطار قال
  .افاين مما ابتالك به وفتح من عيين ما أغلق من عينكهللا الذي ع

wبينما أنا أردد احلمد إذ صرخ، فبينا هو يتخبط نظرت إليه فإذا هو مقعد فقلت مكفوف يصرع : قال
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يا متكلف ما دخولك فيما بيين وبني ريب؟ دعه يفعل يب ما : فما استتممت حىت صاح: قال. مقعد جمذوم
و قطعتين إرباً إرباً أو صببت علي البالء صباً ما ازددت لك إال حباً وعزتك وجاللك ل: مث قال. شاء

  .رضي اهللا عنه

  عابد آخر 

فلما كانت الليلة . قلت أجرب نفسي على الصرب: قال. مكثت ستة أيام مل أطعم شيئاً: عابد بعبادان قال
مل تبلغ كنه : ل يقولالسابعة دخل يف قليب من ذلك سرور، ورأيت أين قد صربت وعملت شيئاً فإذا بقائ

الصابرين، إمنا الصابرون املستقلون ألعماهلم، اخلائفون عليها من فسادها، الوجلون من ردها عليهم، 
  .فأولئك هم الصابرون

  عابد آخر 

كنت بعبادان وكانت ليلة عاشوراء، فدخلت إىل دار السبيل فرأيت فقرياً : أمحد بن حممد البزاز قال
 وملحاً جريشاً فاحترق قليب عليه وكان معي ألف دينار للتفرقة بعبادان فسألت جالساً يأكل خبز الشعري

أعطيه الدنانري اليت معي فإين ال : هو أفضل من ههنا يف الزهد ومنازلة الفقر فقلت يف نفسي: عنه فقيل
  .أعرف املستحقني

شيخ البارحة يأكل رأيت ال: فلما أصبحنا قصدته وسلمت عليه وجلست إليه وباسطين وباسطته فقلت له
وقدمت إليه الكيس . خبز الشعري وملحاً جريشاً وأعلم أنه كان صائماً فحملت إليه شيئاً ليتحكم فيه

  .خذه فإن هذا جزاء من أفشى سره إىل الناس: هو ألف دينار فشدد النظر وقال: وقلت له

  عابد آخر 

جني مفلفل الشعر يأوي اخلربات، كان بعبادان رجل ز: أبو اخلري األسود املعروف بالعسقالين قال
فحملت معي شيئاً وطلبته فلما رفع بصره تبسم وأشار بيده إىل األرض، فرأيت حويل حيث أرى دراهم 

  .هات ما معك فناولته وهربت وهالين أمره: مث قال يل. ودنانري تلمعان

  عابد آخر 

: باد بن كليب حدثهم قالكتب إيل إسحاق بن موسى األنصاري يذكر أن ع: عبد اهللا بن حممد قال

إن هللا عباداً يستروحون إىل الغموم : كنت بعبادان فرأيت شاباً من قريش عليه جبة صوف فسمعته يقول
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ما : إمنا أنا عبد فإذا أعتقت لبست فذكرت ذلك لشريك فقال: يرمحك اهللا تلبس الصوف؟ فقال: فقلت
  .أكره الصوف ملثل هذا، ما خرج هذا الكالم إال من كرت

  ابد آخر ع

    

يا أخي كم تبكي فازداد : رأيت عابداً بعبادان يبكي عامة الليل والنهار فقلت له: حبر أبو حيىي العابد قال
  .فما أصنع إذا مل أبك؟ فما أصنع إذا مل أبك؟ وغشي عليه: بكاء مث قال يل

  من عابدات عبادان

  عابدة 

ني سنة، فلما صرنا عند اجلبل يف بعض تلك خرجنا من عبادان منذ حنو من ست: صاحل بن عبد اهللا قال
السكك ومعنا قارئ لنا فقرأ فإذا امرأة على سطح فصرخت مث سقطت من السطح فحملت فأدخلت 

  .داراً مث مما برحنا حىت ماتت

  .ونودي يف أهل البصرة فما رأيت يوماً أحسن وال أكثر مجعاً من ذلك اليوم انتهى ذكر أهل عبادان: قال

  هرجان قذق ذكر مجنون بم

كان مبهرجان قذق رجل يقال له سابق وكان معتوهاً ذاهب : أبو مهام، إسرائيل بن حممد القاضي قال
فقيل . وكنت أحب أن أكلمه وأمسع جوابه: العقل قد توحش فكان مأواه اخلربات والغياض واملقابر قال

كس رأسه يف قرب، فلم يعلم حىت سلمت فقمت حافياً فدخلت املقابر فإذا أنا به من. هو يف املقابر: يل يوماً
  .وعليكم السالم: فرفع رأسه فقال

يا إسرائيل خف اهللا خوفاً ال يشغلك عن الرجاء : وهبته فانقطعت ومل أتكلم، فرأى ذلك يف فقال: قال
فإنك إن ألزمت قلبك الرجاء شغلته عن اخلوف، وفر إىل اهللا وال تفر منه فإنه مدركك ولن تعجزه، وال 

خلوق يف معصية اخلالق واعلم أن هللا تعاىل يوماً تشخص فيه القلوب واألبصار، مهطعني مقنعي تطع امل
  .رؤوسهم ال يرتد إليهم طرفهم وأفئدم هواء

  .إذا جاء فأتين فأعلمين: مث قام فتخطى حائطاً ومضى يف اخلرابات فقلت للذي حيفر القبور: قال

قد دخل الساعة املقابر فقمت إليه يف غري نعل وال رداء، : الوأتاين الرجل فق: قال. فمكث شهراً أو أكثر
wعلمين كلمات أدعو : فوقف فقلت. يا سابق ال أعود إليك بعد اليوم: فلما بصر يب وىل وأسرعت فقلت
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مث . إن آخذ الكالم للقلوب ما جاء من القلوب وإن أفضل األعمال ما أكرهت عليه النفوس: ن فقال
  .ظري عربة، وسكويت فكرة، وكالمي ذكراً مث وىل مسرعاًقل اللهم اجعل ن: قال

  ذكر من اصطفي من أهل تستر

  سهل بن عبد اهللا بن يونس التستري يكنى أبا محمد رضي اهللا عنه 

حفظ سره، وأداء فرضه، : آلة الفقري ثالثة أشياء: مسعت سهل بن عبد اهللا يقول: العباس بن أمحد قال
  .وصيانة فقره

ليس كل من عمل بطاعة اهللا صار حبيب اهللا، : مسعت سهل بن عبد اهللا يقول: قالأبو بكر اجلوزي 
ولكن من اجتنب ما ى اهللا عنه صار حبيب اهللا وال جيتنب اآلثام إال صديق مقرب وأما أعمال الرب 

  .فيعملها الرب والفاجر

مسعت أبا بكر حممد : قولمسعت أبا احلسن بن مقسم ي: أخربنا أمحد بن عبد اهللا قال: قال. أخربنا حممد
من دق الصراط عليه يف الدنيا عرض عليه يف اآلخرة، ومن عرض : قال سهل بن عبد اهللا: بن املنذر يقول

  .عليه الصراط يف الدنيا دق له يف اآلخرة

استجلب حالوة الزهد بقصر : مسعت سهل بن عبد اهللا يقول: أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن سلمة قال
ع أسباب الطمع بصحة اليأس، وتعرض لرقة القلب مبجالسة أهل الذكر، واستفتح باب احلزن األمل، واقط

بطول الفكر، وتزين هللا بالصدق يف كل األحوال، وإياك والتسويف فإنه يغرق اهللكى، وإياك والغفلة فإن 
  .فيها سواد القلب، واستجلب زيادة النعم بعظيم الشكر

أول : جعفر بن حممد الثقفي، مسعت سهل بن عبد اهللا يقولقرأت على : أبو حفص بن شاهني قال
  .احلجاب الدعوى فإذا أخذوا يف الدعوى حرموا

مسعت سهل بن عبد اهللا : مسعت القاسم بن حممد صاحب سهل يقول: أبو بكر أمحد بن حممد السائح قال
  .االفتقارليس بني العبد وبني اهللا حجاب أغلظ من الدعوى، وال طريق أقرب إليه من : يقول

اإلخالص، ألنه : أي شيء أشد على النفس؟ فقال: مسعت سهل بن عبد اهللا، وقيل له: علي بن سامل قال
  .هلا فيه نصيب

أمس قد مات، واليوم يف الرتع، وغد مل : مسعت سهل بن عبد اهللا يقول: حممد بن احلسن بن الصباح قال
  .يولد
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 عند سهل بن عبد اهللا وكنت أحب شيئاً من أمره الذي كنت: أبو العباس اخلواص، جارنا بالدور، قال
من أين يقتات؟ فلم يقف أحد منهم على شيء : كان يسره، وقد كنت سألت مجاعة من أصحابه

فيخربين به، فجئت ليلة إىل مسجده وهو قائم يصلي فوقفت طويالً وهو ال يرجع حىت جاءت شاة 
كة الباب ركع وسجد وسلم وخرج إىل باب املسجد فزمحت باب املسجد وأنا أراها، فلما مسع سهل حر

ففتحه وقدم الشاة إليه ومسح يده عليها، وقد كان أخرج معه قدحاً أخذه من طاق يف املسجد فحلب 
  .وشرب مث مسح يده عليها وكلمها بالفارسية فذهبت يف الصحراء، ودخل هو إىل املسجد وقام يف حمرابه

من أراد أن ينظر إىل جمالس األنبياء : سهل بن عبد اهللا التستريقال : حممد بن احلسن بن الصباح قال
يا فالن أي شيء تقول يف رجل حلف على امرأته بكذا : فلينظر إىل جمالس العلماء وجييء الرجل فيقول

مب تقول يف رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ : طلقت امرأته، وجييء آخر فيقول: وكذا؟ فيقول
  .وليس هذا إال لنيب أو لعامل فاعرفوا هلم ذلك. القولليس حينث ذا : فيقول

أسند سهل عن خاله حممد بن سوار، ولقي ذا النون، وتويف سنة ثالث ومثانني ومائتني، وقيل ثالث 
  .وسبعني رضي اهللا عنه

  ومن املصطفني من أهل شرياز 

  أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 

ث مائة، وتفقه على مجاعة منهم أبو الطيب الطربي، ودخل بغداد يف سنة ولد يف سنة ثالث وتسعني وثال
مخس عشرة وأربعمائة، ومسع احلديث من الربقاين وأيب علي بن شاذان، ورأى رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .يا شيخ فكان يفرح ويقول مساين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيخاً: وسلم يف منامه، فقال له

 أعيد كل درس مائة مرة وإذا كان يف املسئلة بيت يستشهد به حفظت القصيدة كلها ألجله، كنت: وقال
  .وكان عامالً بالعلم وصابراً على خشونة العيش

فمضى واشترى . وكلتك يف أن تشتري يل دبساً ذا القرص على وجه اآلخر: وقال يوماً لبعض أصحابه
ال أدري هل اشتريت بالقرص الذي : يخ، وقالوجاء به وشك بأي القرصني اشترى؟ فما أكل الش

وكلتك فيه أم باآلخر؟ وكان يوماً ميشي ومعه بعض أصحابه فعرض يف الطريق كلب فزجره الصاحب، 
  .مل طردته عن الطريق؟ أما علمت أن الطريق بيين وبينه مشترك: فنهاه أبو إسحاق وقال

وال يتكلم . رج شيئاً إىل فقري إال أحضر النيةشاهدت شيخنا أبا إسحاق ال خي: وقال أبو الوفاء بن عقيل
يف املسألة إال قدم االستعانة باهللا وإخالص القصد يف نصرة احلق دون التحسن للخلق، وال صنف مسألة 

w  ..إال بعد أن صلى ركعات، فال جرم شاع امسه وانتشرت تصانيفه شرقاً وغرباً هذه بركات اإلخالص
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ورئي يف املنام وعليه ثياب بيض وعلى رأسه تاج فقيل . ني وأربعمائةوتويف أبو إسحاق يف سنة ست وسبع
  .رضي اهللا عنه. والتاج؟ قال عز العلم: قيل. شرف الطاعة: ما هذا البياض؟ فقال: له

  من المصطفين من أهل كرمان

  شاه بن شجاع الكرماني 

  .يكىن أبا الفوارس كان من أبناء امللوك فتزهد رضي اهللا عنه

. كان شاه بن شجاع حاد الفراسة: مسعت جدي أبا عمرو بن جنيد يقول: محن السلمي قالأبو عبد الر

  .ما أخطأت فراسته: وقيل

من غض بصره عن احملارم وأمسك نفسه عن الشهوات، وعمر باطنه بدوام املراقبة، وظاهره : وكان يقول
  .باتباع السنة، وعود نفسه أكل احلالل مل ختط له فراسة

من صحبك ووافقك على ما حيب، وخالفك فيما يكره، فإمنا يصحب :  قال شاه الكرماين:ابن احلشا قال
  .سواه، ومن صحب هواه فهو يطلب راحة الدنيا

ألهل الفضل فضل ما مل يروه، فإذا رأوه : مسعت شاه بن شجاع الكرماين يقول: أبو علي األنصاري قال
  .ا رأوها فال والية يهمفال فضل هلم، وألهل الوالية والية ما مل يروها، فإذ

  .صحب شاه بن شجاع أبا تراب النخشي وأبا عبيد البسري وغريمها، وال نعلمه أسند حديثاً

  .أظنه مات بعد سبعني ومائتني رضي اهللا عنه: وحكى السلمي عن عبد اهللا بن حممد الرازي قال

  من المصطفين من أهل أرجان

  عابدة 

يا موالي تدبرت حكمتك يف خلقك فإذا :  امرأة فارسية تقولقالت كان بأرجان: عبد ربه اخلواص قال
فعلمت أن عفوك يسعهم، موالي أخرت . العدل منك يقصمهم، مث رجعت بعد إىل معرفيت بسعة رمحتك

اخلاطئني فلم تعجل عليهم بالعقوبة فلقد أطمعهم حسن إنظارك هلم يف حسن عفوك عن جرائم اخلاطئني، 
     إىل األمم إحسانك قبل ذلك؟ وما مينعهم من ذلك وقد تقدم

  .قال وكانت تنوح على حنو هذا الكالم وتبكي رضي اهللا عنها

  ومن املصطفني من أهل سجستان 

w  أبو داود السجستاني 
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وامسه سليمان بن األشعث بن إسحاق كان من أكرب أئمة احملدثني وعلمائهم بالنقل وعلله، ومل يسبقه 
  .عرضه على أمحد بن حنبل فاستحسنهأحد إىل مثل تصنيفه كتاب السنن، و

  .ألني احلديث أليب داود كما ألني احلديد لداود، ومجع مع علمه الورع والتقوى: وقال إبراهيم احلريب

كتبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخس مائة ألف : أبو بكر بن راشد قال مسعت أبا داود يقول
عين كتاب السنن، مجعت فيه أربعة ألف ومثان مائة حديث وانتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، ي

: حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، ويكفي اإلنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث؛ أحدها

من حسن إسالم املرء "قوله صلى اهللا عليه وسلم : والثاين" األعمال بالنيات"قوله صلى اهللا عليه وسلم 
وله صلى اهللا عليه وسلم ال يكون املؤمن مؤمناً حىت يرضى ألخيه ما يرضاه ق: والثالث" ترك ما ال يعنيه

  .احلديث" احلالل بني واحلرام بني، وبني ذلك أمور مشتبهات"قوله صلى اهللا عليه وسلم : والرابع" لنفسه

يب كان أل: أخربين حممد بن بكر بن عبد الرزاق يف كتابه قال: عبيد اهللا بن أمحد بن يعقوب املقري قال
الواسع للكتب واآلخر ال : يرمحك اهللا ما هذا؟ قال: داود السجستاين كم واسع وكم ضيق، فقيل له

  .حيتاج إليه

كان عبد اهللا يشبه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هديه ودله، وكان علقمة : عن إبراهيم عن علقمة قال
  .يشبه بعبد اهللا

  .علقمة وكان منصور يشبه بإبراهيمكان إبراهيم يشبه ب: وقال جرير بن عبد احلميد

  .كان سفيان يشبه منصور: وقال غري جرير

وكان أمحد بن حنبل يشبه . كان وكيع يشبه بسفيان: قال أبو علي القوهستاين: وقال عمر بن أمحد
  .بوكيع، وكان أبو داود يشبه بأمحد بن حنبل رضي اهللا عنهم

  .ة اخلفية حب الرياسةالشهو: مسعت أيب يقول: أبو بكر بن أيب داود قال

كتب أبو داود عن العراقيني واخلراسانيني والشاميني والبصريني واجلزريني وغريهم، ومسع من مسلم بن 
إبراهيم وسليمان بن حرب وخلق ال حيصون، وكتب عنه أمحد بن حنبل حديثاً واحداً واصله من 

  .سجستان مث سكن البصرة وقدم بغداد مراراً

  .س وسبعني ومائتنيوتويف بالبصرة سنة مخ

  من المصطفين من أهل ديبل

  أبو عبد اهللا الديبلي 
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كلمين بعض إخواين مرة أن أشتري : مسعت أبا عبد اهللا الديبلي يقول: حممد بن منصول الطوسي قال
لعيايل داراً فاشتريت هلم داراً وكان اهللا تعاىل قد وهب يل طي األرض، فقص جناحي، فبعث إيل بعض 

ا الليلة يف موضع كذا وكذا على مسافة من األرض، فبعثت إليهم قد قص جناحي فادعوا يل إلقن: إخواين
  .فبعثوا إيل صلة من املوضع الذي انقص فرجعت فحرقت الصك فرد اهللا علي ما كان ذهب مين

  ذكر المصطفين من عباد البحرين

  خليفة العبدي 

اللهم : ن فكان يقوم إذا هدأت العيون فيقولكان خليفة العبدي جاراً لنا بالبحري: هالل بن دارم قال
  .مث يعمد إىل حمرابه ال يزال يصلي حىت يطلع الفجر. إليك قمت أبتغي ما عندك من اخلريات

هب يل إنابة : كنت أمسعه يدعو يف السجود يقول: وحدثتين عجوز كانت تكون معه يف الدار قالت: قال
ببين لديك حبسن خدمتك، وأكرمين إذا وقد إليك إخبات وإخبات منيب وزيين يف خلقك بطاعتك، وح

  .املتقون فأنت خري مسؤول وخري معبود وخري مشكور وخري حممود

قام البطالون وقمت معهم، قمنا إليك وحنن متعرضون : كنت أمسعه إذا دعا يف السحر يقول: وقالت
رجت له عن جلودك، فكم من ذي جرم عظيم قد صفحت له عن جرمه، وكم من ذي كرب عظيم قد ف

كربه، وكم من ذي ضر كثري قد كشفت له عن ضره، فبعزتك ما دعانا إىل مسألتك بعد ما انطوينا عليه 
  .من معصيتك إال الذي عرفتنا من جودك وكرمك، فأنت املؤمل لكل خري، واملرجو عند كل نائبة

أصبح اخللق على خطر : قال خليفة العبدي، وكان ممن ينظر بنور اهللا وينطق حبكمته: بكر بن مصادر قال
  .من اهللا عظيم، وهم عن ذاك معرضون فإنا هللا وإنا إليه راجعون

  .وكان خليفة قد أخلقه الدؤوب والكالل: قال

  .قال ضيغم صلى خليفة العبدي حىت انشقت قدماه: حيىي بن بسطام قال

  عابد آخر 

    

الناس وتفرغ لنفسه فذاكرته شيئاً دخلت على رجل بالبحرين قد اعتزل : إبراهيم بن عيسى اليشكري قال
فدخل الناس : فجعل واهللا يشهق حىت خرجت نفسه وأنا أنظر إليه قال: من أمر اآلخرة وذكر املوت، قال

قلت أجل : قال. يا عبيد اهللا ما أردت إىل هذا؟ لعلك أن تكون ذاكرته بشيء من أمر املوت: عليه فقالوا
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رمحك اهللا لقد خفت أن يقتلك ذكر املوت حىت : ريانه وقالفبكى رجل من ج: قال. واهللا لقد كان ذلك
  .مث جهزناه ودفناه رضي اهللا عنه: واهللا لقد قتلك، قال

  عابد آخر 

مسعت عابداً من أهل البحرين يقول يف جوف الليل، وحنن على بعض السواحل، قرة عيين، : قال مسمع
 مث صرخ وبكى مث نادى طوىب لقلوب :وسرور قليب، ما الذي أسقطين من عينك يا مانح العصم قال

مألا خشيتك واستولت عليها حمبتك فمحبتك مانعة هلا من كل لذة غري مناجاتك، واالجتهاد يف 
يا إخوتاه ابكوا على : خدمتك، وخشيتك قاطعة هلا عن كل معصية خوفاً حللول سخطك، مث بكى وقال

  .خوف فوت اآلخرة حيث ال رجعة وال حيلة

  من عابدات البحرينذكر المصطفيات 

  منيفة بنت أبي طارق 

كانت باحلربين امرأة عابدة يقال هلا منيفة، فكانت إذا هجم الليل عليها : مسمع بن عاصم املسمعي قال
بخ بخ يا نفس قد جاء سرور املؤمن، فتتحزم وتلبس وتقوم إىل حمراا فكأا اجلذع القائم حىت : قالت

 فإمنا هي يف صالة حىت ينادى بالعصر، فإذا صلت العصر هجعت تصبح؛ فإذا أصبحت وأمكنت الصالة
ال واهللا : لو جعلت هذه النومة يف الليل كان أهدأ لبدنك، فقالت: إىل غروب الشمس هذا دأا، قيل هلا

  .ال أنام يف ظلمة الليل ما دمت يف الدنيا

  .اتتفمكثت كذلك أربعني سنة مث م: قال أبو سفيان فحدثين رجل من أهلها قال

رأيت منيفة بعد موا يف منامي : فحدثين رجل من البحرين يقال له عامر بن مليك قال: قال أبو سفيان
عن أي حاهلم تسأل؟ الدار واحدة ألهل : يا منيفة ما حال الناس هناك؟ فأقبلت علي وقالت: فقلت

 من قوهلا ال تسأل عن فبكيت واهللا: قال. الطاعة يتعالون فيها باألعمال، وال تسأل عن حال أهل النار
يا عامر عليك باجلد واالجتهاد لعلك أن جتري يف مساعي : مث وليت فأتبعتين صوتاً. حال أهل النار
  .فمرضت واهللا من هذه الرؤيا شهراً: قال عامر. السابقني غداً

 طارق فما بت ذات ليلة عند منيفة ابنة أيب: وحدثين عامر بن مليك البحراين عن أمة قالت: قال أبو سيار
وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم "زادت على هذه اآلية من أول الليل إىل آخره ترددها وتبكي وتقول 

  .101سورة آل عمران آية " آيات اهللا وفيكم رسوله، ومن يعتصم باهللا فقد هدي إىل صراط مستقيم
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  ماجدة القرشية 

قالت امرأة من قريش : ن أهل البحرين، قالحدثين إياس بن محزة، رجل م: املنهال بن حيىي البصري قال
طوى أملي طلوع الشمس وغروا، فما من حركة تسمع وال : يقال هلا ماجدة، كانت تسكن البحرين

  .من قدم توضع إال ظننت أن املوت يف أثرها

سكان دار أوذنوا بالنقلة وهم حيارى يركضون يف املهلة كأن املراد غريهم، أن التأذين : وكانت تقول
ليس هلم واملعين باألمر سواهم، آه من عقول ما أنقصها، ومن جهالة ما أمتها بؤساً ألهل املعاصي ماذا 

  .غروا به من اإلمهال واالستدراج

  .بسطوا آماهلم فأضاعوا أعماهلم، ولو نصبوا اآلجال وطووا اآلمال خفت عليهم األعمال: وكانت تقول

 حلول اجلنان ورضا الرمحن إال بتعب األبدان هللا والقيام هللا مل ينل املطيعون ما نالوا من: وكانت تقول
  .حبقه يف املنشط واملكره

  .كفى املؤمنني طول اهتمامهم باملعاد شغالً: وكانت تقول

لو رأت أعني الزاهدين ثواب ما أعد اهللا ألهل اإلعراض عن الدنيا لذابت أنفسهم شوقاً : وكانت تقول
  .ملوا من تفضله تعاىل، رضي اهللا عنهاإىل املوت لينالوا من ذلك ما أ

  ذكر المصطفيات من عابدات البحرين المجهوالت األسماء

  عابدة 

    

: رأيت امرأة بالبحرين تنشج على اآلخرة نشيجاً، كلما نشجت نشجة قلت: عن عبد الواحد بن زيد قال

ى ذلك فكان أول ما فحرصت على أن أجاريها شيئاً من اخلري فلم أقدر عل: نفسها خارجة معها، قال
تشاغل أيها املرء بنفسك، فواهللا ما مهمت قط مبوعظة أعظ ا غريي إال : حفظت عنها وآخره أن قالت

حال تقصريي فيما بيين وبني ذلك، ولئن كان املرء ال يعظ أحداً حىت يتعظ، لقد أمكن إبليس من نفسه 
بليس أنه قدر على ذلك من مجيع اخللق كما يقوده حيث يشاء، واهللا ما أنا حبامدة لنفسي يف ذلك ولود إ

قدر عليه مين، فلم يكن أحد حيض على طاعة اهللا ولكن مر أيها املرء بالرب وإن مل تستطعه، واحذر أن 
  .تنهى عن الشر وتأتيه

  من المصطفين من أهل اليمامة

w  يحيى بن أبي كثير مولى لطيئي 
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  .كذا قال البخاري. صركان من أهل البصرة فتحول إىل اليمامة ويكىن أبا ن

ما بقي على وجه األرض مثل حيىي بن : مسعت أيوب يقول: مسعت وهيباً يقول: قال موسى: البخاري قال
  .أيب كثري

  .ال يأيت العلم براحة اجلسد: مسعت أيب يقول: مسعت عبد اهللا بن حيىي بن أيب كثري قال: مسدد قال

مرياث العلم خري من الذهب، والنفس :  أيب يقولمسعت: ثنا عبد اهللا بن حيىي بن كثري قال: مسدد
  .الصاحلة خري من اللؤلؤ

  .تعلم الفقه صالة، وقراءة القرآن ودراسته صالة: مسعت حيىي بن أيب كثري يقول: محيد الكندي قال

  .العامل من خيشى اهللا عز وجل: حدثين حيىي بن أيب كثري قال: األوزاعي قال

  .فالن الناسك، وإمنا الناسك الورع: يقول الناس: ىي بن أيب كثري قالأنبأ حي: حيىي بن عبد اهللا قال

  .ما صلح منطق رجل إال عرفت ذلك يف سائر عمله: عن أيب عمرو، عن حيىي بن أيب كثري قال

  .إن ذكرك حسناتك ونسيانك سيئاتك غرة: قال حيىي بن أيب كثري: مسعت األوزاعي يقول: الوليد قال

  .قد عرفت ذلك من نفسي: إين أحبك، قال: نه قال له رجلعن األوزاعي عن حيىي أ

كان حيىي بن أيب كثري حسن اللباس حسن اهليئة، ومات ومل يترك إال ثالثني درمهاً : عامر بن يساف قال
  .كفنوه ا

  .أسند حيىي عن أنس وابن أيب أوىف وغريمها من الصحابة، وتويف سنة تسع وعشرين ومائة

  .سنة ثنتني وثالثني ومائة: وقال ابن املديين:  دكنيقال أبو نعيم الفضل بن

  عابدة من البحرين أو اليمامة 

قدمت البحرين أو اليمامة يف جتارة فإذا أنا بالناس مقبلني ومدبرين حنو : عن ابن يسار يعين مسلماً قال
بة حمزونة قليلة مرتل، فقصدت إليه فإذا أما بامرأة جالسة يف مصلى هلا، عليها ثياب غليظة وإذا هي كئي

فقضيت حاجيت مث . الكالم، وإذا كل ما رأيت ولدها وخوهلا وعبيدها والناس إليها بالبياعات والتجارات
فانصرفت : قال. حاجتنا إليك أن تأتينا إن عدت إلينا حلاجة فترتل بنا حاجتك: أتيتها فودعتها فقالت

ا مل أر دون مرتهلا شيئاً مما كنت رأيت، فأتيت فلبثت حيناً مث إين توجهت إىل بلدها يف حاجة فلما قدمته
فأتيت فاستفتحت فإذا أنا بضحك امرأة وكالمها ففتح يل فدخلت فإذا ا جالسة يف . مرتهلا فلم أر أحداً

بيت وإذا عليها ثياب حسنة رقيقة وإذا الضحك الذي مسعت ضحكها وكالمها، وإذا امرأة معها يف بيتها 
! حالك يف قدميت األوىل وحالك هذه:  رأيتك على حالني فيهما عجبلقد: فقط، فاستنكرت وقلت

wال تعجب فإن الذي رأيت من حايل األوىل أين كنت فيما رأيت من اخلري والسعة، وكنت ال : قالت
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أصاب مبصيبة يف ولد وال يف خول وال مال وال أوجه يف جتارة إال سلمت، وال يبتاع يل شيء إال أربح 
لو كان يل عند اهللا : كون يل عند اهللا عز وجل خري، فكنت مكتئبة لذلك، وقلتفيه فتخوفت أن ال ي

فتوالت علي املصائب يف ولدي الذي رأيت، وخويل ومايل، فما بقي يل منه شيء، ورجوت . خري ابتالين
  .أن يكون اهللا عز وجل قد أراد يب خرياً فابتالين، وذكرين ففرحت لذلك وطابت نفسي

أرى واهللا هذه ما فاا أيوب النيب صلى اهللا :  عبد اهللا بن عمر فأخربته خربها فقالفانصرفت فلقيت: قال
عليه وسلم إال بقليل، لكين قد خترق مطريف هذا، أو كلمة حنوها، فأمرت به أن يصلح فلم يعمل كما 

  .انتهى ذكر أهل البحرين. كنت أريد فأحزنين ذلك

  ذكر المصطفين من أهل الدينور

  ي رضي اهللا عنه ممشاد الدينور

  .طريق احلق بعيد والصرب مع احلق شديد: قال ممشاد: أبو بكر الرازي قال

  .ما أقبح الغفلة عن طاعة من ال يغفل عن برك، وعن ذكر من ال يغفل عن ذكرك: وقال

    

  .صحبة أهل الصالح تورث يف القلب الصالح، وصحبة أهل الفساد تورث فيه الفساد: وقال

  .جلالء ونظراءه من املشايخ، وتويف يف سنة تسع وتسعني ومائتني رضي اهللا عنهصحب ممشاد حيىي ا

  أبو الحسن علي بن محمد بن سهل الصائغ الدينوري 

خرجت ذات يوم إىل الصحراء فبينما أنا مار إذا أنا بنسر قد فتح جناحه فتعجبت منه : ممشاد قال
  .النسر يظلهفاطلعت فإذا بأيب احلسن الصائغ الدينوري قائم يصلي و

  .مل أر فيمن رأيت من املشايخ أكثر هيبة من أيب احلسن الصائغ: أبو عثمان املغريب قال

  .أسند أبو احلسن احلديث وتويف مبصر سنة ثالثني وثالث مائة

  أبو جعفر الدينوري رضي اهللا عنه 

جل أبو جعفر رأيت كأن القيامة قد قامت، فأول من خرج من عند اهللا عز و: أبو بكر الكتاين قال
  .الدينوري وكتائبه بيمينه وهو يضحك، مث خرج إبراهيم اخلواص بعده وكتابه بيمينه وهو يدرس القرآن

  من المصطفين من أهل همذان
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  يوسف بن أيوب الهمذاني رضي اهللا عنه 

اشتغل قدم بغداد بعد الستني واألربعمائة، وتفقه على أيب إسحاق الشريازي حىت برع يف الفقه والنظر، مث 
  .بالتعبد فاجتمع يف رباطه مبر وخلق زائد على احلد من املنقطعني إىل اهللا تعاىل

دخلت جبل زر لزيارة عبد اهللا اخلوين فوجدت ذلك اجلبل كثري املياه والشجر معموراً : وكان يقول
اجلبل باألولياء، على رأس كل عني واحد من الرجال مشتغل بااهدة، فطفت عليهم وال أعلم يف ذلك 

  .حجراً مل تصبه دمعيت

مث عاد يوسف ودخل بغداد يف سنة ست ومخسمائة ووعظ ا ووقع له القبول التام، فقام إليه رجل متفقه 
اجلس فإين أجد من كالمك رائحة الكفر ولعلك متوت : يقال له ابن السقاء، فآذاه يف مسألة فقال له

  .على غري دين اإلسالم

: وقام يومئذ إىل يوسف شابان فقيهان فقاال له. اء خرج إىل بالد الروم وتنصرفاتفق بعد مدة أن ابن السق

فماتا ومل يبلغا . اجلسا ال متعكما بشبابكما: فقال. إن كنت تتكلم على مذهب األشعري وإال فال تتكلم
  .الشيخوخة

  من المصطفين من أهل قزوين

  واالن بن عيسى، أبو مريم القزويني رضي اهللا عنه 

ي بن حيىي بعبادان، عن واالن بن عيسى أيب مرمي، عن رجل من أهل قزوين كان من الصاحلني روى السر
فغلبتين عيناي، . غرين القمر ليلة فخرجت إىل املسجد فصليت ملا قضى اهللا يل وسبحت ودعوت: قال

رغيف در فرأيت مجاعة أعلم أم ليسوا من اآلدميني بأيديهم أطباق عليها أرغفة ببياض الثلج، فوق كل 
فأكلت . يأمرك صاحب هذا البيت أن تأكل: أريد الصوم، قالوا: قلت. كل: أمثال الرمان، فقالوا

أين؟ : فقلت. دعه نغرسه لك شجراً ينبت لك خرياً من هذا: وجعلت آخذ ذلك الدر ألحتمله فقيل يل
ى وغىن وقرة العني يف دار ال خترب، ومثر ال يتغري، وملك ال ينقطع، وثياب ال تبلى، فيها رض: فقيل

أزواج وضيئات مرضيات راضيات، ال يغرن وال يغرن، عليك باالنكماش فيما أنت فيه، فإمنا هي غفوة 
  .حىت ترحتل فترتل الدار

  .فما مكث إال مجعتني حىت تويف

ال تعجب من شيء غرس يل يوم : قال السري بن حيىي، فرأيته يف الليلة اليت تويف فيها وهو يقول يل
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ال تسأل مبا ال يقدر على صفته أحد، مل ير مثل الكرمي إذا حل : محل مباذا؟ قال: قلت. قد محلحدثتك و
  .رضي اهللا عنه. به مطيع

  ذكر المصطفين من أهل أصبهان

  محمد بن يوسف بن معدان 

ا م: أبو عبد اهللا األصبهاين رضي اهللا عنه كان ابن املبارك يسميه عروس الزهاد حيىي بن سعيد القطان قال
ما رأيت مثل حممد بن : ومسعت ابن مهدي يقول. رأيت رجالً أفضل من حممد بن يوسف األصبهاين

  .يوسف األصبهاين

  .كنت إذا نظرت إىل حممد بن يوسف رأيت رجالً كأنه قد عاين املوت: حيىي بن سعيد القطان قال

كتب أخو حممد بن : لومسعت رجالً من أهل أصبهان حيدث عن عبد الرمحن بن مهدي قا: قال الدورقي
يا أخي بلغين كتابك تذكر ما أنتم فيه : يوسف إىل حممد بن يوسف يشكو إليه جور العمال، فكتب إليه

  .وإنه ليس ينبغي ملن عمل باملعصية أن ينكر العقوبة وما أرى ما أنتم فيه إال شؤم الذنوب

عشرين سنة مل أعرفه، جييء إىل كان حممد بن يوسف األصبهاين خيتلف إيل : عطاء بن مسلم احلليب قال
هذا حممد بن يوسف األصبهاين، : رجل غريب يسأل حىت رأيته يوماً يف املسجد فقيل يل: الباب فيقول

  .هذا خيتلف إيل منذ عشرين سنة مل أعرفه: فقلت

    

:  فقال.أريد الثغر، فدلين على أفضل رجل به: قلت البن إدريس: بلغين عن ابن املبارك قال: أبو حامت قال

  .املصيصة ويأيت السواحل: فقلت فأين يسكن؟ قال. عليك مبحمد بن يوسف األصبهاين

يوسف . من فضلك ال تعرف: فقدم عبد اهللا بن املبارك املصيصة فسأل عنه فلم يعرف فقال ابن املبارك
علهم ل: كان حممد بن يوسف ال يشتري زاده من خباز واحد، وال من بقال واحد، وقال: بن زكريا قال

  .يعرفوين فيحابوين فأكون ممن يعيش بدينه

إن استطعت أن ال يكون شيء أهم : فقال. أوصين: قلت حملمد بن يوسف: سعيد بن عبد الغفار قال
  .إليك من ساعتك فافعل

فكان : قالت. حدثوين بالبصرة أن حممد بن يوسف كان يأوي بالليل إىل دار امرأة: أيوب بن معمر قال
وكان يدخل بيتاً يف الدار : قالت.  مث خيرج عند طلوع الفجر فال ينصرف إىل العشاءيدخل بعد العشاء

ومل يكن : فذهبت ليلة فاطلعت يف البيت فرأيت عنده سراجاً يزهر قالت: قالت. ويرد على نفسه الباب

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   751 

  .ففطن حممد أنا اطلعنا عليه فخرج من الغد ومل يعد إلينا: يف البيت سراج قالت

  .رأيت حممد بن يوسف يف الشتاء والصيف، فلم يكن يضع جنبه:  بن مهديقال عبد الرمحن

أن حممد بن يوسف خرج يف جنازة باملصيصة فنظر : روى حممد بن أيب رجاء وحممد بن قتيبة أو أحدمها
  .فقال لو أن رجالً مات فدفن بينهما. إىل قرب أيب إسحاق الفزاري وخملد بن احلسني، وبينهما موضع قرب

  .ا أنت عليه إال عشرة أيام أو حنوها حىت دفن يف املوضع الذي أشار إليهفم: قال

فروى عن يونس بن عبيد األعمش، وقد روى عن الثوري واحلمادين : أدرك حممد بن يوسف التابعني
  .وصاحل املري وغريهم إال أنه مل يكد يسند حديثاً إمنا كان يرسل احلديث شغالً بالتعبد عن الرواية

  .أربع ومثانني ومائة ومل يكمل له أربعون سنةوتويف سنة 

  أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى األصبهاني 

قليلة يقوم إىل قريب الفجر مث يركع ويتمها ركعتني، وليلة يركع إىل : كانت عبادته تشبه عبادة املالئكة
ني، مث يدعو قريب الفجر مث يسجد ويتمها ركعتني، وليلة يسجد إىل قريب الفجر مث يركع ويتمها ركعت

اللهم : يف اليهود والنصارى: يف آخر الليل جلميع الناس، وجلميع احليوان والبهائم والوحش، ويقول
  .اللهم سلم جتارام: اهدهم، ويقول يف التجار

  .وصحب معروفاً الكرخي وتويف سنة تسع وأربعني ومائتني

  أبو عبيد اهللا محمد بن يوسف البناء 

ولقي ستمائة . فيأخذ منها دانقاً لنفقته ويتصدق بالباقي، وخيتم كل يوم ختمةكان يفيت الناس باألجرة 
  .شيخ، وكتب احلديث الكثري

: مسعت حممد بن يوسف يقول: مسعت أبا جعفر حممد بن قتادة يقول: وبلغين عن أيب علي بن شاذان قال

أو اقبضين إليك، فال حاجة يا رب إما أن تدخل قليب املعرفة : كنت مبكة فكنت أدعو اهللا عز وجل وأقول
  .يل يف الدنيا واحلياة بال معرفة

إن أردت هذا فصم شهراً وال تكلم أحداً من الناس فيه، مث ادخل : فرأيت يف النوم كأن قائالً يقول: قال
فلما انقضى الشهر على ذلك دخلت قبة . ففعلت ذلك وختمت كل يوم ختمة. قبة زمزم وسل احلاجة

يا ابن يوسف : ت اهللا عز وجل، وسألته احلاجة فسمعت من البئر هاتفاً يقولزمزم ورفعت يدي ودعو
. املعرفة مع الفقر والقلب: العلم مع الغىن والدنيا أم املعرفة مع الفقر والقلب؟ فقلت: اختر أميا أحب إليك
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  .فسمعت من البئر، قد أعطيت، قد أعطيت

  .سنة ست ومثانني ومائتنيوكان حممد بن يوسف من املتدينني األتقياء، تويف يف 

  أبو جعفر أحمد بن مهدي بن رستم 

كان أمحد بن مهدي ذا مال كثري حنو ثلثمائة ألف درهم، فأنفقه كله على العلم، : حممد بن حيان قال
  .وذكر أنه مل يعرف له فراش أربعني سنة

    

ات الناس، وأا امتحنت مبحنة جاءتين امرأة ببغداد ليلة من الليايل فذكرت أا من بن: قال أمحد بن مهدي
أكرهت على نفسي، وأنا حبلى، وذكرت للناس : وما حمنتك؟ فقالت: فقلت. وسألك باهللا أن تسترين

فلم أشعر . فسكت عنها ومضت. أنك زوجي وأن ما يب من احلبل منك، فال تفضحين، استرين سترك اهللا
لولد فأظهرت هلم التهلل ووزنت يف اليوم الثاين حىت وضعت وجاء إمام احمللة يف مجاعة اجلريان يهنئوين با

أبلغ هذا إىل تلك املرأة لتنفقه على املولود فإنه سبق ما فرق بيين : دينارين ودفعتهما إىل اإلمام فقلت
هذه نفقة املولود إىل أن أتى على : فكنت أدفع كل شهر دينارين وأوصله إليها بيد اإلمام وأقول. وبينها

 املولود فجاءين الناس يعزوين، فكنت أظهر هلم التسليم والرضا فجاءتين املرأة ليلة من ذلك سنتان مث تويف
. سترك اهللا كما سترتين: الليايل بعد شهر ومعها تلك الدنانري اليت كنت أبعث ا بيد اإلمام فردا وقالت

  .تريدينهذه الدنانري كانت صلة مين للمولود، وهي لك فإنك ربيته فاعملي فيها ما : فقلت

  .أسند أبو جعفر احلديث الكثري

  علي بن سهل بن األزهر أبو الحسن األصبهاني 

  .كان من املترفني فتزهد فكان يبقى األيام الكثرية ال يأكل

استوىل : قال علي بن سهل: أبو حامد أمحد بن عبد اهللا بن رسته وكان من أصحاب علي بن سهل، قال
  .علي الشوق فأهلاين عن األكل

املبادرة إىل الطاعات من : مسعت علي بن سهل بن األزهر يقول: كر حممد بن عبد اهللا الطربي قالأبو ب
عالمات التوفيق، والتقاعد عن املخالفات من عالمات حسن الرعاية، ومراعاة األسرار من عالمات 

  .ى عواقبهالتيقظ، وإظهار الدعاوى من رعونات البشرية، ومن مل تصح مبادي إرادته ال يسلم يف منته

ليس مويت كموتكم : مسعت أيب وغريه من أصحاب علي بن سهل أنه كان يقول: أمحد بن عبد اهللا قال
: كان يوماً قاعداً يف مجاعة فقال: بأعالل وأسقام، إمنا هو دعاء وإجابة أدعى فأجيب، فكان كما قال w
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  .لبيك ووقع ميتاً

إين ال أموت كما ميوت : ستاذي رمحة اهللا عليهقال علي بن سهل بن أزهر، أ: أبو جعفر األصبهاين قال
  .لبيك: فأقول! أحدكم، ميد رجالً ويرفع أخرى، إمنا يصاح يب يا علي بن سهل

  .لبيك، ومتدد فإذا هو ميت أو كما قال: فبينا هو جالس ذات يوم قال

 كالمه ما أشبه: كان علي بن سهل من أحسن الناس إشارة، وكان يكاتب اجلنيد فيقول اجلنيد: قلت
  .بكالم املالئكة، وتويف سنة سبع وثلثمائة

  عابد أصبهاني 

خرجنا أنا وفرقد السبخي وحممد بن واسع ومالك بن دينار نزور أخاص لنا : عن عبد الواح بن زيد قال
يا هذا لو : فقال له بعضنا. فلما جاوزنا مهرمز إذا حنن برجل جمذوم متفطر قيحاً ودماً. بأرض فارس

إهلي أتيت ؤالء : فرفع طرفه إىل السماء مث قال. دينة فتداويت وتعاجلت من بالئك هذادخلت هذه امل
  .ليسخطوين عليك؟ لك الكرامة والعتىب بأن ال أخالفك أبداً

  ذكر المصطفين من أهل الري

  جرير بن عبد الحميد بن جرير الرازي 

إذا أعيا تعلق : وكان له رسن يقولونكان جرير بن عبد احلميد الرازي صاحب ليل، : علي بن املديين قال
  .يريد أنه كان يصلي. به

عجباً هلذا الرازي، يعين جرير بن عبد احلميد، عرضت عليه مائة : قال يل ابن شربمة: سفيان بن عيينة قال
  .فال حاجة يل فيها: قال. ال: يأخذ املسلمون كلهم مثل هذا؟ قلت: درهم يف الشهر من الصدقة فقال

 عشر ومائة وفيها مات احلسن، ورأى أيوب السختياين ومسع من مغرية وحسني ومنصور ولد جرير سنة
  .بن املعتمر، يف خلق كثري، وتويف سنة مثان ومثانني ومائة

  المعلى بن منصور الرازي 

كان املعلى بن منصور الرازي يوماً يصلي فوقع على رأسه كور الزنابري فما التفت وال : حيىي بن معني قال
  . حىت أمت صالته فنظروا فإذا رأسه قد صار هكذا من شدة االنتفاخانفتل

  أبو إسحاق الدوالبي 
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هاه : جئت مرة إىل معروف الكرخي فعض أنامله وقال: صاحب كرامات، حممد بن منصور الطوسي قال
اجلس لعله قد بلغ : لو حلقت أبا إسحاق الدواليب، كان هنا الساعة يسلم علي فذهبت أقوم فقال يل

  .رتله بالريم

  أبو زرعة عبيد اهللا بن عبد الكريم بن يزيد الرازي 

  .كان من كبار احلفاظ وسادات أهل التقوى

  .ما جاوز اجلسر أحفظ من أيب زرعة: مسعت أيب يقول: عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال

    

:  أهل العراقكنت عند إسحاق بن إبراهيم، فقال رجل من: أبو عبد اهللا حممد بن مسلم بن واره يقول

 يعين أبا زرعة -صح من احلديث سبعمائة ألف حديث وكسر، وهذا الفىت : مسعت أمحد بن حنبل يقول
  . قد حفظ ستمائة ألف-

فقال له . هذا أفادنيه أبو زرعة: حممد بن إسحاق الصاغاين قال يف حديث ذكره من حديث الكوفة فقال
فاظ الذين رأيتهم، وذكر مجاعة من احلفاظ منهم يا أبا بكر أبو زرعة من أولئك احل: بعض من حضر

  .أبو زرعة أعالهم ألنه مجع احلفظ مع التقوى والورع، وهو يشبه بأمحد بن حنبل: فقال. الفالس

سئل أبو زرعة الرازي عن رجل حلف بالطالق أن : أبو العباس حممد بن جعفر بن محدويه الرازي قال
أحفظ مائيت ألف حديث كما : مث قال أبو زرعة. ال: فقالأبا زرعة حيفظ مائيت ألف حديث هل حنث؟ 

  .ويف املذاكرة ثلثمائة ألف. 1سورة اإلخالص آية " قل هو اهللا أحد"حيفظ اإلنسان 

صلى أبو زرعة الرازي يف مسجده عشرين سنة بعد قدومه من السفر، كان : أمحد بن سعيد الدارمي قال
كيف تقول يف : يث، فنظروا فإذا يف حمرابه كتابة، قالوا لهيوم من األيام قدم عليه قوم من أصحاب احلد

هو ذا يف حمرابك كتابة أو ما علمت به؟ : قالوا له. قد كرهه قوم ممن مضى: الكتابة واحملاريب؟ فقال
  .سبحان اهللا، رجل يدخل على اهللا تعاىل ويدري ما بني يديه: قال

وق، وعنده أبو حامت وحممد بن مسلم واملنذر حضرنا أبا زرعة وكان يف الس: أبو جعفر التستري قال
" لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا"بنشاذان ومجاعة من العلماء، فذكروا حديث التلقني، وقوله عليه السالم 

تعالوا نذكر احلديث فقال حممد بن مسلم أنبأ الضحاك : فاستحيوا من أيب زرعة وهابوا أن يلقنوه، فقالوا
: بن جعفر بن صاحل ومل جياوز، والباقون سكتوا، فقال أبو زرعة وهو يف السوقبن خملد عن عبد احلميد 

ثنا عبد احلميد بن جعفر، عن صاحل بن أيب غريب، عن كثري بن مرة : ثنا أبو عاصم قال: ثنا بندار قال
wمن كان آخر كالمه ال إله إال : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: احلضرمي، عن معاذ بن جبل قال
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  ".اهللا وتويف رمحه اهللا

. أسند أبو زرعة عن خالد بن حيىي، وأيب نعيم، وقبيص، وخلق كثري، وجالس أمحد بن حنبل وذاكره

  .وكان أمحد إذا ذاكره يترك الشغل ويشتغل مبذاكرته

  .وتويف بالري آخر يوم منن ذي احلجة سنة أربع وستني ومائتني، وكان مولده سنة مائتني

: رأيت أبا زرعة يف املنام فقلت يا أبا زرعة ما فعل اهللا بك؟ فقال: العباس املرادي قالأمحد بن حممد، أبو 

يا أبا زرعة إين أويت بالطفل فآمر به إىل اجلنة فكيف مبن حفظ السنن على : لقيت ريب عز وجل فقال يل
  .عبادي؟ تبوأ من اجلنة حيث شئت

  يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي 

إمساعيل وحيىي :  الري، مث انتقل إىل نيسابور فسكنها وا مات وكانوا ثالثة أخوةنزيل. يكىن أبا زكريا
  .وإبراهيم، فإمساعيل أكربهم سناً، وحيىي أوسطهم، وإبراهيم أصغرهم، وكانوا كلهم زهاداً

الكالم احلسن حسن، وأحسن من : مسعت حيىي بن معاذ الرازي يقول: حممد بن حممود السمرقندي قال
  .اه وأحسن من معناه استعماله وأحسن من استعماله ثوابه، وأحسن من ثوابه رضا من يعمل لهاحلسن معن

إهلي حجيت حاجيت وعديت فاقيت، وسيليت إليك نعمتك علي، وشفيعي إليك : ومسعت حيىي يقول: قال
  .إحسانك إيل

ألمل، وعالمة الذي حجب الناس عن التوبة طول ا: مسعت حيىي بن معاذ يقول: طاهر بن إمساعيل قال
  .التائب إسبال الدمعة، وحب اخللوة، واحملاسبة للنفس عند كل مهة

اللهم ال جتعلنا ممن يدعو إليك باألبدان ويهرب منك : مسعت حيىي بن معاذ يدعو: عن أيب عمران قال
  .بالقلوب، يا أكرم األشياء علينا ال جتعلنا أهون األشياء عليك

عمل كالسراب، وقلب من التقوى خراب، وذنوب : بن معاذ يقولمسعت حيىي : احلسن بن علويه يقول
بعدد الرمل والتراب، مث تطمع يف الكواعب األتراب؟ هيهات، أنت سكران بغري شراب، ما أكملك لو 

  .بادرت أملك، ما أجلك لو بادرت أجلك، ما أقواك لو خالفت هواك

كيف أمتنع بالذنب من الدعاء وال : قولمسعت حيىي بن معاذ الرازي ي: حممد بن إمساعيل بن موسى قال
كان ليحىي بن معاذ أخ يقال له إمساعيل، وكان أكرب : أراك متتنع بذنيب من العطاء؟ أبو بكر بن طاهر قال

فذكر ذلك ليحىي فقال له : مع من يريد أن يعيش أخوك حيىي وقد هجر اخللق؟ قال: منه، فقال رجل
    مع من هجرهم فيه؟ : أال قلت له: حيىي

wذنب أفتقر به إليه أحب إيل من طاعة أفتخر : مسعت حيىي بن معاذ يقول: احلسن بن علويه الدامغاين قال
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  .ا عليه

إن مل تنفعه فال تضره، : ليكن حظ املؤمن منك ثالثاً: مسعت حيىي بن معاذ يقول: عبد اهللا بن سهل قال
  .وإن مل تفرحه فال تغمه، وإن مل متدحه فال تذمه

ومسعته . على قناطر الفنت جاوزوا إىل خزائن املنن: مسعت حيىي بن معاذ يقول: لويه قالاحلسن بن ع
إهلي كيف أفرح وقد عصيتك؟ وكيف ال أفرح وقد عرفتك؟ وكيف أدعوك وأنا خاطئ؟ وكيف : يقول

ليكن بيتك اخللوة : مسعت حيىي بن معاذ الرازي يقول: ال أدعوك وأنت كرمي؟ جامع بن أمحد قال
  .اجلوع، وحديثك املناجاة فإما أن متوت بدائك أو تصل إىل دوائكوطعامك 

يف ماله : مصيبتان مل يسمع األولون واآلخرون مبثلهما: قال حيىي بن معاذ: مكحول بن الفضل النسفي قال
  .قيل ما مها؟ قال يؤخذ منه كله ويسأل عنه كله. عند موته

عمال اهللا يلهج بتقومي الفرائض واجلاهل يعين بطلب قال حيىي بن معاذ الكيس من : عبد اهللا بن سهل قال
  .الفضائل وتقومي األعمال يف تصحيح العزائم

هلم يا ابن آدم إىل دخول جوار اهللا تعاىل بال : مسعت حيىي بن معاذ الرازي يقول: احلسن بن علويه قال
لتوبة والندم عمل وال نصب وال عناء، أنت بني ما مضى من عمرك وما بقي، فالذي مضى تصلحه با

وليس شيئاً عملته باألركان فإذا أنت إمنا هو أمر نويته ومتتنع فيما بقي من الذنوب وامتناعك إمنا هو شيء 
نويته وليس شيئاً عملته باألركان فإذا أنت جنوت بغري عمل مع القيام بالفرائض وهذا ليس بعمل وهو 

  . عمل القلبأكرب األعمال ألنه عمل القلب واجلزاء ال يكون إال على

دواء القلب مخسة أشياء، قراءة القرآن بالتفكر، وخالء : مسعت حيىي بن معاذ يقول: احلسن بن علويه قال
  .البطن وقيام الليل، والتضرع عند السحر، وجمالسة الصاحلني

  .إذا كنت ال ترضى عن اهللا كيف تسأله الرضا عنك: ومسعته يقول

لوال أن العفو من أحب األشياء إليه ما ابتلى بالذنب : بن معاذقال حيىي : احلسن بن علي بن حيىي قال
  .أكرم اخللق عليه

مث . كم من مستغفر ممقوت وساكت مرحوم: مسعت حيىي بن معاذ يقول: عبد اهللا بن سهل الرازي قال
  .هذا أستغفر اهللا وقلبه فاجر، وهذا سكت وقلبه ذاكر: قال حيىي

حقيقة احملبة أا ال تزيد بالرب وال : عت حيىي بن معاذ الرازي يقولمس: أمحد بن عبد اجلبال املالكي قال
  .تنقص باجلفاء

رجل شغله معاده عن معاشه، ورجل شغله : الناس ثالثة: مسعت حيىي بن معاذ يقول: السري بن سهل قال
الثالثة درجة معاشه عن معاده ورجل مشتغل ما مجيعاً، فاألوىل درجة الفائزين، والثانية درجة اهلالكني، و w
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  .املخاطرين

  .ليس بعارف من مل يكن غاية أمله من ربه العفو: مسعت حيىي بن معاذ يقول: احلسن بن علويه قال

  .الزاهدون غرباء الدنيا والعارفون غرباء اآلخرة: قال حيىي بن معاذ: عبد اهللا بن صاحل قال

يا بن آدم طلبت الدنيا طلب من ال بد : لمسعت حيىي بن معاذ يقو: حممد بن احلسني بن املعلى البلخي قال
له منها، وطلبت اآلخرة طلب من ال حاجة له إليها، والدنيا قد كفيتها وإن مل تطلبها، واآلخرة بالطلب 

  .منك تناهلا فاعقل شأنك

مفاوز الدنيا تقطع باألقدام، ومفاوز اآلخرة : مسعت حيىي بن معاذ يقول: عبد اهللا بن سهل الرازي قال
  .يا ابن آدم ال يزال دينك متمزقاً ما دام قلبك حبب الدنيا متعلقاً:  ومسعته يقول-القلوب تقطع ب

خلقين وال : ما هو؟ قال: من شيء واحد قيل: وقيل له من أي شيء دوام غمك؟ قال: ومسعته يقول
  .أدري مل خلقين

  .ال يفلح من مشمت منه رائحة الرياسة: ومسعته يقول

: ومن خصمك؟ قال: قيل له. املرء أن يكون خصمه فهماً وخصمي ال فهم لهمن سعادة : ومسعته يقول

  .نفسي تبيع اجلنة مبا فيها من النعيم املقيم بشهوة ساعة

  .للتائب فخر ال يعادله فخر، فرح اهللا بتوبته: ومسعته يقول

 إذا دعوت ال تستبطئ اإلجابة: مسعت حيىي بن معاذ الرازي يقول: أبو العباس بن حكمويه الرازي قال
  .وقد سددت طرقاا بالذنوب

  .إهلي إن كانت ذنويب عظمت يف جنب يك فإا قد صغرت يف جنب عفوك: ومسعته يقول

    

لو مسع اخللق صوت النياحة على الدنيا يف الغيب من ألسنة الفناء لتساقطت القلوب منهم : ومسعته يقول
لذابت النفوس شوقاً، ولو أدركت القلوب كنه احملبة حزناً، ولو رأت العقول بعيون اإلميان نزهة اجلنة 

خلالقها الخنلعت مفاصلها وهلاً، ولطارت األرواح إليه من أبداا دهشاً، سبحان من أغفل اخلليقة عن كنه 
  .هذه األشياء، وأهلاهم بالوصف عن حقائق هذه األنباء

ره مبنامك، والنهار نقي فال تدنسه الليل طويل فال تقص: مسعت حيىي بن معاذ يقول: احلسن بن علي قال
  .بآثامك

حفت اجلنة باملكاره وأنت تكرهها، وحفت النار : مسعت حيىي بن معاذ يقول: عبد اهللا بن سهل قال
بالشهوات وأنت تطلبها، فما أنت إال كاملريض الشديد الداء، إن صرب نفسه على مضض الدواء اكتسب 

w  .لت به علة الضنابالصرب عافية وإن جزعت نفسه مما يلقى طا
w
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ترك : أال إن العاقل املصيب من عمل ثالثاً: مسعت حيىي بن معاذ يقول: عبد اهللا بن حممد بن وهب قال
  .الدنيا قبل أن تتركه، وبىن قربه قبل أن يدخله، وأرضى ربه قبل أن يلقاه

منها قلب من الدنيا خراب، وأخرب منها قلب من يعمرها، واآلخرة دار عمران، وأعمر : ومسعته يقول
  .يطلبها

  .أخوك من عرفك العيوب، وصديقك من حذرك من الذنوب: ومسعته يقول

  .عجبت ممن حيزن على نقصان ماله كيف ال حيزن على نقصان عمره: ومسعته يقول

على قدر خوفك من اهللا يهابك اخللق، وعلى قدر حبك هللا حيبك اخللق، وعلى قدر شغلك : ومسعته يقول
  .ق بأمركباهللا يشتغل اخلل

عبدي، ما غرك يب؟ : إن قال يل يوم القيامة: مسعت حيىي بن معاذ يقول: حممد بن حممود السمرقندي قال
  .إهلي برك يب: قلت

  .وأين أنتم فأريكم؟ عجباً لقوم عموا عن العرفاء يطلبون اخللفاء: أرنا عارفاًن قال: ومسعته يقول، وسئل

  .استسلم القوم عندما فهموا: ومسعته يقول

  .من قوة اليقني ترك ما يرى ملا ال يرى: ومسعته يقول

أيها املريدون إن اضطررمت إىل طلب الدنيا فاطلبوها وال حتبوها، وأشغلوا ا أبدانكم : ومسعته يقول
  .وعلقوا بغريها قلوبكم، فإا دار ممر وليست بدار مقر، الزاد منها واملقيل يف غريها

  .غفر هلم السيئات، وغضب على قوم فلم يقبل منهم احلسناترضي اهللا عن قوم ف: ومسعته يقول

يا ابن آدم، ما لك تأسف على مفقود ال يرده عليك الفوت؟ وما لك تفرح مبوجود ال : ومسعته يقول
  .التوحيد يف كلمة واحدة، ما تصور يف األوهام فهو خبالفه: يتركه يف يديك املوت؟ ومسعته يقول

  . إليها ال متنعين مغفرة ال غناء يب عنهاطاعة ال حاجة يب: ومسعته يقول

  .هو ألقاهم يف الذنب يوم مسى نفسه العفو الغفور: ومسعته يقول

  .ذنب أفتقر به إليه أحب إيل من عمل أدل به عليه: ومسعته يقول

إن احلكيم يشبع من : إهلي كيف ال أرجوك تغفر يل ذنباً رجاؤك ألقاين فيه؟ ومسعته يقول: ومسعته يقول
  .ر فيهمثا

إن وضع : كيف أحب نفسي وقد عصتك؟ وكيف ال أحبها وقد عرفتك؟ ومسعته يقول: ومسعته يقول
  .علينا عدله مل تبق لنا حسنة، وإن أتى فضله مل تبق لنا سيئة

  .إن غفرت فخري راحم، وإن عذبت فغري ظامل: ومسعته يقول

w  .إهلي ضيعت بالذنب نفسي، فارددها بالعفو علي: ومسعته يقول
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  .إهلي ارمحين لقدرتك علي أو حلاجيت إليك: عته يقولومس

  .مسكني من علمه حجيجه ولسانه، وفهمه القاطع لعذره: ومسعته يقول

  .إهلي سالمة إن مل تكن كرامة: مث قال. ذنوب مزدمحة على عاقبة مبهمة: ومسعته يقول

  .ةحرفة حانوا اخللوة ورحبها اجلن: وسئل ما العبادة؟ فقال: ومسعته يقول

ما من رباين يف الطريق ينعمه، وأشار يل يف الورود إىل كرمه معرفيت بك دليلي عليك، : ومسعته يقول
  .وحيب لك شفيعي إليك

  .ومسعته يقولك ما من أعطانا خري ما يف خزائنه اإلميان به قبل السؤال، ال متنعنا عفوك مع السؤال

نك ال تغيظه بشيء هو أنكأ له من عفوك، فاعف إهلي إن إبليس لك عدو وهو لنا عدو، وإ: ومسعته يقول
  .عنا يا أرحم الرامحني

  .يا من يغضب على من ال يسأله، ال متنع من قد سألك: ومسعته يقول

ال تقع للمؤمن سيئة إال وهو خائف أن يؤخذ ا، واخلوف حسنة فريجو أن يعفى عنها : ومسعته يقول
  .والرجاء حسنة

دالليت عليك وإشاريت بالربوبية إليك، رفعت إليك يداً بالذنوب مغلولة، ومسعته يقولك إهلي ال تنس يل 
  .وعيناً بالرجاء مكحولة، فاقبلين ألنك ملك لطيف، وارمحين ألين عبد ضعيف

    

هذا سروري بك خائفاً، فكيف سروري بك آمناً؟ هذا سروري بك يف االس فكيف : ومسعته يقول
ي بك يف دار الفناء فكيف يكون سروري بك يف دار البقاء؟ سروري بك يف تلك االس، هذا سرور

من أحب زينة الدنيا واآلخرة فلينظر يف العلم ومن : مسعت حيىي بن معاذ يقول: عبد اهللا بن سهل قال
أحب أن يعرف الزهد فلينظر يف احلكمة، ومن أحب أن يعرف مكارم األخالق فلينظر يف فنون اآلداب، 

سباب املعاش فليستكثر من اإلخوان، ومن أحب أن ال يؤذي فال يؤذين، ومن ومن أحب أن يستوثق من أ
  .أحب رفعة الدنيا واآلخرة فعليه بالتقوى

  .من خان اهللا عز وجل يف السر هتك سره يف العالنية: ومسعته يقول

 -لست آمركم بترك الدنيا، آمركم بترك الذنوب : مسعت حيىي بن معاذ يقول: أبو حممد اإلسكاف قال

  .ترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة، وأنتم إىل إقامة الفريضة أحوج منكم إىل احلسنات والفضائل

ال تكن ممن يفضحه يوم موته مرياثه، ومي حشره : مسعت حيىب بن معاذ يقول: احلسن بن علويه يقول
  .ميزانه

wكر منها ال يفيق إال يف الدنيا مخر الشيطان، من س: مسعت حيىي بن معاذ يقول: احلسن بن علويه قال
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   760 

  .عسكر املوتى نادماً بني اخلاسرين

أخربين عن اهللا ما : مسعت حيىي بن معاذ يقول، وقال له بعض امللحدين: حممد بن حممود السمرقندي قال
قال ليس عن هذا . باملرصاد: أين هو؟ قال: قال. ملك قادر: قال كيف هو؟ قال. إله واحد: هو؟ قال
  .ذاك إذاً صفة املخلوقني، وأما صفة اخلالق فما أخربتك بهف: قال حيىي. سألتك

مسع حيىي بن معاذ من إسحاق بن إبراهيم الرازي ومكي بن إبراهيم البلخي وعلي بن حممد الطنافسي، 
  .وتويف بنيسابور سنة مثان ومخسني ومائتني والسالم

  إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص 

  .ن رأى، لكنه أقام بالري ومات اأصله من سر م. يكىن أبا إسحاق

سلكت البادية إىل مكة سبعة عشر : مسعت إبراهيم اخلواص يقول: جعفر بن حممد اخللدي يف كتابه قال
  .طريقاً فيها طريق من ذهب، وطريق من فضة

كان يل وقت فترة، : مسعت بعض أصحابنا حيكي عن إبراهيم اخلواص أنه قال: أبو مسلم السقاء قال
رج كل يوم إىل شط ر كبري كان حواليه اخلوص، وكنت أقطع شيئاً من ذلك وأسفه قفافاً فكنت أخ

وأطرحه يف ذلك النهر فأتسلى بذلك وكأين كنت مطالباً به، فجرى وقيت على ذلك أياماً كثرية فتفكرت 
 أمضي خلف ما أطرحه من املاء من القفاف ألنظر أين تذهب فمضيت على شاطئ النهر: يوماً وقلت

يل : ما لك تبكني؟ فقالت: ساعات ومل أعمل ذلك اليوم فإذا عجوز قاعدة على شط النهر تبكي، قلت
مخسة من األيتام مات أبوهم فأصابين الفقر والشدة فأتيت يوماً هذا املوضع فجاء على رأس املاء قفاف 

جتيء على رأس املاء من اخلوص فأخذا وبعتها وأنفقت عليهم، وأتيت اليوم الثاين والثالث والقفاف 
اللهم لو علمت : فرفعت يدي إىل السماء وقلت: قال إبراهيم. فكنت آخذها وأبيعها، واليوم ما جاءت
فمضيت . ال تغتمي فإين الذي كنت أعمل ذلك: وقلت للعجوز. أن يل مخسة من العيال لزدت يف العمل

  .أو كما قال. معها فكانت فقرية فقمت بأمرها وبأمر عياهلا سنني

سألت إبراهيم اخلواص عن أعجب : قال. حممد بن زياد املقيم بكلواذي وكان قد بكى حىت ذهبت عيناه
: كنت ليلة من الليايل يف البادية فنمت على حجر فإذا أنا بشيطان قد جاء وقال: ما رآه يف البادية فقال

رفسين فوقعت رجله ف. افعل ما شئت: فقلت. إين أرفسك فتهلك: فقال. اذهب: فقلت. قم من ها هنا
يا : مث قال. صدقت: قال. أنا إبراهيم اخلواص: أنت ويل اهللا، من أنت؟ قلت: علي كأا خرقة، فقال

إبراهيم معي حالل وحرام، فأما احلالل فرمان من اجلبل املباح، وأما احلرام فحيتان، مررت على صيادين 
w  . احلرامومها يصطادان فتخاونا فأخذت اخليانة فكل أنت احلالل ودع
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كنت مع إبراهيم اخلواص يف سفر فدخلنا إىل بعض الغياض فلما أدركنا الليل إذا : حامد األسود قال
بالسباع قد أحاطت بنا فجزعت لرؤيتها وصعدت إىل شجرة، مث نظرت إىل إبراهيم وقد استلقى على 

جنا إىل مرتل آخر وبتنا مث أصبحنا وخر. قفاه فأقبلت السباع تلحسه من قرنه إىل قدميه، وهو ال يتحرك
يا أبا إسحاق أي شيء هذا : فقلت. أخ: يف مسجد فرأيت بقة وقعت على وجه إبراهيم فلسعته، فقال

  .ذاك حال كنت فيه باهللا، وهذا حال أنا فيه بنفسي: التأوه؟ أين أنت من البارحة؟ فقال

    

ري وعنده مجاعة إذ مسع مالهي من كان إبراهيم اخلواص جالساً يف مسجد ال: علي بن حممد احللواين قال
يا أبا إسحاق ما ترى؟ فخرج إبراهيم من : اجلريان، فاضطرب من ذلك من كان يف املسجد وقالوا

املسجد حنو الدار اليت فيها املنكر فلما بلغ طرف الزقاق إذا كلب رابض فلما قرب منه إبراهيم نبح عليه 
 ساعة مث قام مبادراً وخرج فمر على الكلب فبصبص فرجع إبراهيم إىل املسجد وتفكر. وقام يف وجهه

أيها الشيخ مل انزعجت؟ كنت : الكلب له فلما قرب من باب الدار خرج إليه شاب حسن الوجه وقال
وجهت ببعض من عندك فأبلغ كل ما تريد، وعلي عهد اهللا وميثاقه ال شربت أبداً وكسر اجلميع ما كان 

  .ري ولزم العبادةعنده من الشراب وآلته وصحب أهل اخل

ورجع إبراهيم إىل مسجده فلما جلس سئل عن خروجه يف أول مرة ورجوعه، مث خروجه يف الثانية وما 
نعم، إمنا نبح علي الكلب لفساد كان قد دخل علي يف عقد بيين وبني اهللا مل : كان من أمر الكلب، فقال

مث خرجت الثانية فكان .  عز وجل منهأنتبه له يف الوقت، فلما رجعت إىل املوضع ذكرته فاستغفرت اهللا
ما رأيتم، وهكذا كل من خرج إلزالة منكر فتحرك عليه شيء من املخلوقات فلفساد عقد بينه وبني اهللا 

  .عز وجل، فإذا وقع األمر على الصحة مل يتحرك عليه شيء

من مل : واص يقولمسعت أبا إسحاق إبراهيم بن أمحد اخل: أبو بكر بن حممد بن عبد اهللا األنصاري قال
  .خوف الفخر والطمع: يصرب مل يظفر، وإن إلبليس وثاقني ما أوثق بنو آدم بأوثق منهما

قراءة القرآن بالتدبر، وخالء البطن، : دواء القلب مخسة أشياء: مسعت إبراهيم اخلواص يقول: األزدي قال
  .وقيام الليل، والتضرع عند السحر، وجمالسة الصاحلني

  .عزاز املرء اهللا يلبسه اهللا من عزه، ويقيم له العز يف قلوب املؤمننيعلى قدر إ: وقال

  .من مل تبك الدنيا عليه مل تضحك اآلخرة إليه: مسعت إبراهيم اخلواص يقول: جعفر بن حممد اخللدي قال

ما الذي : مسعت إبراهيم اخلواص وقد رجع من سفره، وكان غاب عين سنني، فقلت له: خري النساج قال
عطشت عطشاً شديداً حىت سقطت من شدة العطش فإذا أنا مباء قد رش على : يف سفرك؟ فقالأصابك 

wوجهي فلما أحسست بربده فتحت عيين فإذا برجل حسن الوجه والزي، وعليه ثياب خضر، على فرس 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   762 

أي شيء : فلما كان بعد ساعة قال. ارتدف خلفي وكنت باحلاجر: أشهب فسقاين حىت رويت، مث قال
أخوك اخلضر : فقال انزل واقرأ على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مين السالم وقل.  املدينة:ترى؟ قلت
  .يسلم عليك

  .رضوان يقرأ عليك السالم كثرياً: قل له: وقد رويت لنا هذه احلكاية من طريق آخر وفيها

. يت يف أسفاركحدثين بأعجب ما رأ: اجتاز بنا إبراهيم اخلواص فقلت له: عمر بن سفيان املنبجي قال

  .لقيين اخلضر فسألين الصحبة فخشيت أن يفسد علي سر توكلي بسكوين إليه، ففارقته: قال

وكان . مرض إبراهيم اخلواص بالري يف مسجد اجلامع وكان به علة القيام: حممد بن عبد اهللا الرازي قال
غتسل فخرجت روحه وتويف فدخل مرة لي. إذا قام يدخل املاء ويغتسل ويعود إىل املسجد فريكع ركعتني

  .وسط املاء

وتويف . كان اخلواص من أقران اجلنيد والثوري، وصحب أبا عبد اهللا املغريب، وال نعرف له مسنداً: قلت
يف جامع الري إحدى وتسعني ومائتني، ويقال سنة أربع ومثانني، وتوىل أمره يف غسله ودفنه يوسف بن 

  .احلسني الرازي

  يوسف بن الحسين الرازي 

علم القوم أن اهللا يراهم، : مسعت بن احلسني يقول: حممد بن موسى الرازي قال. يكىن أبا يعقوب
  .واستحيوا من نظره أن يراعوا شيئاً سواه

  .يتولد اإلعجاب بالعمل من نسيان رؤية املنة: وقال

ى قدر على قدر خوفك من اهللا يهابك اخللق، وعل: مسعت يوسف بن احلسني يقول: فارس البغدادي قال
  .حبك هللا عز وجل حيبك اخللق، وعلى قدر شغلك بأمر اهللا يشغل اخللق بأمرك

حضرنا يوسف بن : مسعت أبا عبد اهللا اخلناقاباذي يقول: قال أبو احلسن علي بن إبراهيم البغدادي
اً اللهم إين نصحت خلقك طاهر: فقال. يا أبا يعقوب قل شيئاً: احلسني الرازي وهو جيود بنفسه، فقيل له

  .مث خرجت روحه. وغششت نفسي باطناً، فهب يل غشي لنفسي لنصحي خللقك

    

حكى يل أبو خلف الوزان عن يوسف بن احلسني أنه رئي يف املنام : أبو احلسني علي إبراهيم الرازي قال
: تبكلمة أو كلمات قلتها عند املو: مباذا؟ قال: فقيل. غفر يل ورمحين: ماذا فعل اهللا بك؟ قال: فقيل له

  .اللهم إين نصحت الناس قوالً وخنت نفسي فعالً فهب خيانة فعلي لنصح قويل: قلت

w  .مسع يوسف بن احلسني من أمحد بن حنبل وذي النون وغريمها وتويف سنة أربع وثلثمائة
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  أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري 

فص النيسابوري فزوجه أبو ولد بالري، إال أنه خرج إىل نيسابور مع شيخه شاه بن شجاع يزوران أبا ح
  .حفص ابنته وتوطن نيسابور ومات ا

. كنت أختلف إىل أيب عثمان مدة يف وقت شبايب، وكنت قد حظيت عنده: أبو عمرو بن جنيد قال

فقضي من القضاء أين اشتغلت بشيء مما يشتغل به الفتيان، فنقل ذلك إىل أيب عثمان وانقطعت عنه بعد 
الطريق اختفيت فدخلت يوماً سكة من السكك فخرج علي أبو عثمان من وكنت إذا رأيته يف . ذلك

يا أبا عمرو ال تثقن مبودة من ال : فقال يل. عطفة فلم أجد عنه حميصاً، فتقدمت إليه وأنا دهش متشور
  .حيبك إال معصوماً

اللعب كنا نؤخر : مسعت مرمي امرأة أيب عثمان تقول: مسعت أمي تقول: حممد بن محدويه احلافظ قال
والضحك واحلديث إىل أن يدخل أبو عثمان يف ورده من الصالة فإنه كان إذا دخل اخللوة مل حيس بشيء 

  .من احلديث وغريه

صادفت من أيب عثمان : مسعت مرمي امرأة أيب عثمان تقول: مسعت أمي تقول: حممد بن نعيم الضيب قال
يا مرمي ملا ترعرت وأنا بالري كانوا :  فقاليا أبا عثمان أي عملك أرجى عندك؟: خلوة فاغتنمتها فقلت

يا أبا عثمان قد أحببتك حباً أذهب نومي وقراري، : يريدونين على التزويج فأمتنع، فجاءتين امرأة فقالت
نعم، فالن اخلياط يف : ألك والد؟ قالت: قلت. وأنا أسألك مبقلب القلوب وأتول به إليك أن تتزوج يب

فلما دخلت .  أن يزوجها مين ففرح بذلك وأحضرت الشهود فتزوجتهاموضع كذا وكذا فراسلت أباها
وكان أهل بييت . اللهم لك احلمد على ما قدرته يل: فقلت. ا وجدا عوراء عرجاء شوهاء اخللق

فتركت حضور . يلومونين على ذلك وأزيدها براً وإكراماً إىل أن صارت حبيث ال تدعين أخرج من عندها
مث بقيت معها على هذه احلال مخس عشرة سنة وكأين يف بعض . ضاها وحفظاً لقلبهااالس إيثاراً لر

أوقايت على اجلمر وأنا ال أبدي هلا شيئاً من ذلك، إىل أن ماتت فما شيء أرجى عندي من حفظي عليها 
  .ما كان يف قلبها من جهيت

ى نفسه قوالً وفعالً نطق من أمر السنة عل: مسعت أبا عثمان احلريي يقول: أبو عمرو بن محدان قال
  .54سورة النور آية " وإن تطيعوه تدوا"باحلكمة، ومن أمر اهلوى على نفسه نطق بالبدعة لقوله تعاىل 

اخلوف من اهللا يوصلك إليه، والعجب يقطعك : مسعت أبا عثمان يقول: وقرأت خبط أيب: قال ابن محدان
  .عنه، واحتقار الناس يف نفسك مرض ال يداوى

  .حق ملن أعزه اهللا باملعرفة أن ال يذل نفسه باملعصية: بو عثمانوقال أ
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الصحبة مع اهللا عز وجل : مسعت أبا عثمان يقول، وقد سئل عن الصحبة، فقال: أبو احلسني الوراق قال
حبسن األدب ودوام اهليبة واملراقبة، والصحبة مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم باتباع سنته، ولزوم ظاهر 

الصحبة مع أولياء اهللا باالحترام واخلدمة، والصحبة مع األهل والولد حبسن اخللق، والصحبة مع احلكم، و
اإلخوان بدوام البشر واالنبساط ما مل يكن إمثاً، والصحبة مع اجلهال بالدعاء هلم والرمحة عليهم ورؤية 

  .نعمة اهللا عليك إذ عافاك مما ابتالهم به

الذكر الكثري أن تذكر يف ذكرك أنك ال تصل إىل : أبا عثمان يقولمسعت : حممد بن أمحد بن يوسف قال
  .ذكره إال به وبفضله

: مسعت عبد اهللا بن حممد الشريازي يقول: مسعت أبا عثمان السلمي يقول: عبد الكرمي بن هوران قال

  .غريه فسخطتهمنذ اربعني سنة ما أقامين اهللا تعاىل يف حال فكرهته، وال نقلين إىل : مسعت أبا عثمان يقول

حضرت جملس أيب عثمان اخلريي فخرج مث قعد على موضعه الذي كان يقعد فيه : أبو عمرو بن مطر قال
  : ترى أن تقول يف سكوتك شيئاً؟ فأنشا يقول: للتذكري، فسكت حىت طال سكوته فناداه رجل

  طبيب يداوي والطبيب مريض  تقي بأمر الناس بالتقى وغري

  .كاء والضجيجفارتفعت األصوات بالب

ملا تغريت احلال على عثمان وقت وفاته، مزق ابنه أبو بكر قميصاً كان عليه ففتح : عبد اهللا الرازي قال
  .يا بين خالف السنة يف الظاهر من رياء يف باطن القلب الباطن: أبو عثمان عينه وقال

    

بيع اآلخر سنة مثان وتسعني أسند أبو عثمان عن محدون القصار، وتويف يوم الثالثاء لعشر بقني من ر
  .ومائتني

  .انتهى ذكر أهل الري

  ومن عباد دامغان 

  فاطمة بنت عمران 

  .كانت كثرية االجتهاد

قدم علينا أبو حممد الرملي فلقي فاطمة فقال هذه زاهدة وقتها وكانت مستجابة : احلسن بن علي قال
  .الدعوة مقيمة على تعهد الفقراء إىل أن ماتت

w  من أهل بسطامذكر المصطفين 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   765 

  أبو يزيد البسطامي 

أبو يزيد :  وكان سروشان جموسياً فأسلم وكان لعيسى ثالثة أوالد- وامسه طيفور بن عيسى بن سروشان 
  .وهو أوسطهم، وآدم، وهو أكربهم، وعلي وهو أصغرهم، وكانوا كلهم عباداً زهاداً

تومهت أين : تدائي يف أربعة أشياءغلطت يف اب: مسعت أبا يزيد البسطامي يقول: إبراهيم اهلروي قال
فلما انتهيت رأيت ذكره سبق ذكري، ومعرفته تقدمت معرفيت، وطلبه . أذكره، وأعرفه، وأحبه، وأطلبه

  .يل أوالً حىت طلبته

قال أبو يزيد عملت يف ااهدة : مسعت أيب يقول: قال منصور ومسعت أبا عمران موسى بن عيسى يقول
 أشد علي من العلم ومتابعته، ولوال اختالف العلماء لتعبت، واختالف ثالثني سنة فما وجدت شيئاً

  .العلماء رمحة إال يف جتريد التوحيد

  .ال يعرف نفسه من صحبته شهوته: وقال أبو يزيد

أن ال يفتر من ذكره، وال : مسعت أبا يزيد البسطامي، وسئل ما عالمة العارف؟ قال: إبراهيم اهلروي قال
  .ستأنس بغريهميل من حقه، وال ي

  .إن اهللا أمر العباد واهم فأطاعوا فخلع من خلعه فاشتغلوا باخللع عنه، وإين ال أريد من اهللا إال اهللا: وقال

لو صفت يل : مسعت أبا يزيد يقول: مسعت عمي يقول: ومسعت موسى بن عيسى يقول: وقال منصور
  .ليلة ما بليت بعدها بشيء

هذا فالحي بك وأنا أخافك فكيف فرحي بك إذ أمنتك؟ : يزيد يقولمسعت أبا : إبراهيم اهلروي قال
  .بتضييع ماهلم والوقوف مع ما له: وسئل مبا نالوا املعرفة؟ قال

  .اطلع اهللا على قلوب أوليائه، فمنهم من مل يكن يصلح حلمل املعرفة صرفاً، فأشغلهم بالعبادة: وقال

ي الظهر، فلما أراد أن يرفع يديه ليكرب مل يقدر صليت خلف أيب يزيد البسطام: العباس بن محزة قال
  .إجالالً السم اهللا، وارتعدت فرائصه حىت كنت أمسع تقعقع عظامه، فهالين ذلك

ليس العجب من حيب لك وأنا عبد فقري؛ بل إمنا العجب من : عن أيب موسى عن أيب يزيد البسطامي قال
  .حبك يل وأنت ملك قدير

 ثالثني سنة كلما أردت أن أذكر اهللا أمتضمض وأغسل لساين إجالالً هللا أن مل أزل: وقال أبو يزيد: قال
  .أذكره

  .إن يف الطاعات من اآلفات ما ال حيتاجون إىل أن يطلبوا يف املعاصي: وقال أبو يزيد: قال

  .ما دام العبد يظن أن يف اخللق من هو شر منه فهو متكرب: وقال أبو يزيد: قال
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العابد بعبادته، : الزاهد بزهده، والثاين: احملجوبني عن اهللا ثالثة بثالثة، أوهلموقال أبو يزيد أشد : قال
مسكني الزاهد، لو علم أن اهللا عز وجل مسى الدنيا كلها قليالً فكم ملك : مث قال. العامل بعلمه: والثالث

عبادته يف املنة، وأما من الدنيا؟ ويف كم زهد مما ملك؟ وأما العابد فلو رأى منه اهللا عليه يف العبادة عرف 
العامل فلو علم أن مجيع ما أبدى اهللا عز وجل من العلم سطر واحد من اللوح احملفوظ فكم علم هذا العامل 

ما ذكروه إال بالغفلة وال خدموه إال : مسعت أبا يزيد يقول: من ذلك السطر؟ وكم عمل مما علم؟ قال
  .بالفترة

  .هأكثر الناس إشارة إليه أبعدهم من: وقال

  .من ال حتتاج أن تكتمه شيئاً مما علمه اهللا منك: من أصحب؟ فقال: وسأله رجل

قال أبو يزيد، غبت عن اهللا عز وجل ثالثني سنة وكانت غيبيت عنه ذكري إياه، : قال عبيد بن عبد القاهر
أنا ألن صاحيب ال يسافر، و: ما لك ال تسافر؟ قال: فقال له رجل: فلما خنست عنه وجدته يف كل حال

مل يروا مباء البحر بأساً، هو : فقال أبو يزيد. إن املاء القائم قد كره الوضوء منه: فقال السائل. معه مقيم
قد ترى األار جتري هلا دوي وخرير حىت إذا دنت من البحر وامتزجت : مث قال. الطهور ماؤه احلل ميتته

  .ه زيادة، وال إن خرجت منه استبان فيهبه سكن خريرها وحدا ومل حيس ا ماء البحر، وال ظهرت في

خرج أبو يزيد البسطامي يف بعض سياحته فوقف على دجلة فالتقى به الشيطان فحول : قاسم احلداد قال
  .وعزتك إنك تعلم أين ما عبدتك قط هلذا، فال حتجبين به عنك: وجهه مث قال

    

يزل يدور على السور إىل وقت طلوع عبد الصمت بن حممد عن أيب يزيد أنه صعد ليلة سور بسطام فلم 
الفجر، يريد أن يقول ال إله إال اهللا فيغلبه ما يريد عليه من هيبة االسم فال يستطيع أن يطلق ا لسانه، 

  .فلما كان وقت طلوع الفجر نزل فبال الدم

س قعدت ليلة يف حمرايب فمددت رجلي فهتف يب هافت من جيال: قال أبو يزيد: احلسن بن علويه قال
  .امللوك فينبغي أن جيالسهم حبسن األدب

  .أبعد اخللق من اهللا أكثرهم إشارة إليه: قال أبو يزيد: احلسن بن علي قال

قال أبو يزيد طلقت الدنيا ثالثاً بتاتاً ال رجعة يل فيها، وصرت إىل ريب وحدي فناديته : عبيد قال
 صدق العداء من قليب، اليأس من نفسي، فلما عرف. إهلي أدعوك دعاء من مل يبق له غريك: باالستغاثة

كان أول ما ورد علي من إجابة هذا الدعاء أن أنساين نفسي بالكلية ونصب اخلالئق بني يدي مع 
  .إعراضي عنهم

wدعوت نفسي إىل اهللا فأبت : مسعت أبا يزيد يقول: مسعت امرأة أيب يزيد تقول: أبو احلسن املروزي قال
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  .ىل اهللا عز وجلعلي واستعصت، فتركتها ومضيت إ

الناس كلهم يهربون من احلساب ويتجافون عنه، وأنا أسأل : مسعت أبا يزيد يقول: أبو موسى الديبلي قال
فقوله . لبيك: يا عبدي، فأقول: لعله أن يقول يل فيما بني ذلك: مل؟ قال: اهللا تعاىل أن حياسبين فقيل له

  . يفعل يب ما يشاءمث بعد ذلك. عبدي أعجب إيل من الدنيا وما فيها: يل

رأيت رب العزة تبارك : مسعت أبا يزيد يقول: مسعت أيب يقول: مسعت عمي يقول: علي بن املثىن قال
  .اترك نفسك مث تعال: يا بار خدا، كيف الطريق إليك؟ قال: وتعاىل يف املنام، فقلت

به إىل ريب عز وجل، دلين على عمل أتقرب : مسعت رجالً يسأل أبا يزيد فقال: أبو موسى الديبلي قال
أحبب أولياء اهللا تعاىل ليحبوك فإن اهللا تعاىل ينظر إىل قلوب أوليائه فلعله أن ينظر إىل امسك يف : فقال

  .قلب وليه فيغفر لك

يا مأوى كل سوء، : كان أبو يزيد يعظ نفسه فيصيح عليها فيقول: عيسى بن آدم ابن أخي أيب يزيد قال
أيام أو أكثره بعشرة، أنت يا نفس قاعدة منذ عشرين وثالثني سنة بعد ما املرأة إذا حاضت طهرت بثالثة 

  .طهرت فمىت تطهرين؟ إن وقوفك بني يدي طاهر ينبغي أن يكون طاهراً

بأي : عرج قليب إىل السماء فطاف ودار ورجع، فقلت: مسعت أبا يزيد يقول: أبو موسى الديبلي قال
  .احملبة والرضا: شيء جئت معك؟ قال

نظرت فإذا الناس يف الدنيا متلذذون بالنكاح والطعام :  موسى الديبلي، عن أيب يزيد قالعن أيب
والشراب، ويف اآلخرة باملنكوح وامللذوذ، فجعلت لذيت يف الدنيا ذكر اهللا عز ول ويف اآلخرة النظر إىل 

  .اهللا عز وجل

دك، وإذا أذنبت تاب عليك من إذا مرضت عا: من أصحب؟ قال: قلت أليب يزيد: أبو موسى الديبلي قال
  .ومن يعلم منك ما يعلمه اهللا منك

يا أمحد، كل : رأيت رب العزة يف منامي فقال يل: جعفر بن علي الترمذي أن أمحد بن خضرويه قال
  .الناس يطلبون مين غال أبا يزيد فإنه يطلبين

واحد رواه أبو الفتح ذكر أبو نعيم األصبهاين أنه ال يعرف أليب يزيد حديث مسند أصالً إال حديث 
إن من ضعف اليقني أن : "احلمصي بإسناد له عن أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".ترضي الناس بسخط اهللا

وهو مركب على أيب يزيد، وليس من حديثه، واحلمل فيه على احلمصي فقد عثر منه على : قال أبو نعيم
  .غري حديث ركبه

wذي أشار إليه أبو نعيم هو الذي ذكره له أبو عبد الرمحن السلمي، ووجدت أنا أليب قلت وهذا احلديث ال
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يزيد ثالثة أحاديث أخر مسندة، منها حديثان ال يثبتان فلم أذكرمها، والثالث قريب احلال فاقتصرت 
  .عليه

 بن عيسى، قال أبو موسى الديبلي، ابن أخت أيب يزيد البسطامي، أنبأ أبو يزيد البسطامي، يعين طيفور
أخربنا سفيان ابن عيينة عن حممد بن سوقة، عن نافع بن جبري، : أنبأ حممد بن منصور الطوسي، قال: قال

لعل : ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجليش الذي خيسف م، فقالت أم سلمة: عم أم سلمة قالت
  .إم يبعثون على نيام: قال. فيهم املكره

  .دى وستني ومائتني، وله ثالث وسبعون سنةتويف أبو يزيد سنة إح

  أبو محمد البسطامي 

    

كنت مصاعداً إىل اجلبل يف باب حلوان أيام الشتاء وعلي دثار : أبو بكر حممد بن ثوابة املعرب قال
. وسرواالن، أحدمها مبطن، على غاية مما يكون من الشدة، فلقيين رجل عليه خرقتان ال يتوارى بغريمها

لو لقيين سبعون سبعاً كان أهون : ألي شيء تفر مين أنا سبع؟ فقال: راً ويروغ مين، فقلت لهفعارضته مرا
تسمع؟ : فقال. فقلت أنا أمر كذا وأنت متضي كذا قل يل شيئاً ومر يف ودائع اهللا تعاىل. علي من لقائك

  : فأنشأ يقول. نعم: فقلت

 احلق زجرناها عن  ما عدت النفس إذا

  عن األخرى منعناها  امالت إىل الدني وإن

 وبالصرب غلبناها  وخندعها ختادعنا

 ويف الفقر أخنناها  خوف من الفقر هلا

فلما دخلت . فجئت إبراهيم بن شيبان بعد أربعة أيام أو مخسة، وقد فرقت مجيع ما علي من الدثار: قال
أي : وقال. من عندناأبو حممد البسطامي يف ذلك اليوم خرج : فقال. من لقيت فوصفت له: عليه قال

  .شيء جرى بينك وبينه؟ فحدثته فأمر ابنه إسحاق فكتبها

  .انتهى ذكر أهل بسطام

  ذكر المصطفين من أهل نيسابور

  يحيى بن يحيى النيسابوري 
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  .يكىن أبا زكريا

ئة كانت ما رفعه اهللا إال خببي: ذكر أبو عبد اهللا أمحد بن حنبل يوماً ابن املبارك فقال: أبو بكر املروزي قال
  .له، ما أخرجت خراسان مثل ابن املبارك، وال بعد ابن املبارك، مثل حيىي بن حيىي

لو قمت : إن حيىي بن حيىي شرب شربة دواء، فقالت له امرأته: مسعت بعض اخلراسانية يقول: قال املروزي
  .ةما أدري ما هذه املشية أنا أحارب نفسي منذ أربعني سن: فقال حيىي. فترددت يف الدار

كان حيىي بن حيىي حيضر جملس مالك فانكسر قلمه فناوله : أبو علي احلسن بن علي بن بندار الزجناين قال
حيىي بن حيىي : ما امسك؟ قال: فامتنع عن قبوله، فقال له املأمون. املأمون قلماً من ذهب أو مقلمة ذهب

فكتب املأمون على ظهر جزئه : قال. ننينعم، أنت املأمون ابن أمري املؤم: تعرفين؟ قال: فقال. النيسابوري
  .ناولت حيىي بن حيىي النيسابوري قلماً يف جملس مالك فلم يقبله

فلما أفضت اخلالفة إليه بعث إىل عامله بنيسابور وأمره أن يويل حيىي بن حيىي القضاء فبعث إليه يستدعيه 
يه كتاب املأمون فقرئ عليه فامتنع من إنه ميتنع من احلضور وليته أذن للرسول، فأنفذ إل: فقال بعض الناس

قل ألمري : إن أمري املؤمنني يأمرك بشيء وأنت من رعيته وتأىب عليه؟ فقال: القضاء فرد إليه ثانياً وقال
  .املؤمنني ناولتين قلماً وأنا شاب فلم أقبله فتجربوين اآلن على القضاء وأنا شيخ؟ فرفع اخلرب إىل املأمون

فبعث إليه العامل يف ذلك فاختار رجالً فويل . ولكن ول القضاء رجالً ختتارهقد علمت امتناعه : قال
: فقال. القضاء، ودخل على حيىي وعليه سواد فضم حيىي فراشاً كان جالساً عليه كراهية أن جيمعه وإياه

  .تقلد القضاء: اختاروه، وما قلت لك: إمنا قلت: أيها الشيخ أمل ختترين؟ قال

وتويف يف يوم األربعاء سلخ صفر سنة ست .  مالك والليث بن سعد وغريمهاروى حيىي بن حيىي عن
  .وعشرين ومائتني

  إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم 

أبو يعقوب احلنظلي ويقال له ابن راهويه، أحد أئمة اإلسالم، رحل إىل العراق واحلجاز واليمن والشام 
  .وعاد فاستوطن نيسابور

ما أعلم أحداً كان أخشى هللا من إسحاق، : حني مات إسحاق احلنظلي: الحممد بن أسلم الطوسي ق
  .وكان أعلم الناس، ولو كان سفيان الثوري يف احلياة الحتاج إىل إسحاق

واهللا لو كان احلسن البصري يف : فأخربت بذلك حممد بن حيىي الصفار فقال: قال حممد بن عبد السالم
  .ريةاحلياة الحتاج إىل إسحاق يف أشياء كث

wأحفظ سبعني ألف حديث كأا نصب : مسعت إسحاق بن إبراهيم يقول: احلسن بن عبد الصمد قال
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  .عيين

ال أعلم وال أعرف : مسعت أمحد بن حنبل، وذكر إسحاق، فقال: أبو عبد الرمحن اجلوزجاين قال
  .إلسحاق بالعراق نظرياً

  .سر مثل إسحاقمل يعرب اجل: مسعت أمحد بن حنبل يقول: أبو داود اخلفاف قال

أما إسحاق بن راهويه : سألت أمحد بن حنبل عن رجال خراسان فقال: الفضل بن عبد اهللا احلمريي قال
  .فلم ير مثله

كنت إذا : ما رأيت بيد إسحاق كتاباً قط، ما كان حيدث إال حفظاً، وقال: أبو حيىي الشعراين قال
  . الدنيا رأيته ال رأي لهذاكرت إسحاق العلم وجدته فيه فرداً فإذا جئت إىل أمر

    

أسند إسحاق عن جرير بن عبد احلميد، وإمساعيل بن عليه، وسفيان بن عيينة، ووكيع، يف خلق ال 
  .وتويف بنيسابور ليلة النصف من شعبان سنة مثان وثالثني ومائتني. حيصون

  محمد بن رافع بن أبي يزيد أبو عبد اهللا النيسابوري القشيري 

بعث طاهر بن عبد اهللا إىل حممد بن رافع خبمسة آالف درهم على يد رسوله، : الزكريا بن دلويه ق
بعث األمري طاهر : فدخل عليه بعد صالة العصر وهو يأكل اخلبز مع الفجل، فوضع الكيس بني يديه فقال

 خذ، خذ، ال أحتاج إليه، فإن الشمس قد بلغت رءوس احليطان: فقال. ذا املال إليك لتنفقه على أهلك

فأخذ الرسول املال . إمنا تغرب بعد ساعة وقد جاوزت الثمانني، إىل مىت أعيش؟ فرد املال ومل يقبل
فذهب بعض أصحابه خلف الرسول لريد : قال. يا أبة ليس لنا الليلة خبز: وذهب فدخل عليه ابنه فقال

  .املال إىل حضرة صاحبه فزعاً من أن يذهب ابنه خلف الرسول فيأخذ املال

  .رمبا خيرج إلينا حممد بن رافع يف الشتاء الشايت وقد لبس حلافه الذي يلبسه بالليل: ياقال زكر

كان حممد بن رافع رفيق أمحد بن حنبل، وقد حدث عن عبد الرزاق، وحممد بن إمساعيل بن أيب فديك، 
وتويف سنة مخس وأربعني . وأخرج البخاري ومسلم عنه يف الصحيحني. ووهب بن جرير وغريهم

  .تنيومائ

  أبو حفص النيسابوري 

  .وقيل عمرو بن سلمة. وامسه عمرو بن سلم

w  .وهو من أهل قرية على باب نيسابور يقال هلا كورداباذ
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كان رجالً من أهل احلقائق، ولو : مسعت اجلنيد، وذكر عنده أبو حفص النيسابوري، فقال: اخللدي قال
علم البالغني، ولقد قال له يوماً رجل من رأيته الستغنيت، وقد يتكلم من طور بعيد كان من أهل ال

تعاىل فجاء به إىل سوق : فقال له. كان من مضى هلم اآليات الظاهرة وليس لك من ذلك شيء: أصحابه
جيزيك؟ : فقال له. احلدادين، إىل كؤر حممى عظيم فيه حديدة فأدخل عظيمة يده فأخذها فربدت يف يده

  .فأعظم ذلك وأكربه مث مضى

ممن؟ : آه فقال: دخلت مع أيب حفص على مريض فقال املريض: يد بن إمساعيل الرازي قالأبو عثمان سع
. آه: دخل أبو حفص النيسابوري على مريض، فقال املريض: مع من؟ أبو عثمان قال: فقال. فسكت

كيف أكون وماذا أقول؟ فقال له : أبو حفص مع من؟ فقال له املريض: فقال. فقال ممن؟فسكت املريض
  .ال يكون أنينك شكوى وال سكوتك جتلداً، ولكن بني ذلك: صأبو حف

صحبت أبا حفص اثنتني وعشرين سنة ما رأيته ذكر اهللا عز وجل على حد الغفلة : قال حممش اجلالب
وكان إذا ذكر اهللا تعاىل تغريت عليه . واالنبساط، ما كان يذكر إال على سبيل احلضور والتعظيم واحلرمة

  .ك منه مجيع من حضرهحاله حىت كان يرى ذل

فما . ما أبعد ذكرنا من ذكر احملققني: وقال مرة، وقد ذكر اهللا تعاىل وتغريت عليه حاله، فلما رجع قال
أظن أن حمقاً يذكر هللا على غري غفلة مث يبقى بعد ذلك حياً إال األنبياء فإم أيدوا بقوة، وخواص األولياء 

  .بقوة واليام

كان أبو حفص إذا غضب تكلم يف حسن اخللق حىت يسكن غضبه، : قولومسعت جدي ي: قال السلمي
  .مث يرجع إىل حديثه

حرست قليب عشرين سنة مث حرسين قليب عشرين سنة، مث وردت : قال أبو حفص: حمفوظ بن أمحد قال
  .حالة صرنا فيها حمروسني مجيعاً

  .عنهامن أيد بالكرامات وغيب : من الويل؟ قال: وسئل أبو حفص: قال السلمي

  .ما ظهرت حالة عالية إال من مالزمة أصل صحيح: وقال

  .ال تكن عبادتك لربك سبباً لن تكون معبوداً: وقال

من مل يزن أفعاله وأحواله يف كل وقت بالكتاب والسنة، ومل : كان أبو حفص يقول: أبو علي الثقفي قال
  .يتهم خواطره، فال تعده يف ديوان الرجال

حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن، ألن النيب :  مسعت أبا حفص يقول:أبو أمحد بن عيسى قال
  ".لو خشع قلب هذا خلشعت جوارحه: "صلى اهللا عليه وسلم قال

wرجال صدقوا ما عاهدوا اهللا : "القائمون مع اهللا بوفاء العهود، قال اهللا تعاىل: وسئل من الرجال؟ قال
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  .23سورة األحزاب آية " عليه

ما استحق اسم السخاء من ذكر العطاء وال : مسعت أبا حفص النيسابوري يقول: رتعش قالأبو حممد امل
  .من حمله بقلبه، وإمنا يستحقه من نسيه حىت كأنه مل يعط

    

خرجنا مجاعة مع أستاذنا أيب حفص النيسابوري إىل خارج نيسابور، : أبو عثمان النيسابوري قال
. مث بصرنا بأيل قد نزل من اجلبل حىت برك بني يدي الشيخ. نافجلسنا، فتكلم علينا الشيخ فطابت أنفس

يا أستاذ تكلمت علينا وطابت قلوبنا فلما جاء : فلما هدأ الشيخ سألناه فقلنا له. فأبكاه ذلك بكاء شديداً
نعم رأيت اجتماعكم : هذا الوحش وبرك بني يديك أزعجك وأبكاك فأحببنا أن نعرف فقه ذلك؟ فقال

فما حتكم هذا اخلاطر حىت . قلوبكم، فوقع يف قليب لو أن شاة ذحبتها ودعوم عليهاحويل وقد طابت 
. جاء هذا الوحش فربك بني يدي فخيل يل أين مثل فرعون الذي سأل ربه أن جيري له النيل، فأجراه له

يء يل؟ فما يؤمنين أن يكون اهللا تعاىل يعطيين كل حظ يل يف الدنيا وأبقى يف اآلخرة فقرياً ال ش: قلت
  .فهذا الذي أزعجين

ويقال سنة سبع وستني، ويقال أربع وستني، ويقال مخس وستني، . تويف أبو حفص سنة سبعني ومائتني
  .وال نعرف له مسنداً إال أنه قد رافق أمحد بن خضرويه البلخي وغريه من العباد

  علي بن شعيب السقاء 

كان يصلي يف البادية عند كل ميل ركعتني، أحرم يف كل حجة من نيسابور، و. حج نيفاً ومخسني حجة
  . وهذه منافع حجي28سورة احلج آية " ليشهدوا منافع هلم"قال اله عز وجل : مث يقول

  أبو صالح حمدون بن أحمد بن عمارة القصار 

ألم تكلموا : ما بال كالم السلف أنفع من كالمنا؟ قال: قيل حلمدون بن أمحد: عبد اهللا بن مبارك قال
  .إلسالم وجناة النفوس ورضا الرمحن، وحنن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا اخللقلعز ا

  .كفايتك تساق إليك من غري تعب وال نصب، وإمنا التعب يف الفضول: وقال

يا أخي لو نقصتين كل نقص : سفه رجل على محدون، فسكت محدون عنه وقال: عبد اهللا بن مبارك قال
ألي شيء تعلمنا : سفه رجل على إسحاق احلنظلي فاحتمله وقال:  قالمث. مل تنتقصين كنقصي عندي
قال . إذا رأيت سكراناً فتمايل لئال تنعي عليه فتبتلى مبثل ذلك: قال محدون: العلم؟ عبد اهللا احلجام قال

w  .من نظر يف سري السلف عرف تقصريه وختلفه عن درجات الرجال: وقال محدون: السلمي
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  . ما حتب أن يكون مستوراً منكال تفش على أحد: وقال

  .من استطاع منكم أن ال يعمى عن نقصان نفسه فليفعل: وقال

أسند محدون عن إبراهيم الزراد عن ابن منري، وصحب أبا تراب النخشي، وتويف سنة إحدى وسبعني 
  .ومائتني بنيسابور

  أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن زيد بن واصل النيسابوري 

ث وافقه والتقوى، ومسع من حممد بن حيىي الذهلي واحلسن بن حممد الزعفراين وعباس مجع بني علم احلدي
  .الدوري، يف خلق كثري، وكان من احلفاظ املتقنني

  .ما رأينا يف مشاخينا أحفظ منه لألسانيد واملتون، وكان أفقه املشايخ: كان الدارقطين يقول

مل ينم الليل ويتقوت كل يوم خبمس حبات، ويصلي أعرف من أقام أربعني سنة : أبو بكر النيسابوري قال
أنا هو وهذا كله قبل أن أعرف أم عبد الرمحن، أي شيء : مث قال. صالة الغداة على طهارة عشاء اآلخرة
  .ما أراد إال اخلري: أقول ملن زوجين؟ مث يقول يف اثر هذا

  .ثمائةتويف أبو بكر النيسابوري يف شهر ربيع اآلخر من سنة أربع وعشرين وثل

  ذكر المصطفين من عابدات نيسابور

  فاطمة النيسابورية 

: مسعت ابن ملوك وكان شيخاً كبرياً رأى ذا النون املصري قال: حممد بن احلسن بن علي بن خلف قال

ما رأيت أجل من امرأة رأيتها مبكة يقال هلا فاطمة النيسابورية وكانت : وسألته من أجل من رأيت؟ قال
هي ولية من أولياء اهللا عز وجل : قرآن، وتعجبت منها، فسألت ذا النون عنها فقال يلتتكلم يف فهم ال

من مل يكن اهللا عز وجل منه على بال فإنه يتخطى يف كل ميدان ويتكلم : فسمعتها تقول. وهي أستاذي
  .لكل لسان، وما كان اهللا منه على بال أخرسه إال عن الصدق وألزمه احلياء منه واإلخالص

الصادق املقرب يف حبر تضطرب عليه أمواج، يدعو ربه دعاء الغريق يسأل ربه : قالت فاطمةو: قال
  .اخلالص والنجاة

  .من عمل هللا على املشاهدة فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة اهللا إياه فهو خملص: وقالت فاطمة

د البسطامي، وسأهلا ذو كانت فاطمة النيسابورية من قدماء نساء خراسان أتى إليها أبو يزي: قال السلمي
  .النون عن مسائل، وكانت جماورة مبكة، ورمبا دخلت إىل بيت املقدس مث رجعت إىل مكة
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ما رأيت يف عمري إال رجالً وامرأة، واملرأة فاطمة النيسابورية، ما أخربا عن : وقال أبو يزيد البسطامي
  .مقام من املقامات إال وكان اخلرب هلا عياناً

  .الزم الصدق وجاهد نفسك يف أفعالك: عظيين، وقد اجتمعا ببيت املقدس، قالت له: و النونوقال هلا ذ

  .ماتت فاطمة مبكة يف طريق العمرة سنة ثالث وعشرين ومائتني

  عائشة بنت أبي عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري النيسابوري 

مان من أزهد أوالد أيب عثمان كانت عائشة بنت أيب عث: أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي قال
قالت يل : وكانت جمابة الدعوة، مسعت ابنتها أم أمحد بنت عائشة تقول. وأورعهم وأحسنهم حاالً ووقتاً

ال تفرحي بفان، وال جتزعي من ذاهب، وافرحي باهللا عز وجل، واجزعي من سقوطك من عني اهللا : أمي
  .عز وجل

 ظاهراً وباطناً فما أساء أحد األدب يف الظاهر إال عوقب الزمي األدب: قالت يل أمي: ومسعتها تقول
  .ظاهراً وال أساء أحد األدب باطناً إال عوقب باطناً

  .من استوحش من وحدته فذاك لقلة أنسه بربه: وقالت عائشة

  .وقالت من اون بالعبد فهو من قلة معرفته بالسيد فمن أحب الصانع أحب صنعته

  .وثلثمائةماتت عائشة سنة ست وأربعني 

  .انتهى ذكر أهل نيسابور حبمد اهللا ومنه

  ذكر المصطفين من أهل طوس

  محمد بن أسلم، أبو الحسن الطوسي 

مل أمسع : مسعت إسحاق بن راهويه يقول: أبو عبد اهللا حممد بن القاسم الطوسي، خادم ابن أسلم، قال
  .سلم من حممد بن أسلمبعامل منذ مخسني سنة كان أشد متسكاً بأثر النيب صلى اهللا عليه و

  .قال أبو عبد اهللا وكتب إيل امحد بن نصر أن اكتب إىل حبال حممد بن أسلم فإنه ركن من أركان اإلسالم

يا أبا عبد اهللا ما يل وهلذا اخللق؟ كنت يف صلب أيب وحدي، : وقال يل حممد بن أسلم: قال أبو عبد اهللا
مث يقبض روحي وحدي، مث أدخل يف قربي مث صرت يف بطن أمي وحدي مث دخلت الدنيا وحدي، 

وحدي، مث يأتيين منكر ونكري فيسأالين وحدي فإن صرت إىل خري صرت وحدي، مث يوضع عملي 
وذنويب يف امليزان وحدي، وإن بعثت إىل اجلنة بعثت وحدي، وإن بعثت إىل النار بعثت وحدي فما يل 

wوصحبته نيفاً وعشرين مل أره يصلي . يسقطوللناس؟ مث تفكر ساعة فوقعت عليه الرعدة حىت خشيت أن 
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حيث أراه ركعتني من التطوع إال يوم اجلمعة، وال يسبح وال يقرأ حيث أراه ومل يكن أحد أعلم بسره 
  .وعالنيته مين

لو قدرت أن أتطوع حيث ال يراين ملكاي لفعلت، ولكين ال أستطيع ذلك : ومسعته حيلف كذا كذا مرة
  .خوفاً من الرياء

ل بيتاً ويغلق بابه ويدخل معه كوزاً من ماء فلم أدر ما يصنع؟ حىت مسعت ابناً له صغرياً حيكي وكان يدخ
إن أبا احلسن يدخل هذا البيت فيقرأ القرآن ويبكي : ما هذا البكاء؟ فقالت: بكاءه فنهته أمه فقلت هلا

  .فيسمعه الصيب فيحكيه

  .أثر البكاءوكان إذا أراد أن خيرج غسل وجهه واكتحل وال يرى عليه 

انظر أن ال يعلموا من بعثه إليهم؟ : وكان يصل قوماً ويعطيهم ويكسوهم فيبعث إليهم ويقول للرسول
ويأتيهم هو بالليل فيذهب به إليهم، وخيفي نفسه فرمبا بليت ثيام ونفذ ما عندهم وال يدرون من الذي 

أن ال ميكنه ذلك، وكنت أخبز له فما أعطاهم؟ وال أعلم منذ صحبته وصل أحداً بأقل من مائة درهم إال 
اشتر شعرياً أسود قد تركه الناس فإنه يصري إىل الكنيف، : وكان يقول يل. خنلت له دقيقاً إال أن أعصيه

  .وال تشتري يل إال ما يكفيين يوماً بيوم

خلت عليه ود. واهللا الذي ال إله إال هو ما رأيت نفساً تصلي إىل القبلة شراً عندي من نفسي: وكان يقول
يا أبا عبد اللهتعال أبشرك مبا صنع اهللا بأخيك من اخلري، قد نزل يب : قبل موته بأربعة أيام بنيسابور، فقال

املوت قد من اهللا علي أنه ليس عندي درهم حياسبين اهللا عليه، وقد علم ضعفي فإين ال أطيق احلساب فلم 
 تأذن ألحد علي حىت أموت، واعلم أين أخرج من أغلق الباب وال: مث قال. يدع عندي شيئاً حياسبين عليه

  .الدنيا وليس أدع مرياثاً غري كسائي ولبدي وإنائي الذي أتوضأ فيه، وكتيب

هذا البين أهداه إليه قريب له وال أعلم شيئاً أحل له منه : وكانت معه صرة فيها حنو ثالثني درمهاً فقال
فكفنوين منها فإن أصبتم يل بعشرة دراهم ما "  ألبيكأنت ومالك: "ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

يستر عوريت فال تشتروا خبمسة عشر، وابسطوا على جنازيت لبدي وغطوا علي بكسائي، وتصدقوا 
  .مث مات اليوم الرابع. بإنائي، أعطوه مسكيناً يتوضأ منه

    

 وتويف فصلى - رين مسع أبو احلسن بن أسلم من أصحاب األعمش وأصحاب الثوري واألوزاعي يف آخ
  .عليه ألف ألف تقريباً

  أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي 
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  .أصله من طوس، لكنه سكن بغداد ومات ا

قدم علينا شيخ فكان يتكلم علينا : مسعت أبا العباس بن مسروق يقول: جعفر بن حممد بن نصري قال
كل ما وقع لكم يف خواطركم :  بعض كالمهبكالم حسن، وكان عذب اللسان جيد اخلاطر، فقال لنا يف

فوقع يف قليب أنه يهودي وكان اخلاطر يقوى وال يزول فذكرت ذلك للحريري فكرب عليه . فقولوا يل
إنه : تقول كل ما وقع يف خاطركم فقولوه يل: فقلت له. ال بد من أن أخرب الرجل بذلك: ذلك فقلت

صدقت أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممداً : الفأطرق ساعة مث رفع رأسه وق. يقع يل أنك يهودي
  .قد مارست مجيع املذاهب، فأنتم على احلق وحسن إسالمه: رسول اهللا، وقال

هل ببغداد أحد من : إن اجلنيد رأى فيما يرى النائم قوماً من األبدال فسأل: أبو سعيد بن عطاء قال
نعم أبو : أبو العباس بن مسروق؟ فقالوا:  فقلت متعجباً:قال. نعم أبو العباس بن مسروق: األولياء؟ فقالوا

  .العباس بن مسروق من أهل األنس باهللا عز وجل

كانت والديت إذا كان : مسعت أمحد بن مسروق يقول: أنا املفيد، قال: علي بن عبد اهللا بن جهضم قال
ن الشيوخ وكنت أنظر إىل يوم اجلمعة تبكي، تعلم أين ال أنصرف من اجلمعة إال عليالً ملا قد مسعته م

  .شيوخي فتكون رؤييت هلم قويت من اجلمعة إىل اجلمعة

  .اعتماد القلب على اهللا: سئل ابن مسروق ما التوكل؟ قال: جعفر بن حممد بن نصري قال

  .من راقب اهللا يف خطرات قلبه عصمه اهللا يف حركات جوارحه: وقال ابن مسروق: قال السلمي

  .نذ خرجت من بطن أمكأنت يف هدم عمرك م: وقال

أسند ابن مسروق الكثري، وروى عن حممد بن بكار وشيبان بن فروخ وخلق كثري، وصحب الربجالين 
  .وحممد بن منصور الطوسي واحلارث احملاسيب وسرياً السقطي

  .وتويف يف صفر سنة مثان وتسعني ومائتني، ودفن يف مقابر باب حرب وبلغ أربعاً ومثانني سنة

  .ل طوس حبمد اهللا ومنهانتهى ذكر أه

  ذكر المصطفين من أهل هراة

  إبراهيم بن طهمان 

ولد راة ونشأ بنيسابور ورحل يف طلب العلم، وكان حسن اخللق سخياً واسع النفس، مطعم الطعام كل 
  .من أتاه من أهل العلم

ة فاستوى مسعت أمحد بن حنبل، وذكر عنده إبراهيم بن طهمان، وكان متكئاً من عل: أبو زرعة قال
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حدثين رجل من أصحاب ابن املبارك : مث قال أمحد. ال ينبغي أن يذكر الصاحلون، فيتكأ: جالساً وقال
أما تعرف هذا؟ هذا : من هذا معك؟ قال: رأيت ابن املبارك يف املنام، ومعه شيخ مهيب فقلت: قال

فأين : قلت. ن طهمانحنن نزور يف كل يوم إبراهيم ب: من أين أقبلتم؟ قال: سفيان الثوري، فقلت
  .دار الصديقني دار حيىي بن زكريا: تزورونه؟ قال

أسند إبراهيم بن طهمان عن مجاعة من التابعني كعبد اهللا بن دينار وأيب الزبري وأيب حازم وغريهم، وأقام 
  .مبكة حىت تويف ا يف سنة ثالث وستني ومائة

م بن طهمان سنة ثالث وستني مبكة ومل مسعت مالك بن سليمان يقولك مات إبراهي: املسعودي قال
  .خيلف مثله

  أبو عبيد القاسم بن سالم 

كان أبوه عبداً رومياً لرجل من هراة، وولد أبو عبيد راة ورحل يف طلب العلم، فسمع من إمساعيل بن 
جعفر، وشريك، وإمساعيل بن عياش، وهشيم، وسفيان بن عيينة، وإمساعيل بن علية، ويزيد بن هارون، 

 خلق كثري، وكان عاملاً بالقراءات واللغة والغريب، وصنف الكتب الكثرية يف فنون، وكان ذا فضل يف
  .ودين وورع وجود

عرضت كتاب غريب احلديث أليب عبيد على أيب فاستحسنه وقال جزاه : عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال
  .اهللا خرياً

 أن يسمع من أيب عبيد وطمع يف أن يأتيه يف كان طاهر بن عبد اهللا ببغداد، فطمع يف: ابن عرعرة قال
فقدم علي بن املديين وعياش العنربي فأرادا أن يسمعا . فلم يفعل أبو عبيد حىت كان هو يأتيه. مرتله

  .غريب احلديث فكان حيمل كل يوم كتابه ويأتيهما يف مرتهلما فيحدثهما به

  .فيصلي ثلثه، وينام ثلثه، ويضع الكتب ثلثه: ثاًكان أبو عبيد يقسم الليل أثال: أبو بكر بن األنبازي قال

مثل األلفاظ الشريفة واملعاين الظريفة مثل القالئد الالئحة يف : قال أبو عبيد القاسم بن سالم: أبو حامت قال
  .الترائب الواضحة

    

نا حنتاج إىل أبو عبيد أوسعنا علماً وأكثرنا أدباً وأمجعنا مجعاً وإ: مسعت إسحاق بن إبراهيم احلظلي يقول
  .أيب عبيد، وأبو عبيد ال حيتاج إلينا

  .لو كان أبو عبيد يف بين إسرائيل لكان عجباً: ثعلب قال

wكان أبو عبيد القاسم بن سالم فاضالً يف دينه وعلمه ربانياً متفنناً يف أصناف : أمحد بن كامل القاضي قال
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لرواية صحيح النقل ال أعلم أحداً من الناس علوم اإلسالم، من القرآن والفقه والعربية واألخبار، حسن ا
  .طعن عليه يف شيء من أمره ودينه

ابن عباس يف زمانه، والشعيب يف زمانه، والقاسم بن معن يف : كان الناس أربعة: عبد اهللا بن طاهر قال
  .زمانه وأبو عبيد القاسم بن سالم يف زمانه

 تعجز النساء أن يلدن مثلهم، رأيت أبا عبيد القاسم أدركت ثالثة لن يرى مثلهم أبداً: إبراهيم احلريب قال
بن سالم، ما مثلته إال جببل نفخت فيه روح، ورأيت بشر بن احلارث، ما شبهته إال برجل عجن من قرنه 

إىل قدمه عقالً، ورأيت أمحد بن حنبل فرأيت كأن اهللا مجع له علم األولني واآلخرين من كل صنف، 
  .يقول ما شاء وميسك عما شاء

أقام أبو عبيد ببغداد مدة طويلة مث ويل القضاء بطرسوس مث خرج إىل مكة يف سنة تسع عشرة ومائتني 
  .وأقام ا، وتويف ا يف سنة ثالث وعشرين وقيل أربع وعشرين ومائتني وهو ابن سبع وستني سنة

  إبراهيم بن علي الخراساني الهروي 

ن بغداد وكان املاء مداً والريح تلعب باملوج، فرأيت نزلت إىل مشرعة الساج م: إبراهيم اخلواص قال
رجالً بني املوج ميشي على املاء، فسجدت وجعلت بيين وبني اهللا تعاىل أن ال أرفع رأسي حىت أعلم من 

  .قم وال تعاود فأنا إبراهيم بن علي اخلراساين: الرجل؟ فلم أطل يف السجود حىت حركين وقال يل

احتجت يوماً إىل الوضوء فإذا أنا بكوز من جوهر، وسواك : إبراهيم اخلراساينقال : عبد اهللا اخلياط قال
  .من فضة رأسه ألني من اخلز، فأمسكت بالسواك، وتوضأت باملاء وتركتهما وانصرفت

بينما أنا يف بعض سياحايت وقد بقيت أياماً كثرية مل أر فيها : قال لنا إبراهيم اهلروي: أبو سعيد اخلراز قال
 الناس وال طائراً وال ذا روح، وكنت يف تلك احلال مستقالً بال طعام وال شراب، فوقع يف أحداً من

يا إبراهيم، ذلك : نفسي أين يف معىن فخرج علي شخص مع اخلاطر ال أدري من أين خرج؟ فقال يل
:  قلت.قل هلذه الشجرة حتمل دنانري: وكان إىل جنيب شجرة فقال يل: قال. أنا هو: املرائي تعرفه؟ قلت

فإذا بشماريخ دنانري معلقة فاشتغلت أنظر إليها مث التفت فلم . امحلي: مث قال هلا. فلم حتمل. امحلي دنانري
  .أر الشخص وذهبت الدنانري من الشجرة

. بينما رجل يف مسري له يف يوم صائف إذ عدل إىل شعب فأصاب فيه مغارة: ومسعته يقول: قال أبو سعيد

ثت أن دخل علي ثعبان كأنه النخلة فتطوق يف شق املغارة فجعل ينظر إىل فقلت فدخلت فيها فما لب: قال
مث أقبل إيل ويف فيه رغيف حواري . لعلي رزق له، وهالين أمره، فما لبث أن خرج من املغارة: يف نفسي

wفقمت فأكلت الرغيف فلما برد . قد ذهبت منه عضة، فوضعه عند رأسي ورجع إىل موضعه فتطوق فيه
w
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هل رأيت ما : قالوا. من هذا الشعب: من أين جئت؟ قلت: خرجت فسرت فلقيين رفقة، فقالواالنهار 
اعترض علينا يف الرفقة ثعبان وقام على ذنبه ونفح وكان معنا إنسان ظريف : وما هو؟ قالوا: رأينا؟ قلت

ا أكلت أن: فقلت. فرمى إليه رغيفاً حواري فأخذه الثعبان ومضى. أظن هذا جائعاً: فيه أدب فقال
  .ومضيت وخليتهم. الرغيف

  .انتهى ذكر أهل هراة

  ذكر المصطفين من أهل مرو

  عبد اهللا بن المبارك 

. يكىن أبا عبد الرمحن كان أبوه تركياً عند رجل من التجار من بين حنظلة، وكانت أمه تركية خوارزمية

  .ولد سنة مثاين عشرة ومائة، وقيل تسع عشرة

بارك تركية، وكان الشبه هلم بيناً فيه، وكان رمبا خلع قميصه فال أرى على كانت أم ابن امل: احلسن قال
  .وأخربين غري واحد من أهله أنه ما دخل احلمام قط. صدره وجسده كثري شعر

    

وكانت دار ابن املبارك مبرو كبرية صحن الدار حنو مخسني ذراعاً يف مخسني ذراعاً، فكنت ال حتب : قال
لم أو صاحب عبادة أو رجالً له مروءة وقدر مبرو إال رأيته يف داره، جيتمعون أن ترى يف داره صاحب ع

فلما صار ابن املبارك بالكوفة نزل يف . يف كل يوم خلقاً يتذاكرون حىت إذا خرج ابن املبارك انضموا إليه
يا : فقلت لهدار صغرية وكان خيرج إىل الصالة مث يرجع إىل مرتله ال يكاد خيرج منه وال يأتيه كثري أحد، 

إمنا فررت من مرو من الذي تراك : أبا عبد الرمحن أال تستوحش ها هنا مع الذي كنت فيه مبرو؟ فقال
: حتبه، وأحببت ما ها هنا للذي أراك تكرهه يل، فكنت مبرو ال يكون أمر إال أتوين فيه وال مسألة إال قالوا

  .اسألوا ابن املبارك، وأنا ها هنا يف عافية من ذلك

 وكنت مع ابن املبارك يوماً فأتينا على سقاية والناس يشربون منها، فدنا منها ليشرب ومل يعرفه :قال
  .يعين حيث مل نعرف ومل نوقر. ما العيش إال هكذا: الناس فزمحوه ودفعوه فلما خرج قال يل

: فقال.  نأخذقال عبد اهللا وبه: وبينا هو بالكوفة يقرأ عليه كتاب املناسك، انتهى إىل حديث وفيه: قال

ومن أنا حىت : مث قال. فلم يزل حيكه بيده حىت درس. الكاتب الذي كتبه: من كتب هذا من قويل؟ قلت
يكتب قويل؟ قال احلسن وكنا على باب سفيان بن عيينة يوماً وأصحاب احلديث وهم يرون أن عنده 

: فقال له آخر. س يف علمهأعياين أن أرى رجالً يسوي بني النا: فقال رجل. بعض هؤالء الكبار حيدثه
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نعم هات غريه، أتعرف غريه؟ فلما قدمت الكوفة ذكرت البن املبارك قول : قال. هذا عبد اهللا بن املبارك
ورأيت يف مرتل : فقال أفال قالوا الفضيل بن عياض؟ قال احلسن. الرجل وأنه فالن ومل أعلمه أم مسوه

ومل :  قد كنا ننتفع بفراخ هذه احلمام فليس ننتفع ا اليوم قلت:فقال ابن املبارك. ابن املبارك محاماً طيارة
  .اختلطت ا محام غريها فتزاوجت ا فنحن نكره أن ننتفع بشيء من فراخها من أجل ذلك: ذلك؟ قال

  .وصحبت ابن املبارك من خراسان إىل بغداد فما رأيته أكل وحده: قال احلسن

فلما جاء قام ابن املبارك ليخدم الناس فأىب النضر أن . املباركوزوج النضر بن حممد ولده دعي بن : قال
  .يدعه وحلف عليه حىت جلس

ما رأيت مثله : نعم قال: يا عبيد رأيت عبد اهللا بن املبارك؟ قلت: قال عطاء بن مسلم: عبيد بن جناد قال
  .وال يرى مثله

  .بد اهللا بن املبارك أحداًما رأت عيناي مثل سفيان وال أقدم على ع: عبد الرمحن بن مهدي قال

رمحه اهللا أما أنه ما خلف بعده : كنا عند الفضيل فنعي إليه ابن املبارك فقال: عبد الرمحن بن عبيد اهللا قال
  .مثله

  .ما رأت عيناي أنصح هلذه األمة من عبد اهللا بن املبارك: عبد الرمحن بن مهدي قال

كيف : أال تستوحش؟ فقال: ر اجللوس يف بيته فقيل لهكان عبد اهللا بن املبارك يكث: نعيم بن محاد قال
إذا صليت معنا مل : قيل البن املبارك: أستوحش وأنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ شقيق بن إبراهيم قال

أذهب : ومن أين الصحابة والتابعون؟ قال: قلنا له. أذهب أجلس مع الصحابة والتابعني: جتلس معنا؟ قال
ك آثارهم وأعماهلم، ما أصنع معكم؟ أنتم تغتابون الناس، فإذا كانت سنة مائتني أنظر يف علمي فأدر

  .فالبعد من كثري من الناس أقرب إىل اهللا، وفر من الناس كفرارك من أسد، ومتسك بدينك يسلم لك

ن كن حمباً للخمول كراهية الشهرة وال تظهر م: قال عبد اهللا بن املبارك: احلسني بن احلسن املروزي قال
نفسك أنك حتب اخلمول فترفع نفسك فإن دعواك الزهد من نفسك هو خروجك من الزهد ألنك جتر 

  .إىل نفسك الثناء واملدحة

قدم هارون الرشيد الرقة فاجنفل الناس خلف عبد اهللا بن املبارك وتقطعت : أشعث بن شعبة املصيصي قال
ما : رج من قصر اخلشب فلما رأيت الناس قالتالنعال وارتفعت الغربة وأشرفت أم ولد أمري املؤمنني من ب

هذا واهللا امللك ال ملك : فقالت. عامل من أهل خراسان قدم الرقة يقال له عبد اهللا بن املبارك: هذا؟ قالوا
  .هارون الذي ال جيمع الناس إال بشرط وأعوان

اللهم : ستقبل الكعبة فقالرأيت عبد اهللا بن املبارك مبكة أتى زمزم فاستقى منها مث ا: سويد بن سعيد قال
ماء زمزم : "إن ابن أيب املوايل حدثنا عن حممد بن املنكدر عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال w
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  .مث شربه. وهذا أشربه لعطش القيامة" ملا شب له

    

ال جيترئ أحد كان ابن املبارك إذا قرأ كتاب الرقاق فكأنه بقرة منحورة، من البكاء، : نعيم بن محاد قال
  .منا أن يدنو منه أو يسأله عن شيء

إين ألشتهي من عمري كله أن أكون سنة واحدة مثل عبد اهللا بن املبارك فما أقدر أن أكون : قال سفيان
  .وال ثالثة أيام

جاء رجل فسأل سفيان الثوري عن مسألة، فقال له من أين أنت؟ : عمران بن موسى الطرسوسي قال
عبد اهللا : ومن هو يا أبا عبد اهللا؟ قال: أوليس عندكم أعلم أهل املشرق؟ قال: قال. قمن أهل املشر: قال

  .نعم وأهل املغرب: وهو أعلم أهل املشرق؟ قال: قال. بن املبارك

نظرت يف أمر الصحابة وأمر ابن املبارك فما رأيت هلم عليه فضالً إال بصحبتهم النيب صلى : قال ابن عيينة
  .وهم معهاهللا عليه وسلم وغز

عوتب ابن املبارك فيما يقري من املال يف البلدان وال يفعل يف أهل بلده كذلك، : حبان بن موسى قال
إين أعرف مكان قوم هلم فضل وصدق طلبوا احلديث وأحسنوا الطلب، فاحتاجوا، فإن تركناهم : فقال

لم بعد النبوة أفضل من بث ضاع علمهم وإن أعناهم بثوا العلم ألمة حممد صلى اهللا عليه وسلم، وال أع
  .العلم

: يا أبا عبد الرمحن إىل مىت تكتب هذا احلديث؟ فقال: قيل لعبد اهللا بن املبارك: عبد اهللا بن ضريس قال

  .لعل الكلمة اليت أنتفع ا ما كتبتها بعد

يتطعموا أهل الدنيا خرجوا من الدنيا قبل أن : مسعت ابن املبارك يقول: احلسني بن احلسن املروزي قال
  .املعرفة باهللا عز وجل: وما أطيب ما فيها؟ قال: قيل له. أطيب ما فيها

  .ما أفطر ابن املبارك وال رئي نائماً قط: قطن بن سعيد قال

ألن أرد درمهاً من شبهة أحب إيل من أن أتصدق : مسعت ابن املبارك يقول: علي بن احلسن بن شقيق قال
  .ئة ألفمبائة ألف ومائة ألف، حىت بلغ ستما

  .التكرب على األغنياء: ما التواضع؟ قال: قيل البن املبارك: عبد اهللا بن خبيق قال

لو أن رجالً أبقى مائة شيء ومل يبق شيئاً واحداً مل يكن : قال عبد اهللا بن املبارك: عياش بن عبد اهللا قال
من كان فيه خلة من ولو تورع عن مائة شيء ومل يتورع عن شيء واحد مل يكن ورعاً و. من املتقني

سورة " إن ابين من أهلي: "أما مسعت اهللا تعاىل قال لنوح عليه السالم ملا قال. اجلهل كان من اجلاهلني
w؟ علي بن احلسن 46سورة هود آية " إين أعظك أن تكون من اجلاهلني" فقال اهللا تعاىل 45هود آية 
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لعيال شيء، وال اجلهاد يف سبيل اهللا عز ال يقع الكسب على ا: مسعت عبد اهللا بن املبارك يقول: قال
  .وجل

ما أعياين شيء كما أعياين أين ال أجد أخاً يف اهللا : قال يل ابن املبارك: عبد اهللا بن عمر السرخسي قال
  .عز وجل

: قلت. الزهاد: فمن امللوك؟ قال: العلماء، قلت: سألت ابن املبارك من الناس؟ قال: سليمان بن داود قال

  .الذين يعيشون بدينهم: فمن السفلة؟ قال: قلت. خزمية وأصحابه: ؟ قالفمن الغوغاء

: قال. الزهاد: فمن امللوك؟ قال: قال. العلماء: من الناس؟ قال: سئل ابن املبارك: فضيل بن عياض قال

  .الذي يأكل بدينه: قال: فمن السفلة

فكتب إليه . بن علية قد ويل الصدقاتإن إمساعيل : قيل لعبد اهللا بن املبارك: أمحد بن مجيل املروزي قال
  : ابن املبارك

 أموال املساكني يصطاد  جاعل العلم له بازياً يا

 تذهب بالدين حبيلة  للدنيا ولذاا احتلت

  عن ابن عون وابن سريين؟  فصرت رواياتك يف سردها

 لزوم أبواب السالطني؟  رواياتك والقول يف أين

 محار العلم يف الطني زل  قلت أكرهت فماذا كذا إن

  .فلما قرأ الكتاب بكى واستعفى

    

كان ابن املبارك إذا كان وقت احلج اجتمع إليه : مسعت أيب يقول: حممد بن علي بن احلسن بن شقيق قال
فيأخذ نفقام . هاتوا نفقاتكم: نصحبك يا أبا عبد الرمحن فيقول هلم: إخوانه من أهل مرو فيقولون

قفل عليها مث يكتري هلم وخيرجهم من مرو إىل بغداد، فال يزال ينفق عليهم فيجعلها يف صندوق وي
مث خيرجهم من بغداد بأحسن زي وأكمل مروءة، حىت يصلوا إىل . ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب احللواء

ما أمرك عيالك أن : مدينة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فإذا صاروا إىل املدينة قال لكل رجل منهم
مث خيرجهم إىل مكة فإذا وصلوا إىل مكة فقضوا . كذا: هلم من املدينة، من طرفها؟ فيقولتشتري 

. كذا وكذا: ما أمرك عيالك أن تشتري هلم من متاع مكة؟ فيقول: حوائجهم قال لكل رجل منهم

فال يزال ينفق عليهم حىت يصريوا إىل مكة فإذا وصلوا إىل مرو جصص . فيشتري هلم وخيرجهم من مكة
wفإذا كان بعد ثالثة أيام صنع هلم وليمة وكساهم فإذا أكلوا وشربوا دعا بالصندوق . ام ودورهمأبو
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  .ففتحه ودفع إىل كل رجل منهم صرته بعد أن كتب عليها امسه

  .أخربين خادمه أنه عمل آخر سفرة سافرها دعوة فقدم إىل الناس مخسة وعشرين خواناً فالوذجاً: قال أيب

  .لوالك وأصحابك ما اجترت: ال للفضيل بن عياضوبلغنا أنه ق: قال

  .وكان ينفق على الفقراء يف كل سنة مائة ألف درهم: قال أيب

كان عبد اهللا بن املبارك كثري االختالف إىل طرسوس، وكان يرتل الرقة يف خان، : حممد بن عيسى قال
اهللا الرقة مرة فلم ير ذلك فقدم عبد : قال. فكان شاب خيتلف إليه ويقوم حبوائجه ويسمع منه احلديث

إنه : الشاب وكان مستعجالً، فخرج يف النفري فلما قفل من غزوته ورجع إىل الرقة سأل عن الشاب فقالوا
وكم مبلغ دينه؟ قالوا عشرة آالف درهم فلم يزل يستقصي حىت دل : فقال عبد اهللا. حمبوس لدين ركبه

.  درهم وحلفه أن ال خيرب أحداً ما دام عبد اهللا حياًعلى صاحب املال فدعا به ليالً ووزن له عشرة آالف

  .إذا أصبحت فأخرج الرجل من احلبس: وقال

عبد اهللا بن املبارك كان ها هنا وكان يذكرك، وقد : وأدجل عبد اهللا وأخرج الفىت من احلبس، وقيل له
ين كنت؟ مل أرك يف يا فىت أ: فخرج الفىت يف أثره فلحقه على مرحلتني أو ثالث من الرقة، فقال. خرج

جاء : وكيف كان سبب خالصك؟ قال: قال. نعم يا أبا عبد الرمحن كنت حمبوساً بدين: اخلان؟ قال
يا فىت امحد اهللا على ما وفق : فقال له عبد اهللا. رجل وقضى ديين ومل أعلم به حىت أخرجت من احلبس

  .فلم خيرب ذلك الرجل أحداً إال بعد موت عبد اهللا. لك من قضاء دينك

. جاء رجل إىل عبد اهللا بن املبارك فسأله أن يقضي ديناً عليه، فكتب إىل وكيل له: سلمة بن سليمان قال

سبعمائة : كم الدين الذي سألت فيه عبد اهللا أن يقضيه عنك؟ قال: فلما ورد عليه الكتاب قال له الوكيل
هم فكتبت له بسبعة آالف، وقد إن هذا الرجل سألك أن تقضي سبعمائة در: درهم، فكتب إىل عبد اهللا

إن كانت الغالت قد فنيت فإن العمر أيضاً قد فين فأجر له ما سبق به : فكتب إليه عبد اهللا. فنيت الغالت
  .قلمي

أنبأ أمحد قال : فأخربنا احملمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي قاال. وقد رويت لنا هذه احلكاية أبسط من هذا
: نبأ علي بن حممد بن روح قال: نبأ حممد بن أمحد بن إبراهيم قال:  نبأ أيب قالأنبأ أمحد بن عبد اهللا قال

كنت عند عبد اهللا بن املبارك جالساً إذ كلموه يف رجل يقضي عنه : مسعت املسيب بن واضح يقول
إذا جاءك كتايب هاذ وقرأته فادفع إىل صاحب هذا الكتاب سبعة : فكتب إىل وكيله. سبعمائة درهم ديناً

: أي شيء قضيتك؟ فقال: فلما ورد الكتاب على الوكيل وقرأه التفت إىل الرجل فقال. ف درهمآال

قد أصبت يف الكتاب غلطاً، ولكن اقعد موضعك حىت : فقال. كلموه أن يقضي عين سبعمائة درهم ديناً
w  .أجري عليك من مايل وأبعث إىل صاحيب فأوامره فيك
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كتابك وقرأته وفهمت ما ذكرت فيه؛ وسألت صاحب الكتاب أتاين : فكتب إىل عبد اهللا بن املبارك
فإن يكن منك غلط فاكتب إيل حىت أعمل على . فذكر أنه كلمه يف سبع مائة درهم وها هنا سبعة آالف

إذا أتاك كتايب هذا وقرأته وفهمت ما ذكرت فيه فادفع إىل صاحب الكتاب : فكتب إليه. حسب ذلك
كان علي هذا الفعال تفعل فما أسرع ما تبيع الضيعة، فكتب إليه عبد اهللا إن : فكتب إليه. أربعة عشر ألفاً

إن كنت وكيلي فأنفذ ما آمرك به، وإن كنت أنا وكيلك فتعال إىل موضعي حىت أصري إىل : بن املبارك
  .موضعك فأنفذ ما تأمرين به

    

" لم فرحة غفر اهللا لهمن فاجأ من أخيه املس: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن عباس قال

  .فأحببت أن أفاجئه فرحة على فرحة

ما على وجه : تعرفت إىل إمساعيل بن عياش بعبد اهللا بن املبارك فقال إمساعل بن عياش: معاذ بن خالد قال
األرض مثل عبد اهللا بن املبارك، وال أعلم أن اهللا خلق خصلة من خصال اخلري إال وجعلها يف عبد اهللا بن 

  .ولقد حدثين أصحايب أم صحبوه من مصر إىل مكة فكان يطعمهم اخلبيص، وهو الدهر صائماملبارك، 

  .اعرف قدرك: أوصين، فقال: قال رجل البن املبارك: عبد اهللا بن حبيق قال

وهل تعرف من : هل بقي من ينصح؟ قال فقال: قال رجل البن املبارك: سعيد بن يعقوب الطالقاين قال
كنا يف سرية مع عبد اهللا بن املبارك يف بالد الروم فصادفنا العدو فلما التقى : ن قاليقبل؟ عبدة بن سليما

الصفان خرج رجل من العدو فدعا إىل الرباز، فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله، مث آخر فقتله؛ 
يمن ازدحم مث دعا إىل الرباز فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله؛ فازدحم عليه الناس وكنت ف

وأنت يا : عليه فإذا هو ملثم وجهه بكمه فأخذت بطرف كمه فمددته فإذا هو عبد اهللا بن املبارك فقال
  .أبا عمرو ممن يشنع علينا

فدعا اهللا فرد : قال. أسألك أن تدعو اهللا أن يرد بصري: مر ابن املبارك برجل أعمى فقال: أبو وهب قال
  .عليه بصره وأنا أنظر

استعرت قلماً بأرض الشام فذهب على أن أرده إىل صاحبه فلما : قال يل ابن املبارك:  قالاحلسن بن عرفة
  .قدمت مرو نظرت فإذا هو معي، فرجعت يا أبا علي إىل أرض الشام حىت رددته على صاحبه

  .كاد األدب أن يكون ثلثي الدين: مسعت عبد اهللا بن املبارك يقول: شريح بن مسلمة قال

  .طلبنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا: قال ابن املبارك: اهللا بن حسن قالأبو بكر بن عبد 

إن الصاحلني فيما مضى كانت أنفسهم تواتيهم : مسعت عبد اهللا بن املبارك يقول: أمحد بن الزبرقان قال
w  .على اخلري عفواً وإن أنفسنا ال تكاد تواتينا إال على كره فينبغي لنا أن نكرهها
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بأي شيء : كنا نسافر مع ابن املبارك فكثرياً ما كان خيطر ببايل فأقول يف نفسي: بن حممد قالعن القاسم 
فضل هذا الرجل علينا حىت اشتهر يف الناس هذه الشهرة؟ إن كان يصلي إنا نصلي، ولئن يصوم إنا 

  .لنصوم، وإن كان يغزو فإنا لنغزو، وإن كان حيج إنا لنحج

طريق الشام ليلة نتعشى يف بيت إذ طفئ السراج فقام بعضنا فأخذ السراج فكنا يف بعض مسريتنا يف : قال
. وخرج يستصبح فمكث هينهة مث جاء بالسراج فنظرت إىل وجه ابن املبارك وحليته قد ابتلت من الدموع

ذه اخلشية فضل هذا الرجل علينا، ولعله حني فقد السراج فصار إىل الظلمة ذكر : فقلت يف نفسي
  .القيامة

  .ما رفع اهللا ابن املبارك إال خببيئة كانت له: ومسعت أبا عبد اهللا بن حنبل قال: ل املروزيقا

كان ابن املبارك عند أيب األحوص فجاء رسول فالن : وأخربت عن داود بن رشيد قال: قال املروزي
 على عيالنا يا أبا األحوص هذا شهر رمضان وقد وسعنا: يقرئك السالم ويقول: اهلامشي بعض الوالة فقال

قل له : وقال. فعل اهللا به وفعل به: قال أبو األحوص. وهذه ألف درهم توسع ا عليهم يف هذا الشهر
  .يدعها عنده حىت إذا احتجنا إليها بعثنا فأخذناها

يا أبا األحوص هذه األلف تنفقها فإين ال آمن أن : وانسل ابن املبارك إىل مرتله فجاء بألف فقال: قال
  .لغ أهلك فيخاصمونك، وهذه من وجه أرجو أن تكون أطيب فقبلهايكون قد ب

يا أبا عبد الرمحن، قل : مسعت ابن املبارك حني حضرته الوفاة وأقبل نصري يقول له: احلسن بن الربيع قال
يا نصري قد ترى شدة الكالم علي فإذا مسعتين قلتها فال تردها علي حىت تسمعين : فقال له. ال إله إال اهللا

  .أحدثت بعدها كالماً، فإمنا كانوا يستحبون أن يكون آخر كالم العبد ذلكقد 

هشام بن عروة، وإمساعيل بن أيب خالد، واألعمش، وسليمان : أدرك ابن املبارك مجاعة من التابعني منهم
التيمي، ومحيد الطويل، وعبد اهللا بن عون، وخالد احلذاء، وحيىي بن سعيد األنصاري، وموسى بن عقبة، 

  . آخرينيف

  .كالثوري وشعبة واألوزاعي واحلمادين يف نظرائهم، وكان أحد أئمة املسلمني. وروى عن كبار األئمة

وتويف يت منصرفاً من الغزو لثالث عشة خلت من رمضان سنة إحدى ومثانني ومائة، وهو ابن ثالث 
  .وستني سنة

    

أي األعمال وجدت أفضل؟ : املنام فقلترأيت عبد اهللا بن املبارك يف : حممد بن فضيل بن عياض قال
: فأي شيء صنع بك ربك؟ قال:  قلت-نعم : الرباط واجلهاد؟ قال: قلت. األمر الذي كنت فيه: قال

w  .غفر يل مغفرة ما بعدها مغفرة وكلمتين امرأة من أهل اجلنة أو امرأة من احلور العني
w
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  أبو عبد اهللا محمد بن نصر المروزي الفقيه 

وولد هو ببغداد، ونشأ بنيسابور، واستوطن مسرقند، وكان عاملاً . أبوه مروزي. ثني شهراًلبث مع أمه ثال
  .باحلديث والفقه

جالست أبا عبد اهللا املروزي أربع سنني فلم : مسعت جدي يقول: أبو حممد الثقفي عبد اهللا بن حممد قال
  .أمسعه طول تلك املدة يتكلم يف غري العلم

ما رأيت أحسن صالة من أيب عبد اهللا املروزي، ولقد بلغين أن زنبوراً قعد : الأبو بكر أمحد بن إسحاق ق
  .على جبهته فسال الدم على وجهه ومل يتحرك

خرجت من مصر ومعي جارية يل، فركبت البحر أريد مكة، فغرقت وذهب مين ألفا : حممد بن نصر قال
ين العطش فلم أقدر على املاء، فأجهدت جزء، وصرت إىل جزيرة أنا وجارييت ما رأينا فيها أحداً، وأخذ

. هاه: فقال يل. فوضعت رأسي على فخذ جارييت مستسلماً للموت فإذا رجل قد جاءين ومعه كوز

  .مث مضى فما أدري من أين جاء وال أين ذهب. فأخذت وشربت وسقيت اجلارية

وكان مولده يف . رهمأسند املروزي عن عبدان وحيىي بن حيىي وإسحاق بن راهويه وخلق كثري يطول ذك
  .سنة ثنتني ومائتني، وتويف سنة أربع وتسعني

  عبد اهللا بن أحمد الرباطي المروزي 

لبث مع أمه مخس سنني وهو الذي يقال له ابن شبويه سافرمع أيب تراب النخشيب، وكان اجلنيد ميدحه 
  .هو رأس فتيان خراسان: ويقول

وزي إىل بغداد يريد مكة، وكنت أحب أن أصحبه، قدم أبو حممد املر: مصعب بن أمحد بن مصعب قال
. فقلت أنت األمري. فأتيته واستأذنته يف الصحبة فلم يأذن يل يف تلك يكون أحدنا األمري ال خيالفه اآلخر

فخرجت معه وكان إذا حضر . نعم: فقلت. ال تعصين: فقال. أنت أسن وأوىل: ال بل أنت فقتل: فقال
أمل أشرط عليك أن ال ختالفين؟ فكان هذا دأبنا حىت ندمت على : يء قالالطعام يؤثرين فإذا عارضته بش

  .صحبته ملا يلحق نفسه من الضرر

اقعد يف أصله : مث قال يل. يا أبا أمحد اطلب امليل: فأصابنا يف بعض األيام مطر شديد وحنن نسري فقال يل
كساء قد جتلل به يظلين من املطر فأقعدين يف أصله وجعل يديه على امليل وهو قائم قد حنا علي، وعليه 

  .فلم يزل هذا دأبه حىت دخل مكة رمحة اهللا عليه. حىت متنيت أين مل أخرج معه ملا يلحق نفسه من الضرر

w  عبد اهللا بن المنير المروزي لبث في بطن أمه ما شاء اهللا 
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إذا كان يف وقت صالة كان عبد اهللا بن منري يوم اجلمعة قبل الصالة بقزوين ف: حيىي بن بدر القرشي قال
يا أبا حممد إنك متشي : فقيل له. إنه ميشي على املاء: اجلمعة يرونه يف مسجد آمل فكان الناس يقولون

أما املشي على املاء فال أدري، ولكن إذا أراد اهللا عز وجل مجع حافيت النهر حىت يعرب : على املاء؟ قال
  .اإلنسان

ن الس خيرج إىل الربية مع قوم مع أصحابه جيمع شيئاً مثل األشنان وكان عبد اهللا بن منري إذا قام م: قال
  .وغريه فيدخل السوق فيبيع ذلك فيتعيش به

: هذا األسد فقال ألصحابه: فخرج يوماً مع أصحابه فإذا هو باألسد رابض على الطريق، فقيل له: قال

  .، فقال ألصحابه مروامث تقدم هو وحده إىل األسد فال ندري ما قال له، فمر األسد. قفوا

  .رضي اهللا عنهم. انتهى ذكر أهل مرو

    

ويف . ويف اسم أبيه قوالن أحدمها ميسرة والثاين عبد اهللا. عطاء بن أيب مسلم محلت به أمه ثالث سنني
عبد .أحدمها أبو عثمان، والثاين أيوب وأصله من بلخ، وكان من أهل العلم والصالح: كنية عطاء قوالن

كنا نغازي عطاء اخلراساين فكان حييي الليل كله صالة فإذا ذهب من الليل : يد بن جابر قالالرمحن بن يز
يا عبد الرمحن بن يزيد بن جابر، يا يزيد بن يزيد، يا هشام : ثلثه أو نصفه نادانا وهو يف فسطاطه يسمعنا

النهار أيسر من شرب بن الغاز يا فالن بن فالن، قوموا فتوضؤا وصلوا فإن قيام هذا الليل وصيام هذا 
عبد اهللا بن عبد الرمحن بن .الصديد ومقطعات احلديد، الوحي الوحي النجاء النجاء مث يقبل على صالته

إين ال : حدثين عمي، يزيد بن يزيد بن جابر، عن عطاء اخلراساين أنه كان يقول: يزيد بن جابر قال
منا أوصيكم بآخرتكم فخذوا من دار الفناء أوصيكم بدنياكم، أنتم ا مستوصون، وأنتم عليها حراص، وإ

لدار البقاء، واجعلوا الدنيا كشيء فارقتموه، فواهللا لتفارقنها، واجعلوا املوت كشيء ذقتموه، فواهللا 
لتذوقنه، واجعلوا اآلخرة كشيء نزلتموه فواهللا لترتلنها، وهي دار الناس كلهم ليس من الناس أحد خيرج 

أخذ لسفره الذي يصلحه اغتبط، ومن خرج إىل سفر له أهبته ندم فإذا لسفر إال أخذ له أهبته، فمن 
ضحي مل جيد ظالً، وإذا ظمي، مل جيد ماء يتروى به، وإمنا سفر الدنيا منقطع، وأكيس الناس من قام 

جمالس الذكر هي جمالس احلالل : يزيد بن مسرة أنه مسع عطاء اخلراساين يقول.يتجهز لسفر ال ينقطع
ما من عبد يسجد هللا سجدة يف بقعة من بقاع : حدثين عطاء اخلراساين قال: اعي قالاألوز.واحلرام

إن أوثق عملي : عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال.األرض إال شهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم ميوت
wمسعت عطاء اخلراساين، وصلى معنا املغرب فأخذ بيدي : عمر بن أيب خليفة قال.يف نفسي نشري للعلم
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ترى هذه الساعة ما بني املغرب والعشاء؟ فإا ساعة الغفلة وهي صالة : حني انصرفنا، فقال
وتويف سنة مخس وثالثني . أسند عطاء عن ابن عمر، وابن عباس، وأنس، وأيب هريرة، يف آخرين.األوابني

  . ومائة

  إبراهيم بن أدهم يكنى أبا إسحاق 

    

م بن أدهم من األشراف وكان أبوه كثري املال واخلدم، فخرج كان إبراهي: يونس بن سليمان البلخي قال
فبينا إبراهيم يف ذلك وهو على فرسه . إبراهيم يوماً يف الصيد مع الغلمان واخلدم واجلنائب والبزاة

أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا ال "يا إبراهيم ما هذا العبث؟ : يركضه، إذا هو بصوت من فوقه
فرتل عن دابته ورفض الدنيا : قال.  اتق اهللا وعليك بالزاد ليوم الفاقة115 املؤمنون آية سورة" ترجعون

كنت إذا رأيت إبراهيم بن أدهم كأنه ليس فيه روح لو نفخته : بشري بن املنذر قال.وأخذ يف عمل اآلخرة
 ما كان يل مؤونة :مسعت إبراهيم بن أدهم يقول: إبراهيم بن بشار قال.الريح لوقع قد اسود متدرع بعباء

ما كنت : أي شيء يا أبا إسحاق؟ فقال: فقلت. قط على أصحايب وال على غريهم إال يف شيء واحد
أحس أكري نفسي يف احلصادين، فيحتاجون إىل أن يكروين، ويأخذون يل األجرة، فهذه كانت مؤونيت 

بلس ومعي رغيفان ما لنا شيء ومضيت مع إبراهيم بن أدهم إىل مدينة يقال هلا طرا: قال ابن بشار.عليهم
ما لك؟ أعطه، فأعطيته وأنا : فقال يل. ادفع إليه ما معك فتلبثت: غريمها وإذا سائل يسأل، فقال يل

يا أبا إسحاق إنك تلقى غداً ما مل تلقه قط واعلم أنك تلقى ما أسلفت وال : متعجب من فعله، فقال يل
فأبكاين كالمه وهون علي : قال. جؤك أمر ربكفمهد لنفسك فإنك ال تدري مىت يف. تلقى ما خلفت

وخرجت أنا وإبراهيم بن أدهم، وأبو يوسف : قال ابن بشار.هكذا فكن: فلما نظر إيل أبكي، قال. الدنيا
الغسويل، وأبو عبد اهللا السنجاري، نريد اإلسكندرية فمررنا بنهر يقال له ر األردن فقعدنا تستريح 

فقمت أسعى . فألقاها بني أيدينا فأكلناها ومحدنا اهللا عز وجل. اتوكان مع أيب يوسف كسريات يابس
فقال بكفيه يف املاء فمألمها مث . أتناول ماء إلبراهيم فبادر إبراهيم فدخل النهر حىت بلغ املاء إىل ركبتيه

سف لو يا أبا يو: احلمد هللا، مث إنه خرج من النهر فمد رجليه مث قال: بسم اهللا، وشرب املاء مث قال: قال
يا أبا : علم امللوك وأبناء امللوك ما حنن فيه من النعيم والسرور جلالدونا عليه بالسيوف أيام احلياة، فقلت

من أين لك هذا الكالم؟قال : فتبسم وقال. إسحاق طلب القوم الراحة والنعيم فأخطأوا الطريق املستقيم
رمحك اهللا يا فالن، مث :  فوضع يده عليه مث قالمررنا مع إبراهيم بن أدهم مبقربة فتقدم إىل قرب: ابن بشار

wتقدم إىل آخر فقال مثل ذلك، فعل ذلك بسبعة من القبور مث قام قائماً بني تلك القبور فنادى يا فالن يا 
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مث بكى وغرق يف فكره مث رجع بعد . فالن، بأعلى صوته، لقد متم وخلفتمونا وحنن بكم سريعاً الحقون
إخويت، عليكم باملبادرة واجلد واالجتهاد، :  ودموعه تنحدر كاللؤلؤ الرطب وقالساعة فأقبل إلينا بوجهه،

بينا حنن ذات يوم عند : شقيق بن إبراهيم قال.سارعوا وسابقوا فإن نعالً فقدت أختها سريعة اللحاق ا
قل له أدركه ف: فقال لرجل. نعم: أليس هذا فالن؟ فقيل: إبراهيم بن أدهم إذ مر به رجل فقال إبراهيم

واهللا إن امرأيت وضعت وليس عندي شيء، فخرجت شبه : مل مل تسلم؟ فقال له، فقال: قال لك إبراهيم
فرجعت إىل إبراهيم فقلت له، فقال؛ إنا هللا، كيف غفلنا عن صاحبنا حىت نزل به هذا : انون، قال
 فاشتر له ما يصلحه يا فالن إيت صاحب البستان فاستسلف منه دينارين، فادخل السوق: األمر؟ وقال

فدخلت السوق فأوقرت بدينار من كل شيء وتوجهت إليه فدققت الباب .بدينار، وادفع الدينار اآلخر
. فمري بفتح الباب وتنحي: قلت. ليس هو ههنا: قالت. أنا، أردت فالناً: من هذا؟ قلت: فقالت امرأته

على يدي من : فقالت. ر وناولتها الدينارففتحت الباب فأدخلت ما على البعري وألقيته يف صحن الدا: قال
قال .اللهم ال تنس هذا اليوم إلبراهيم: فقالت. قويل على يد أخيك إبراهيم بن أدهم: بعث هذا؟ فقلت

ما نيت بالعيش إال يف بالد الشام، أفر بديين : فقال. يا إبراهيم تركت خراسان: وقلت إلبراهيم: شقيق
هو مجال، مث : هو موسوس، ومن يراين يقول: جبل، فمن يراين يقولمن شاهق إىل شاهق، ومن جبل إىل 

يا شقيق مل ينبل عندنا من نبل باحلج واجلهاد إمنا نبل من كان يعقل ما يدخل جوفه، يعين : قال يل
الرغيفني، من حله، يا شقيق ماذا أنعم اهللا على الفقراء؟ ال يسأهلم يوم القيامة ال عن زكاة وال عن حج 

مر يزيد : أمحد بن داود قال.اد وال عن صلة رحم، إمنا يسأل هؤالء املساكني، يعين األغنياءوال عن جه
    ناولنا : بإبراهيم بن أدهم وهو ينظر كرماً، فقال

فطأطأ إبراهيم رأسه . فقلت السوط فجعل يقنع رأسه: قال. ما أذن يل صاحبه: من هذا العنب، قال
كنا جلوساً باملصيصة : علي بن بكار قال.وجل فأعجز الرجل عنهاضرب رأساً طاملا عصى اهللا عز : وقال

: هذا، قال: أيكم إبراهيم بن أدهم؟ فقال القوم: وعندنا إبراهيم بن أدهم، فقدم رجل من خراسان فقال

أنا : ما جاء بك؟ فقال: إن إخوتك بعثوين إليك فلما مسع ذكر إخوته قام فأخذ بيديه فنحاه فقال
إن كنت صادقاً فأنت حر، : فقال. غلة وعشرة آالف درهم بعث ا إليك إخوتكمملوكك، معي فرس وب

: حيىي بن الكدير بن أسود الكاليب من أهل عسقالن قال.فذهب. وما معك لك، اذهب فال خترب أحداً

 فزارين إخوان يل يف بستاين فقلت. كان إبراهيم بن أدهم أجرياً يف بستان يل سنة أبتذله فيما يبتذل األجري

أنت يف هذه البستان منذ سنة ال تعرف : فقلت له. فجاء برمان مل حنمده. إيتنا برمان حلو: إلبراهيم
فأي موضع هو من البستان؟ فوصفته له فأنكرت أمره، وإذا رجل : موضع اجليد احللو من احلامض؟ قال

wيته قد قبل يديه فرتل إليه فرأ. فأخرب مبكانه عندي. قد أقبل على جنيب يسأل عن إبراهيم بن أدهم
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: فقال. مات بعض مواليك فجئتك مبرياثه ثالثني ألف ردهم: ما جاء بك؟ فقال: فقال له إبراهيم. وعظمه

ابسط إزارك، وصب عليه ما : فقال للرجل. قد تعنيت من بلخ فاقبلها مين: ما لكم وأتباعي؟ فقال الرجل
ثلث لك لعنائك من بلخ إىل ها هنا : لفقا. فقسمه. اقسمه ثالثة أقسام: ففعل، فقال إبراهيم. معك

أبو سليمان .وثلث اقسمه على املساكني ببلخ، وثلث أنت يا حيىي اقسمه يف مساكني أهل عسقالن
ما : عن خملد بن احلسني قال.صلى إبراهيم بن أدهم مخس عشرة صالة بوضوء واحد: الداراين قال

ذلك فضل اهللا يؤتيه من "فأغتم مث أتعزى ذه انتبهت من الليل إال أصبت إبراهيم بن أدهم يذكر اهللا 
أعربنا : مسعت إبراهيم بن أدهم يقول: عبد امللك بن سعد الدمشقي قال.54سورة املائدة آية " يشاء

اطلعت على إبراهيم بن : عبد اهللا بن الفرج العابد قال.الكالم فما نلحن، وحلنا يف األعمال فما نعرب
: موسى بن طريف قال. وعند رأسه أفعى يف فيها طاقة نرجس تذب عنهأدهم بالشام يف بستان وهو نائم

ركب إبراهيم بن أدهم البحر فأخذم ريح عاصف فأشرفوا على اهللكة فلف إبراهيم رأسه يف عباءة 
احلاجة إىل : ما الشدة؟ قال: قالوا. ليس ذا شدة: ما ترى ما حنن فيه من الشدة؟ فقال: فقالوا له. ونام

كنت : خلف بن متيم قال.فصار البحر كأنه قدح زيت. اللهم أريتنا قدرتك فأرنا عفوك: لمث قا. الناس
فأخربين أبو رجاء عنه . عند أيب رجاء اهلروي يف مسجده فأتى رجل على فرس فرتل فسلم عليه وودعه

ق أنه كان مع إبراهيم بن أدهم يف سفينة يف غزاة يف البحر، فعصفت عليهم الريح وأشرفوا على الغر
ختافون وفيكم إبراهيم؟إبراهيم بن عبد اهللا بن حممد البلخي، : فسمعوا يف البحر هاتفاً يهتف بأعلى صوته

اللهم إن كنت : وجدت يوماً راحة فطاب قليب حلسن صنيع اهللا يب فقلت: عن إبراهيم بن أدهم قال
أضر يب القلق، قال أعطيت أحداً من احملبني لك ما سكنت به قلوم قبل لقائك فأعطين ذلك لفقد 

يا إبراهيم ما استحييت مين؟ تسألين أن : فرأيت اهللا تعاىل يف النوم، فوقفين بني يديه وقال يل: إبراهيم
أعطيك ما تسكن به قلبك قبل لقائي، وهل يسكن قلب املشتاق إىل غري حبيبه؟ أم هل يستريح احلب إىل 

اقتصرنا من أخبار إبراهيم على هذا . ما أقوليا رب ت يف حبك فلم أدر: غري من اشتاق إليه؟ فقلت
وقد روى إبراهيم عن مجاعة من .القدر ألنا قد وضعنا كتاباً مجعنا فيه أخباره فكرهنا اإلعادة يف التصانيف

كأيب إسحاق السبيعي وأيب حازم وقتادة ومالك بن دينار وأبان واألعمش وغريهم، وقد روى : التابعني
 إال أنه شافه بعض من روى عنه، وأرسل الرواية عن بعض، وتويف باجلزيرة، عن خلق من تابعي التابعني

  .فحمل إىل صور فدفن هنالك

    

  داود البلخي 
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إنس صحبت رجالً : لقيت أسلم بن زيد اجلهين فقلت له: لبث مع أمه أربعني شهراً إبراهيم بن أدهم قال
بكالم خفي بينه وبني نفسه فإذا جفنة بن من الكوفة إىل مكة فرأيته إذا مشى يصلي ركعتني مث يتكلم 
يا بين ذاك أخي داود ومسكنه من قرى : ثريد عن ميينه وكوز ماء، وكان يأكل ويطعمين، فبكى وقال

ما قال لك وما علمك؟ : بلخ بقرية يقال هلا املازرة الطيبة، وإا تفاخر البقاع بكينونة داود فيها، يا غالم
إنه يتعاظم علي أن أنطق به فإنين سألت به مرة فإذا : وما هو؟ قلت: قال. علمين اسم اهللا األعظم: قلت

ال روع عليك أنا أخوك : سل تعطه، فراعين ذلك وفزعت فزعاً شديداً فقال: برجل آخذ حبجريت فقال
اخلضر، إن أخي داود علمك اسم اهللا األعظم فإياك أن تدعو به على رجل بينك وبينه نزع فتهلكه هالك 

آلخرة، ولكن ادع اهللا أن يثبت به قلبك، ويشجع به جبنك، ويقوي به ضعفك ويؤنس به الدنيا وا
  .وحشتك، ويؤمن به روعتك

  شقيق بن إبراهيم البلخي 

قال علي بن حممد بن : أمحد بن عبد اهللا الزاهد قال.لبث يف بطن أمه ستة وثالثني شهراً يكىن أبا علي
كفن يكفن فيه، قدم ذلك كله بني يديه، وثيابه وسيفه إىل كان جلدي ثلثمائة قرية ومل يكن له : شقيق

الساعة معلق يتربكون به، وكان قد خرج إىل بالد الترك لتجارة وهو حدث فدخل إىل بيت أصنامهم، 
فقال له . إن هذا الذي أنت فيه باطل، وهلذا اخللق خالق ليس كمثله شيء رازق كل شيء: فقال لعاملهم

زعمت أن لك خالقاً قادراً على كل شيء، : كيف؟ قال: فعلك، فقال له شقيقليس يوافق قولك : اخلادم
فكان سبب زهدي كالم التركي، فرجع فتصدق جبميع : قال شقيق. وقد تعنيت إىل ها هنا لطلب الرزق

خرجت من ثلثمائة ألف درهم : مسعت شقيق بن إبراهيم يقول: قال أبو عبد اهللا.ما ملك وطلب العلم
يا : لبست الصوف عشرين سنة وأنا ال أعلم، حىت لقيت عبد العزيز بن أيب رواد، فقال يلوكنت مرابياً و

شقيق ليس الشأن يف أكل الشعري، وال لباس الصوف والشعر، الشأن يف املعرفة، وأن تعبد اهللا تال تشرك 
اء ربه فليعمل فمن كان يرجو لق: "مث تال. يكون مجيع ما تعمله هللا خالصاً: فسر يل هذا؟ قال: فقتل. به

مسعت حامتاً : حممد بن أيب عمران قال.110سورة الكهف آية " عمالً صاحلاً وال يشرك بعبادة ربه أحدا
كنا مع شقيق البلخي وحنن مصافوا الترك يف يوم ال أرى فيه إال رؤوساً تندر، وسيوفاً : األصم يقول

يف هذا اليوم؟ تراها مثلها يف الليلة يا حامت كيف ترى نفسك : تقطع، فقال يل شقيق وحنن بني الصفني
لكين واهللا أرى نفسي يف هذا اليوم مثلها يف الليلة اليت : فقال. ال واهللا: اليت زفت إليك امرأتك؟ فقلت

حامت األصم قال يل .مث نام بني الصفني ودرقته حتت رأسه، حىت مسعت غطيطه: قال. زفت فيها امرأيت
مسعت شقيقاً : حامت قال. النار، خذ منفعتها واحذر أن حترقكإصحب الناس كما تصحب: شقيق البلخي w
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مثل املؤمن كمثل رجل غرس خنلة وهو خياف أن حتمل شوكاً ومثل املنافق كمثل رجل زرع : يقول
شوكاً وهو يطمع أن حيصد متراً هيهات، كل من عمل حسناً فإن اهللا ال جيزيه إال حسناً، وال يرتل األبرار 

  .شقيق عن عباد بن كثري وغريه، وصحب إبراهيم بن أدهمأسند .منازل الفجار

    

فقيل حامت بن عنوان، وقيل حامت بن يوسف؛ وقيل حامت بن عنوان بن : حامت األصم واختلفوا يف اسم أبيه
: حممد بن أيب عمران قال.يكىن أبا عبد الرمحن، وهو موىل للمثىن بن حيىي احملاريب، صحب شقيقاً. يوسف

: على خصال أربع: صم، وسأله رجل على ما بنيت أمرك هذا يف التوكل على اهللا؟ قالمسعت حامتاً األ

علمت أن رزقي ال يأكله غريي فاطمأنت به نفسي، وعلمت أن عملي ال يعمله غريي فأنا مشغول به، 
وعلمت أن املوت يأتيين بغتة فأنا أبادره، وعلمت أين ال أخلو من عني اهللا حيث كنت فأنا مستحي 

يا حامت كيف : مر عاصم بن يوسف حبامت األصم وهو يتكلم يف جملسه فقال: رباح بن اهلروي قال.منه
أقوم باألمر، وأمشي بالسكينة، وأدخل بالنية، وأكرب بالعظمة، وأقرأ بالترتيل والتفكر، : تصلي؟ قال حامت

وجل، وأخاف أن ال وأركع باخلشوع، وأسجد بالتواضع، وأسلم بالسنة وأسلمها باإلخالص إىل اهللا عز 
اختلفت إىل : مسعت حامتاً األصم يقول: عبد اهللا بن سهل قال.قال تكلم فأنت حتسن تصلي. تقبل مين

رأيت رزقي من عند ريب فلم أشتغل إال بريب، : أي شيء تعلمت؟ فقتل: شقيق ثالثني سنة، فقال يل يوماً
به فلم أنطق إال باحلق، ورأيت أن اخللق ورأيت أن اهللا تعاىل وكل يب ملكني يكتبان علي كل ما تكلمت 

ينظرون إىل ظاهري والرب تعاىل ينظر إىل باطين، فرأيت مراقبته أوىل وأوجب، فسقطت عين رؤية اخللق، 
فقال . ورأيت أن اهللا مستحثاً يدعو اخللق إليه فاستعددت له مىت جاءين ال أحتاج يقتلين، يعين ملك املوت

لو أن صاحب خرب جلس : مسعت حامتاً يقول: سن بن علي العابد قالاحل.يا حامت ما خاب سعيك: يل
: أبو تراب النخشيب قال.إليك ليكتب كالمك الحترزت منه، وكالمك يعرض على اهللا تعاىل فال حتترز

يل أربع نسوة وتسعة من األوالد، ما طمع الشيطان أن يوسوس يل يف شيء من : مسعت حامتاً يقول
ما تأكل؟ : ما من صباح إال والشيطان يقول يل: مسعت حامتاً األصم يقول: لحامد اللفاف قا.أرزاقهم

وقال رجل حلامت ما : قال.آكل املوت وألبس الكفن وأسكن القرب: وما تلبس؟ وأين تسكن؟ فأقول
إن عافية يومي أن ال : أليست األيام كلها عافية؟ قال: أشتهي عافية يوم إىل الليل، فقيل له: تشتهي؟ قال

إذا عملت فاذكر نظر اهللا إليك، وإذا : تعهد نفسك يف ثالثة مواضع: وقال حامت: قال. اهللا فيهأعصي
مسعت حامتاً : عن علي بن املوفق قال.تكلمت فاذكر مسع اهللا إليك، وإذا سكت فاذكر علم اهللا فيك

wفقعد على لقينا الترك وكان بيننا جولة فرماين تركي بوهق فقلبين عن فرسي ونزل عن دابته : يقول
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   793 

فوحق سيدي ما كان قليب عنده وال . صدري وأخذ بلحييت هذه الوافرة وأخرج من خفه سكيناً ليذحبين
سيدي قضيت علي أن : فقلت. عند سكينه، إمنا كان قليب عند سيدي أنظر ماذا يرتل به القضاء منه

و قاعد على صدري آخذ يذحبين هذا فعلى الرأس والعني، إمنا أنا لك وملكك فبينا أنا أخاطب سيدي وه
بلحييت ليذحبين، إذ رماه بعض املسلمني بسهم فما أخطأ حلقه، فسقط عين فقمت أنا إليه فأخذت 

السكني من يده فذحبته، فما هو إال أن تكون قلوبكم عند السيد حىت تروا من عجائب لطفه ما مل تروا 
أخربنا : ربنا به حممد بن عبد الباقي قالأسند حامت احلديث وال أعرف له إال ما أخ. من اآلباء واألمهات

: حدثنا أبو احلسني حممد بن حممد بن أمحد املؤذن قال: أنا أمحد بن عبد اهللا؟ قال: محد بن أمحد قال

حدثنا حامت : حدثنا ابن احلارث قال: حدثنا حممد بن علويه قال: حدثنا حممد بن احلسني بن علي قال
حدثنا مالك عن : حدثنا إبراهيم بن طهمان قال:  املاهياين قالحدثنا سعيد بن عبد اهللا: األصم قال

صل صالة الضحى فإا صالة األبرار، وسلم إذا :"الزهري عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ". دخلت بيتك يكثر خري بيتك

  أحمد بن الخضروهو المعروف بابن خضرويه البلخي 

    

وقال .شيب وحامتاً األصم، ورحل إىل يزيد وأيب حفص النيسابورييكىن أبا حامد، صحب أبا تراب النخ
قال : حممد بن الفضل قال.ما رأيت أحداً أكرب مهة وال أصدق حاالً من أمحد بن خضرويه: أبو حفص

حممد بن حامد .القلوب جوالة إما أن جتول حول العرض وإما أن جتول حول احلش: أمحد بن خضرويه
وقال رجل ألمحد بن : قال.الصرب زاد املضطرين، والرضا درجة العارفني: ويهأمحد بن خضر: الترمذي قال

ال نوم أثقل من الغفلة، وال رق أملك : وقال أمحد: قال.أمت نفسك حىت حتييها: فقال. خضرويه، أوصين
رعاية : أي األعمال أفضل؟ فقال: وسئل أمحد: قال.من الشهوة، ولوال ثقل الغفلة مل تظفر بك الشهوة

كنت جالساً عند أمحد بن خضرويه : حممد بن حامد قال. عن االلتفات إىل شيء غري اهللا عز وجلالسر
يا بين : وهو يف الرتع األخري، وكان قد أتى عليه مخس وتسعون سنة فسئل عن مسألة فدمعت عيناه وقال

و بالشقاوة أىن يل باب كنت أدقه مخساً وتسعني سنة هو ذا يفتح يل الساعة، ال أدري أيفتح يل بالسعادة أ
اللهم إنك : أوان اجلواب؟وكان قد ركبه من الدين سبعمائة دينار، وحضره غرماؤه فنظر إليهم فقال

هذه : فدق داق الباب وقال. جعلت الرهون وثيقة ألرباب األموال وأنت تأخذ عنهم وثيقتهم فأد عين
أسند .ا فقضى عنه مث خرجت روحهفخرجو: أين غرماؤه؟ قال: قال. نعم: دار أمحد بن خضرويه؟ فقالوا

w  .أمحد بن خضرويه عن حممد بن عبدة املروزي وتويف سنة أربعني ومائتني
w
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  محمد بن الفضل بن العباس أبو عبد اهللا البلخي 

العجب ممن يقطع األودية واملفاوز : مسعت حممد بن الفضل يقول: أبو بكر حممد بن عبد اهللا الرازي قال
حرمه ألن فيه آثار أنبيائه كيف ال يقطع نفسه وهواه حىت يصل إىل قلبه ألن فيه والقفار ليصل إىل بيته و

أنزل نفسك مرتلة من ال حاجة له فيها وال بد له : قال حممد بن الفضل: آثار مواله؟احلسن بن علويه قال
ت ما خطو: قال يل حممد بن الفضل: إبراهيم اخلواص قال.منها، فإن من ملك نفسه عز، ومن ملكته ذل

أربعني سنة خطوة لغري اهللا عز وجل، وما نظرت أربعني سنة يف شيء أستحسنه حياء من اهللا عز وجل، 
أسند حممد بن الفضل عن .وما أمليت على ملكي ثالثني سنة شيئاً، ولو فعلت ذلك الستحييت منهما

سع عشرة قتيبة بن سعيد، وصحب أمحد بن خضرويه وغريه، وانتقل إىل مسرقند فمات ا يف سنة ت
  .وثلثمائة

  أبو بكر الوراق 

: أبو بكر بن أجيد البلخي قال.وامسه حممد بن عمر، ويقال له احلكيم وأصله من ترمذ لكنه أقام ببلخ

: ما حرفتك؟ قال: الشك املقدور، ولو قيل: لو قيل للطمع من أبوك؟ قال: مسعت أبا بكر الوراق يقول

دخل رجل على أيب بكر : غيالن السمرقندي قال.رماناحل: ما غايتك؟ قال: اكتساب الذل ولو قيل
حممد بن حامد .ال ختف منه فإن القلب من ختافه بيد من ترجوه: فقال. إين أخاف من فالن: الوراق فقال

أما الذي يقربك من : فقال. علمين شيئاً يقربين إىل اهللا، ويقربين من الناس: قلت أليب بكر الوراق: قال
أسند أبو بكر الوراق احلديث عن موسى بن .لذي يقربك من الناس فترك مسألتهماهللا فمسألته، وأما ا

  .حزام الترمذي

بينا أنا جالس يف احلدادين ببلخ إذ مر رجل فنظر إىل النار يف :عابد بلخي مل يعرف امسه عبد الوهاب قال
  . الكور فسقط فقمنا فنظرنا إليه فإذا هو قد مات

خرجت حاجاً فلما صرت يف بعض الطريق إذا أنا : بالل األسود قالعابدة بلخية رضي اهللا عنهاأبو 
ما أرى معك زاداً : فقلت هلا. من بلخ: من أين أنت؟ قالت: فقلت هلا. بامرأة ليس معها زاد وال إداوة

إذا نفذت : خرج معي من بلخ عشرة دراهم وقد بقي بعضها، فقلت هلا: يل: فقالت. وال حتملني فيه الزاد
إذا فين ما تصنعني؟ : قلت. علي هذه اجلبة أبيعها وآخذ دوا وأنفق ما بني ذلك:  فقالتما تصنعني؟

يا بطال أسأله : فإذا فين ما تصنعني؟ قالت: قلت. أبيع هذا اخلمار وآخذ دونه وأنفق ما بني ذلك: قالت
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 ومعي فضل من أال سألته قبل ذلك؟ قالت، وحيك إين أستحيي أن أسأله شيئاً من الدنيا: قلت. فيعطيين
فلما قضيت . فتركته معها وختلفت حلاجة. دعه: فقالت. اعقيب على هذا احلمار عقبة: قلت. عرضها

حاجيت أسرعت يف أثرها فإذا أنا باحلمار واقف واخلرج مملوء فرآين حواري مل أر حبسنه فطلبتها بعد ذلك 
   .انتهى ذكر أهل بلخ حبمد اهللا ومنه.فما رأيتها

  ن أهل ترمذذكر المصطفين م

  علي بن رزين أبو الحسن 

    

كان علي بن رزين قد صحب .خراساين، أصله من ترمذ، ويقال من هراة كان أستاذ أيب عبد اهللا املغريب
احلسن البصري فيما يذكر واهللا أعلم، وكان يدخل إىل قرميسني فيما بلغين فيكتب عنه، وشاع يف الناس 

نعم وأي :  ماء، فسأله رجل من أهل قرميسني عن هذا؟ فقالذكره أنه يشرب يف كل أربعة أشهر شربة
عاش علي بن رزين مائة وعشرين سنة، .شيء يف هذا؟ سألت اهللا عز وجل أن يكفيين مؤونة بطين فكفاين

  .وتويف سنة مخس وعشرين ومائتني، ودفن على جبل الطور، ودفن إىل جانبه صاحبه أبو عبد اهللا املغريب

  ن الترمذي محمد بن علي بن الحسي

وكان يقول ما صنفت شيئاً لينسب . يكىن أبا عبد اهللا، من كبار مشايخ خراسان، له التصانيف املشهورة
قال حممد بن علي الترمذي : منصور بن عبد اهللا قال.إيل لكن كنت إذا اشتد علي وقيت أتسلى مبصنفايت

: احلسن بن علي قال.ك فقد أطلقكليس يف الدنيا محل أثقل من الرب ألن من برك فقد أوثقك، ومن جفا

أبو احلسني .من جهل أوصاف العبودية فهو بنعت الربوبية أجهل: مسعت حممد بن علي الترمذي يقول
املؤمن بشره يف وجهه، وحزنه يف قلبه، واملنافق حزنه : مسعت حممد بن علي الترمذي يقول: الفارسي قال

ال تغيب عن نظره إليك، واجعل شكرك ملن ال تنقطع اجعل مراقبتك ملن : وقال.يف وجهه وبشره يف قلبه
أسند حممد بن علي عن حممد بن رزام .عنك نعمته، واجعل خضوعك ملن ال خترج عن ملكه وسلطانه

  .انتهى ذكر أهل ترمذ حبمد اهللا ومنه.األيلي

  ذكر المصطفين من أهل بخارى

  محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري يكنى أبا عبد اهللا 
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كيف كان بدو : قلت أليب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري: بو جعفر حممد بن أيب حامت الوراق قالأ
: وكم أتى عليك إذ ذاك فقال: قلت. أهلمت حفظ احلديث وأنا يف الكتاب: أمرك يف طلب احلديث؟ قال

 فقال يوماً، .عشر سنني أو أقل، مث خرجت من الكتاب بعد العشر فجعلت أختلف إىل الداخلي وغريه
يا أبا فالن إن أبا الزبري مل يرو عن : فقلت له. سفيان عن أيب الزبري عن إبراهيم: فيما كان يقرأ للناس

كيف : فدخل فنظر فيه مث خرج فقال يل. ارجع إىل األصل إن كان عندك: إبراهيم، فانتهرين، فقلت له
فقال له . صدقت: م مين فأحكم كتابه وقالفأخذ القل. هو الزبري بن عدي عن إبراهيم: هو يا غالم؟ قلت

فلما طعنت يف سن ست . ابن إحدى عشرة سنة: أبن كم كنت إذ رددت عليه؟ قال: بعض أصحابه
عشرة حفظت كتب ابن املبارك ووكيع، مث خرجت مع أمي وأخي إىل مكة فلما حججت رجع أخي 

قضايا الصحابة والتابعني وختلفت ا يف طلب احلديث، فلما طعنت يف مثان عشرة جعلت أصنف 
أبو حممد .وأقاويلهم، وصنفت كتاب التاريخ عند قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الليايل املقمرة

لقيت أكثر : مسعت أبا عبد اهللا حممد بن إمساعيل يقول: عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن البخاري قال
ة واملدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام من ألف رجل من أهل العلم من أهل احلجاز ومك

قال حممد بن إمساعيل أخرجت هذا الكتاب، يعين : مسعت بعض أصحابنا يقول: السعداين قال.ومصر
ما وضعت : قال حممد بن إمساعيل: حممد بن يوسف الفربري قال.الصحيح، من زهاء ستمائة ألف حديث

كان محل إىل حممد : بكر بن منري قال.ذلك وصليت ركعتنييف كتاب الصحيح حديثاً إال اغتسلت قبل 
. فاجتمع التجار إليه بالعشية فطلبوها منه بربح مخسة آالف درهم. بن إمساعيل بضاعة أنفذها إليه فالن

انصرفوا الليلة فجاءه من الغد جتار آخرون فطلبوا منه تلك البضاعة بربح عشرة آالف درهم : فقال هلم
ال أحب : ويت البارحة أن أدفع إليهم مبا طلبوا، يعين الذين طلبوا أول مرة، ففعل وقالإين ن: فردهم وقال

كان حممد بن إمساعيل البخاري إذا كان يف أول ليلة من رمضان : مسبح بن سعيد قال.أن أنقض نييت
 إىل جيتمع إليه أصحابه فيصلي م فيقرأ يف كل ركعة عشرين آية، وكان يقرأ يف السحر ما بني النصف

علي بن .دعوة مستجابة: الثلث من القرآن، فيختم عند السحر يف كل ثالث ليال، ويقول عند كل ختمة
كنا يف جملس أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل، فرفع إنسان من حليته : مسعت أيب يقول: حممد بن منصور قال

 فلما غفل الناس رأيته مد يده قذاة فطرحها على األرض، فرأيت حممد بن إمساعيل ينظر إليها وإىل الناس
فلما خرج من املسجد رأيته أخرجها فطرحها على . فرفع القذاة من األرض فأدخلها يف كمه

كنت أرى أبا عبد اهللا يقوم يف ليلة واحدة مخس عشرة مرة إىل عشرين : حممد بن أيب حامت قال.األرض
وكان . ديث فيعلم عليها مث يضع رأسهمرة يف كل ذلك يأخذ القداحة فيوري ناراً ويسرج مث خيرج أحا w
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مسعت حممد بن إمساعيل : بكر بن منري قال.يصلي يف وقت السحر ثالث عشرة ركعة يوتر منها بواحدة
فضائل البخاري كثرية، وحفظه للحديث : قلت.أرجو أن ألقى اهللا وال حياسبين أين اغتبت أحداً: يقول

. ما أخرجت خراسان مثل حممد بن إمساعيل: بن حنبلحفظ غزير قد شهد له األكابر به حىت قال أمحد 

ولد يوم اجلمعة بعد صالة اجلمعة لثالث عشرة خلت من . وكان حنيف اجلسم ليس بالطويل وال بالقصري
وتويف ليلة السبت عند صالة العشاء ليلة الفطر، ودفن يوم الفطر بعد صالة .شوال سنة أربع وتسعني ومائة
  .سنة ست ومخسني ومائتني وقربه خبرتنكالظهر وذلك لغرة شوال من 

  عابد بخاري 

سلكت البادية ستة عشر طريقاً على غري اجلادة، فأعجب ما رأيت رجل : إبراهيم بن أمحد اخلواص قال
ليس له يدان وال رجالن، وعليه من البالء أمر عظيم وهو يزحف زحفاً فتحريت منه وسلمت عليه، فقال 

الذي جاء بك عرف بيين : مب عرفتين ومل ترين قبلها؟ فقال: فقلت له: قال. وعليك السالم يا إبراهيم: يل
من خبارى فبقيت : ومن أين أنت؟ قال: إىل مكة، قلت: صدقت، إىل أين تريد؟ فقال: فقتل. وبينك

يا إبراهيم تعجب من قوي حيمل ضعيفاً ويرفق به؟ مث دمعت : فنظر إيل شزراً وقال. متعجباً أنظر إليه
فلما دخلت مكة رأيته يطوف . ال يا حبييب، فتركته على حاله ومضيت أنا: رسل الدموع فقلتعيناه وأ

  .انتهى ذكر أهل خبارى.وهو يزحف زحفاً

  من المصطفين من فرغانة

    

  أبو بكر بن إسماعيل الفرغاني 

ظهر الغىن يف ما رأيت يف الفقراء أحسن من أيب بكر بن إمساعيل الفرغاين، وكان ممن ي: حممد بن داود قال
الفقر، يلبس قميصني أبيضني ورداء وسراويل ونعالً لطيفة وعمامة، ويف يده مفتاح كبري حسن، وليس له 

  .بيت، ينطرح يف املساجد، ويطوي اخلمس والست دائماً

  من المصطفين من نخشب

  أيوب تراب النخشبي 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   798 

لقيت ستمائة شيخ : اجلالء قالوامسه عسكر بن احلصني، ويقال عسكر بن حممد بن حصني أبو عبد اهللا 
مر أبو تراب النخشيب : أبو علي احلسن بن خريان الفقيه قال.ما رأيت فيهم مثل أربعة أوهلم أبو تراب

ففيما حيلق رأسه مر به أمري من أهل . اجلس، فجلس: حتلق رأسي هللا عز وجل؟ فقال له: مبزين فقال له
أي شيء معكم من الدنانري؟ فقال له : فقال. نعم: ب؟ قالواأليس هذا أبا ترا: بلده فسأل حاشيته فقال هلم

مل يكن معنا غري : إذا قام فأعطه واعتذر إليه وقل له: فقال. معي خريطة فيها ألف دينار: رجل من خاصته
. ما حضر معنا غري هذه الدنانري: إن األمري يقرأ عليك السالم وقال لك: هذه، فجاء الغالم إليه فقال له

ال واهللا ولو أا ألفا : فقال. خذها: أي شيء أعمل ا؟ فقال: فقال املزين. ادفعها إىل املزين: فقال له
مر إليه فقل له إن املزين ما أخذها فخذها أنت فاصرفها يف : فقال له أبو تراب. دينار ما أخذا

 أن ال أمد يدي إىل بيين وبني اهللا عز وجل عهد: قدم أبو تراب يقول: أبو عبد اهللا اجلالء قال.مهماتك
ألفت القلوب : مسعت أبا تراب النخشيب يقول: منصور بن عبد اهللا قال.حرام إال قصرت يدي عنه

كنا مع أيب تراب النخشيب : أبو العباس الشرقي قال.اإلعراض عن اهللا عز وجل صحبتها الوقيعة يف األولياء
فضرب : قال. أنا عطشان: صحابهيف طريق مكة فمرض فعدل عن الطريق إىل ناحية فقال له بعض أ

أحب أن أشربه يف قدح، فضرب بيده األرض فناوله قدحاً من : فقال الفىت: برجله فإذا عني من ماء زالل
ما : فقال يل يوماً: قال.زجاج أبيض كأحسن ما رأيت، فشرب وسقانا وما زال القدح معنا إىل مكة

ما رأيت أحداً إال وهو يعطى : ا عباده؟ فقلتيقول أصحابك يف هذه األمور اليت يكرم اهللا عز وجل 
بلى قد زعم : فقال. ما أعرف هلم قوالً فيه: قلت. إمنا سألتك من طريق األحوال: فقال. اإلميان ا

أصحابك إا خدع من احلق وليس األمر كذلك إمنا اخلدع يف حال السكون إليها، فأما من مل يعرج على 
. أسند أبو تراب عن حممد بن منري ويعمر بن محاد وغريمها. مرتبة الربانينيامللك يف اعتناق احلقائق فتلك

  .وتويف بالبادية شته السباع يف سنة مخس وأربعني ومائتني

  من المصطفين من أهل منجوران

  وهي قري ببلخ 

  علي بن محمد المنجوراني 

مد فلما رجعنا من دفن أبيه مات أبو علي املنجوراين فخرجنا نعزي ابنه علي بن حم: أمحد بن سهل قال
اشهدوا أين ال أملك اليوم شيئاً مما ورثت عن أيب، ألنه يتخاجل يف : نزع ثيابه ودخل املاء يف ر، وقال
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صدري، فإن واسيتموين بقميص حىت أخرج من املاء فعلتم قال وكان لنا صديقاً مؤانساً فألقوا إليه قميصاً 
  . ال حيصىوكان أبوه ترك ماالً. فخرج من املاء

  ذكر المصطفين من عباد خراسان والمشرق

  . الذين لم تعرف بالدهم وال أسماؤهم

  عابد 

أتى رجل من إخوان فضيل من أهل خراسان فجلس إىل فضيل يف املسجد : صاحل بن عبد الكرمي قال
راساين فخرج اخل: فقام اخلراساين يطوف، فسرقت منه دنانري، ستني أو سبعني، قال: احلرام فحدثه قال

مثلتين : ال، قال اخلراساين: عليها تبكي؟ قال: سرقت الدنانري، قال: مالك؟ قال: يبكي، فقال له فضيل
  .وإياه بني يدي اهللا عز وجل فأشرفت على إدحاض حجته فبكيت رمحة له

  عابد آخر 

    

وجهت يف : فقلت. قد وجه أبوك أمس يف طلبك: جئت يوماً إىل املرتل فقيل يل: صاحل بن أمحد قال
جاءين رجل أمس كنت أحب أن تراه، بينا أنا قاعد يف حنر الظهرية إذا أنا برجل يسلم : طليب؟ فقال

بالباب وكأن قليب ارتاح فقمت ففتحت الباب فإذا أنا رجل عليه فروة وعلى أم رأسه خرقة، ما حتت 
فدخل الدهليز . ادخل: فروته قميص وال معه ركوة وال جراب وال عكاز، قد لوحته الشمس، فقلت

من ناحية املشرق، أريد بعض هذه السواحل ولوال مكانك ما دخلت هذا : من أين أقبلت؟ قال: فقلت
قصر : على هذه احلال؟ قال نعم، ما الزهد يف الدنيا؟ قلت: قلت: قال. البلد إال نويت السالم عليك

دخلت البيت فأخذت ما عندي ذهب وال فضة، ف: وجعلت أعجب منه، فقلت يف نفسي: قال.األمل
أويسرك أن أقبل : قال. ما عندي ذهب وال فضة وإمنا هذا من قويت: أربعة أرغفة وخرجت إليه فقلت

أرجو أن تكفيين هذه زادي إىل : فأخذها فوضعها حتت حضنه وقال. نعم: ذلك يا أبا عبد اهللا؟ قلت
  .يذكره كثرياًوكان . فلم أزل قائماً أنظر إليه إىل أن خرج. أستودعك اهللا. الرقة

  عابد آخر 
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كنا ذات يوم عند ذي النون، وقد ذكر كرامات اهللا عز وجل ألوليائه، فقال : أمحد بن علي األمخيمي قال
كان عندي فىت من أهل خراسان : أنت رأيت منهم أحداً يا أبا الفيض؟ فقال ذو النون: بعض من حضره

، وكنت أعرض عليه الطعام فيأىب، فبينا حنن أعجمي بقي عندي يف املسجد سبعة أيام ال يطعم الطعام
لو قصدت اهللا عز وجل دون خلقه أغناك، : جلوس ذات يوم دخل سائل يطلب شيئاً، فقال له اخلراساين

فقام .ما سد فاقيت وستر عوريت: أي شيء تريد؟ فقال: ما يل هذا املكان، فقال له اخلراساين: فقال السائل
: قال ذو النون.عتني مث أتاه بثوب جديد وطبق فيه فاكهة وأعطاه السائلاخلراساين إىل احملراب وصلى رك

يا عبد اهللا لك هذا اجلاه عند اهللا عز وجل وأنت منذ سبعة أيام مل تطعم شيئاً؟ فجثا على : فقلت له
 :يا أبا الفيض، كيف نبسط األلسن باملسألة والقلوب ممتلئة بأنوار الرضا عنه؟قال ذو النون: ركبتيه وقال

منهم من يسأل من باب اإلدالل، ومنهم من ميلؤه غىن به، : فقال. فالراضون ال يسألون شيئاً: فقلت له
مث أقيمت الصالة فصلى معنا العشاء اآلخرة وأخذ ركوته .ومنهم من يستخرج املسألة منه عطفه على غريه

  .فلم أره بعد ذلك رضي اهللا عنه وأرضاه. وخرج من املسجد كأنه يريد الطهارة

  عابد من وراء النهر 

    

كنت يوماً يف جملس يل له : حدثين إبراهيم بن أدهم بابتدائه كيف كان، قال: عبد اهللا بن الفرج قال
منظرة إىل الطريق فإذا أنا بشيخ عليه أطار، وكان يوماً حاراً فجلس يف يفء القصر ليستريح فقلت 

فخرج إليه . أن يدخل إلينا فقد أخذ مبجامع قليباخرج إىل هذا الشيخ فأقرئه مين السالم وسله: للخادم
فقام فدخل إيل فسلم فرددت عليه السالم واستبشرت بدخوله؛ وأجلسته إىل جانيب وعرضت عليه الطعام 

. احلج إن شاء اهللا: أين تريد؟ قال: فقتل. من وراء النهر: من أين أقبلت؟ فقال: فقلت له. فأىب أن يأكل

: فقلت. يفعل اهللا ما يشاء: يف هذا الوقت؟ قال: فقلت. العشر أو الثاينقال وكان ذلك أول يوم من 

قم فلبست ما يصلح للسفر وأخذ بيدي : حىت إذا كان الليل قال يل.إن أحببت ذلك: فالصحبة؟ فقال
وخرجنا من بلخ فمررنا بقرية لنا فلقيين رجل من الفالحني فأوصيته ببعض ما أحتاج إليه فقدم إلينا خبزاً 

بسم اهللا قم، فأخذ بيدي فجعلنا نسري وأنا أنظر : اً، وسألنا أن نأكل فأكلنا، وجاء مباء فشربنا مث قالوبيض
هذه مدينة كذا، وهذه : إىل األرض جتذب من حتتنا كأا املوج فمررنا مبدينة بعد مدينة فجعل يقول

الوقت الفالين، يعين من املوعد ها هنا يف مكانك هذا يف : مدينة كذا، هذه الكوفة، مث إنه قال يل
هذا : فجعل يقول: قال. باسم اهللا. بسم اهللا: حىت إذا كان الوقت إذا به قد أقبل فأخذ بيدي وقال.الليل

wوأنا أنظر إىل األرض جتذب من . مرتل كذا، هذا مرتل كذا، وهذا مرتل كذا، وهذه فيدور، هذه املدينة
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الوعد يف الوقت :  اهللا عليه وسلم فزرناه مث فارقين وقال يلفصرنا إىل قرب رسول اهللا صلى.حتتنا كأا املوج
حىت إذا كان الوقت خرجت فإذا به يف املصلى فأخذ بيدي ففعل كفعله يف األوىل .من الليل يف املصلى

أنا : فقتل. إين أريد الشام: الصحبة؟ فقال: والثانية حىت أتينا مكة يف الليل، ففارقين فقبضت عليه فقلت
حىت إذا انقضى احلج إذا أنا به عند زمزم فأخذ .إذا انقضى احلج فاملوعد ها هنا عند زمزم: يلفقال . معك

فلما . بيدي فطفنا بالبيت مث خرجنا من مكة ففعل كفعله األول والثاين والثالث، فإذا حنن ببيت املقدس
ارقين فما رأيته بعد ذلك عليك السالم أنا على املقام ههنا إن شاء اهللا تعاىل، مث ف: دخل املسجد قال يل

فرجعت إىل بلدي أسري سري الضعفى مرتالً بعد مرتل حىت رجعت إىل بلخ : قال إبراهيم.وال عرفين امسه
قد انتهينا حبمد اهللا ومنه إىل اية املشرق وحنن نعود إىل مركزنا وهو مدينة السالم : قلت.فكان أول أمري

  . املوفقبغداد فنرتقي إىل ديار الشام واملغرب واهللا

  من المصطفين من أهل عكبراء

  أبو عبد اهللا عبيد اهللا بن محمد بن بطة 

ملا رجع أبو عبد اهللا بن بطة من الرحلة : وكان عاملاً عابداً القاضي أبو حامد أمحد بن حممد اللؤلؤي قال
والفطر، وكان الزم بيته أربعني سنة فلم ير يوماً منها يف السوق وال رئي مفطراً إال يف يومي األضحى 

تويف : أخربين القطيعي قال: أمحد بن علي قال.أو كما قال. أماراً باملعروف، ومل يبلغه خرب منكر إال غريه
  .أبو عبيد اهللا بن بطة يف احملرم سنة سبع ومثانني وثلثمائة وكان شيخاً صاحلاً مستجاب الدعوة

  ذكر المصطفين من أهل الموصل

  ألزدي المعافى بن عمران أبو مسعود ا

    

أال أراك عاشقاً : مسعت بشراً احلايف، وقال له رجل: علي بن خشرم قال.مجع العلم والتقوى والورع
حضرته يوماً فنعي إليه : وقال.ما يل ال أعشقه، وكان الثوري يسميه الياقوتة: للمعاىف بن عمران، فقال
 حبوته وخر ساجداً، مث رفع رأسه فحل. مظلومني: ظاملني أو مظلومني؟ قيل: ابناه، فما حل حبوته قال

قتل للمعاىف بن عمران ابنان يف وقعة املوصل فجاء : كيف كانت قصتهما؟بشر بن احلارث قال: وقال
فما : قال فهنئوه، قال. إن كنتم جئتم لتعزوين فال تعزوين ولكن هنئوين: إخوانه يعزونه من الغد فقال هلم

كان املعاىف صاحب كمد، أصيب : قال بشر: ن يوسف قاليعقوب ب.برحوا حىت غداهم وغلفهم بالغالية
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: حممد بن مودود املوصلي قال.بابنني له قتال وأصيب مباله، فما رئي عليه أثر حزن وال مسع يف داره صوت

بشر بن .هو عمرك فأفنه مبا شئت: ما ترى يف الرجل يقرض الشعر ويقوله؟ قال: قيل ملعاىف بن عمران
مرداد بن .عز املؤمن استغناؤه عن الناس، وشرفه قيامه بالليل: ىف بن عمران يقولمسعت املعا: احلارث قال

يا أبا عمران : سأل عمرو بن إمساعيل، رجل من أصحاب احلديث، املعاىف بن عمران فقال له: مجيل قال
كتابة حديث واحد أحب إيل من صالة : أسهر وأصلي، أو أكتب احلديث؟ فقال: أي شيء أحب إليك

ند املعاىف عن مغرية بن زياد وأسامة بن زيد وصاحل بن أيب األخضر والثوري، وابن أيب ذئب، أس.ليلة
ومالك، وابن جريج ومسعر والليث بن سعد وغريهم، وأكثر مالزمة الثوري وتأدب بآدابه وصنف كتباً 

  .اهللا أعلموقيل مخس ومثانني وقيل ست و. يف السنن والزهد واألدب وتويف يف سنة أربع ومثانني ومائة

  فتح بن محمد بن وشاح األزدي الموصلي ويكنى أبا محمد 

رب أجعتين وأعريتين، ويف ظلم : مسعت فتح بن حممد األزدي يقول يف جوف الليل: حممد بن الوليد قال
املعاىف بن عمران .الليل أجلستين، فبأي وسيلة أكرمتين هذه الكرامة؟ وكان يبكي ساعة ويفرح ساعة

ايذن :  فتح املوصلي فرأيته قاعداً يف الشمس وصبية له عريانة وابن له مريض، فقلت لهدخلت على: قال
دعها حىت يرى اهللا عز وجل ضرها وصربي عليها : ومل؟ قال: ال، قلت: قال. يل حىت أكسو هذه الصبية

: الحبييب أال تشتهي شيئاً حىت أمحله؟ ق: فتجاوزت إىل الصيب فقعدت عند رأسه فقلت: قال.فريمحين

أبو غسان املؤذن .مين الصرب ومنك البالء: معاىف بن عمران فرفع رأسه إىل السماء وقال: ومن أنت؟ قلت
خرجنا حجاجاً فأردنا غسل ثيابنا مبكة فأرشدنا إىل رجل له صالح من أهل فارس، يغسل للناس : قال

: قال: من أهل املوصل: م؟ قلناممن أنت: ثيام ويتجر على الضعفاء فيغسل ثيام بغري أجرة فأتيناه فقال

كيف تعرفه : فتوجع عليه وأظهر حزناً، فقلنا: مات، قال: ما فعل؟ قلنا: قال. نعم: تعرفون فتحاً؟ قلنا
رأيت يف منامي عدة ليال أن إيت فتحاً املوصلي فإنه من : وأنت رجل من أهل فارس وهو باملوصل؟ قال

فسألت عنه فقيل يل هو على الشط، فأتيته فإذا رجل فخرجت من فارس حىت أتيت املوصل . أهل اجلنة
فلف الشص : قال. أتيتك زائراً: ملتف بكسائه وقد ألقى شصاً له يف املاء فسلمت عليه فرد علي فقلت له

فأتى بطعام فأكلنا مث نودي بالعشاء اآلخرة .وقام فدخلنا املسجد وغربت الشمس وصلينا وتفرق الناس
فتح يف صالته ورميت بنفسي فإذا رجل قد دخل علينا املسجد فسلم وصلى فصلينا وتفرق الناس وقام 

ما يل : مىت عهدك بأيب السري؟ قال: إىل جنب فتح ركعتني وقعد فسلم عليه فتح رسالة، فقال له الرجل
فخرجنا من املسجد وأنا أنظر إليهما حىت مضيا إىل : قال.فقم بنا إليه فإنه معتل: قال. به عهد منذ أيام

wة ميشيا على املاء فقعدت أنظر رجوعهما فجاء أحدمها يف آخر الليل فإذا هو فتح فدخلت عليه دجل
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يا أبا حممد قد : املسجد فرميت نفسي كأين نائم، فلما أسفر الصبح وصلينا وتفرق الناس قمت إليه فقلت
فلما . رضينقضيت من زيارتك وطراً وقد رأيت الرجل الذي أتاك البارحة وما كان منكما، فجعل يعا

ذاك : علم أين قد علمت اخلرب أخذ علي العهود أن ال أعلم بذلك أحداً ما علمت أنه حي، وقال يل
اجعل : اخلضر وأبو السري محزة اخلوالين، وهو رجل صاحل يف هذه القرية، وأشار بيده إليها، وقال

ن أنه مل يلق أحداً أعقل من ذكر املعاىف بن عمرا.طريقك عليه فالقه وسلم عليه فمضيت إليه وسلمت عليه
  .وقال أبو نصر التمار تويف يف سنة سبعني ومائة رمحة اهللا عليه.فتح هذا

  فتح بن سعيد الموصلي يكنى أبا نصر 

    

فتح املوصلي، ومها اثنان معروفان عند أهل العلم وإذا فرق بينهما : وقد يشتبه هذا بالذي قبله إذا قيل
وقد حكي عن هذا حنو احلكاية اليت حكيناها عن األول يف حق أوالده . بالكنية أو باسم األرب تبايناً
بلغين أن بنتاً لفتح : مسعت بشر بن احلارث يقول: أبو بكر بن عفان قال.وحيتمل أن يكون عن األول

ال، أدعها حىت يرى اهللا عز وجل عريها وصربي : أال تطلب من يكسوها؟ فقال: املوصلي عريت فقيل له
اللهم أفقرتين وأفقرت :  فكان إذا كان ليايل الشتاء مجع عياله وقال بكسائه عليهم مث قال:قال. عليها

عيايل، وجوعتين وجوعت عيايل، وأعريتين وأعريت عيايل؛ فبأي وسيلة توسلتها إليك، وإمنا تفعل هذا 
لي إىل أهله رجع فتح املوص: إبراهيم بن نوح املوصلي قال.بأوليائك وأحبائك، فهل أنا منهم حىت أفرح

فما لكم جلوساً يف : قال. ما عندنا شيء نعشيك به: عشوين، فقالوا: بعد العتمة وكان صائماً فقال
أبو بكر .الظلمة؟ قالوا ما عندنا شيء نسرج وال سراج؟ بأي يد كانت مين؟ فما زال يبكي إىل الصباح

كان يتجزأ بفلس يف اليوم بلغين عن فتح املوصلي أنه : مسعت بشر بن احلارث يقول: بن عفان قال
يا رب ابتليتين ببالء األنبياء، : صدع فتح املوصلي، ففرح وقال: إبراهيم بن عبد اهللا قال.يشتري به خنالة

من أدام النظر بقلبه : قال فتح املوصلي: بشر بن حارث قال.فشكر هذا أن أصلي الليلة أربعمائة ركعة
ه ورثه ذلك حبه إياه، ومن اشتاق إليه وزهد فيما سواه ورثه ذلك الفرح باحملبوب، ومن آثره على هوا

أبو جعفر، ابن أخت بشر بن احلارث، .ورعى حقه وخافه بالغيب، ورثه ذلك النظر إىل وجهه الكرمي
نعم : بشر يف البيت؟ قلت: كنت يوماً واقفاً ببابنا إذا أقبل شيخ ثائر الشعر ملتف بالعباء فقال يل: قال

يا أبا نصر إين : فخرج مسرعاً فصافحه واعتنقه فقال له الشيخ: قال. بالبابفتح : ادخل فقل: فقال
خذ بأربعة دوانيق خبزاً، ويكون جيداً، : فدفع إيل درمهاً فقال: قال. ذكرتك البارحة فاشتقت إىل لقائك

w كل معنا :فقال. قل له يأكل معنا: فقال الشيخ. قل له يكون شهريزاً فجئته به: قال الشيخ. وبدانقني متراً
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فلما . فلما أكلنا أخذ ما فضل يف طرف العباء ومضى، فخرج خايل معه يشيعه إىل حرب. فأكلت معهم
كنت عند : حممد بن الصلت قال.هذا فتح املوصلي: تدري من هذا؟ قلت ال، قال. يا بين: رجع قال يل

فلما سكن الرجل . بشر بن احلارث فجاء رجل فسلم على بشر، فقام بشر غليه فقمت لقيامه، فمنعين
فخرجت واشتريت ومحلته : قال.أخرج واشتر خبزاً وزبداً ومتر برين: أخرج بشر درمهاً صحيحاً وقال

يا بين تدري مل منعتك : فوضعته بني يديه، فأكل الرجل ومحل الباقي وقام فخرج، فلما خرج قال يل بشر
كان قيامك لقيامي فأردت أن ال يكون ألنه مل يكن بينك وبينه معرفة ف: قال. عن القيام له؟ قلت ال

إن طيب : قال. ال: قيامك إال هللا خالصاً، وتدري ملاذا دفعت إليك الدرهم وقلت اشتر كذا وكذا؟ قلت
عندهم إذا صح التوكل :  قال- الطعام يستخرج خالص الشكر هللا تعاىل، وتدري مل محل الباقي؟ قلت ال 

مسعت شيخاً من : عن أمحد بن أيب احلواري أنه قال.ئراًمل يضر احلمل، وهذا فتح املوصلي جاءنا زا
كانت لفتح املوصلي بضاعة عند أخ له يعمل ا يف الرب والبحر، فبعث فتح : أصحاب فتح املوصلي قال

رأيت : إبراهيم بن موسى قال.رأيت قليب مييل إليها فكرهت أن تكون ثقيت سواه: فاستردها وأنفقها وقال
يا إبراهيم إمنا ترى ثوباً : فقال يل: قال. د وقد رأى على الناس الطيالس والعمائمفتحاً املوصلي يوم عي

عبد .وجسداً يأكله الدود غداً، هؤالء أنفقوا خزائنهم على بطوم وظهورهم ويقدمون على رم مفاليس
اهللا كربت على خطاياي وكثرت حىت لقد آيستين من عظيم عفو : قال فتح املوصلي: اهللا بن الفرج قال

وإين آيس منك وأنت الذي جدت على السحرة بعد أن غدوا كفرة فجرة؟ وإين : مث قال: عز وجل قال
آيس منك وأنت ويل كل نعمة وأين آيس منك وأنت املؤمل لكل فضل ومعروف، وأين آيس منك وأنت 

سي عمران بن موسى الطرسو. آيس منك، حىت سقط مغشياً عليه: املغيث عند الكرب ومل يزل يقول
فقال الذي . مر فتح املوصل بصبيني مع أحدمها كسرة عليها عسل ومع اآلخر كسرة عليها كامخ: قال

فأطعمه من . نعم: قال. إن كنت كلباً يل أطعمتك: أطعمين من خبزك قال: معه الكامخ للذي معه العسل
قال أبو موسى .الو رضيت خببزك ما كنت كلباً هلذ: خبزه وجعل يف فمه خيطاً وجعل يقوده فقال فتح

    عثمان بن عمارة . فهكذا الدنيا

يا بصري أي شيء : فقال يل. غبت غيبة فلما قدمت لقيت فتحاً املوصلي يف حانوت سامل الدورقي: قال
أنت تصيح من : فقلت. فصاح صيحة. رأيت عجائب كثرية وأخباراً خمتلفة: رأيت يف غيبتك؟ فقلت

دت صاحب القيامة؟ فشهق شهقة ووثب من احلانوت فخر اخلبز، فكيف لو شاهدت القيامة أو شاه
مغشياً عليه فحملناه فأدخلناه احلانوت فما زال مغشياً عليه إىل العصر، فلما صليت العصر تنفس مث فتح 

جاء فتح املوصلي إىل مرتل صديق له يقال له عيسى التمار فلم جيده : رياح بن اجلراح العبدي قال.عينيه
wأخرجي إىل كيس أخي، فأخرجته فأخذ منه درمهني، وجاء عيسى إىل مرتله : خادمةيف املرتل، فقال لل
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فنظر فإذا هي مصادفة . إن كنت صادقة فأنت حرة: فأخربته اجلارية مبجيء فتح وأخذه الدرمهني فقال
وكان . دخلت على فتح املوصلي وهو يوقد باآلجر: حممد بن عبد الرمحن بن حبيب الطفاوي قال.فعتقت

كان باملوصل رجل نصراين يكىن : عبد اهللا بن الفرج العابد قال.الً من العرب، وكان شريفاً زاهداًفتح رج
وله أسلم من يف السموات "فمر ذات ليلة برجل وهو يتهجد على سطحه وهو يقرأ : أبا إمساعيل؛ قال

 صرخة غشي فصرخ أبو إمساعيل:  قال83آية : سورة آل عمران"واألرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون 
عليه فلم يزل على حاله تلك حىت أصبح فلما أصبح أسلم مث أتى فتحاً املوصلي فاستأذنه يف صحبته فكان 

وبكى أبو إمساعيل حىت ذهبت إحدى عينيه وعشي من األخرى، فقلت له ذات : قال.يصحبه وخيدمه
 كهيئة الروحانيني، معلق كان واهللا: أخربك عنه: حدثين ببعض أمر فتح املوصلي، قال فبكى مث قال: يوم

شهدت العيد ذات يوم باملوصل ورجع : على ذاك قال: قلت. القلب مبا هناك، ليست له يف الدنيا راحة
قد قرب الناس : بعد ما تفرق الناس ورجعت معه فنظر إىل الدخان يفور من نواحي املدينة فبكى مث قال

فجئت مباء فمسحت .بوب؟ مث سقط مغشياً عليهقربام، فليت شعري ما فعلت يف قرباين عندك أيها احمل
قد علمت طول غمي : به وجهه، فأفاق مث مضى حىت دخل بعض أزقة املدينة رفع رأسه إىل السماء مث قال

وحزين وتردادي يف أزقة الدنيا، فحىت مىت حتبس أيها احملبوب؟ مث سقط مغشياً عليه فجئت مباء فمسحت 
رأيت فتحاً : إبراهيم بن موسى قال.ك إال أياماً حىت مات رمحه اهللافما عاش بعد ذل. على وجهه فأفاق

تقرب املتقربون بقربام : املوصلي يف يوم عيد أضحى وقد شم ريح القتار، فدخل إىل زقاق فسمعته يقول
وأنا أتقرب إليك بطول حزين يا حمبوب، كم تتركين يف أزقة الدنيا حمبوساً؟ مث غشي عليه ومحل فدفناه 

دخلت عليه يوماً وقد مد كفيه : إمساعيل بن هشام، عن بعض أصحاب فتح املوصلي قال.الثبعد ث
. فدنوت منه ألنظر إليه فإذا دموعه قد خالطتها صفرة. يبكي، حىت رأيت الدموع من بني أصابعه تنحدر

: فقلت. لوال أنك حلفتين باهللا عز وجل ما أخربتك، بكيت دماً: باهللا يا فتح بكيت الدم؟ فقال: فقلت

بكيت الدموع على ختلفي عن واجب حق اهللا : على ماذا بكيت الدموع؟ وعلى ماذا بكيت الدم؟ فقال
فرأيت فتحاً بعد : قال الرجل.عز وجل، وبكيت الدم على الدموع خوفاً أن تكون ما صحت يل الدموع

قربين ريب عز :  فقالفما صنع يف دموعك؟: ما صنع اهللا بك؟ فقال غفر يل، قلت: فقلت. موته يف املنام
فالدم مل : قال. يا رب على ختلفي عن واجب حقك: يا فتح؛ الدمع على ماذا؟ قلت: وجل وقال يل
يا فتح ما أردت ذا كله؟ وعزيت لقد : يا رب على دموعي خوفاً أن ال تصح يل فقال يل: بكيت؟ فقلت

سى بن يونس وأقرانه وأسند عن أدرك فتح عي. صعد إيل حافظاك أربعني سنة بصحيفتك ما فيها خطيئة
  .عيسى وتويف سنة عشرين ومائتني
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  سباع الموصلي 

مسعت املضاء يقول لسباع املوصلي يا أبا حممد إىل أي شيء أفضى م الزهد؟ : أمحد بن أيب احلواري قال
  .إىل األنس به: قال

  أحمد الموصلي 

يا أمحد إن : نا أمحد املوصلي فأتيته فقال يلقدم علي: عن أمحد امليموين، من ولد ميمون بن مهران، قال
تعمل فقد عمل العاملون قبلك، وإن تعبد فقد تعبد املتعبدون قبلك، أولئك الذين قربوا اآلخرة وباعدوا 

الدنيا، أولئك الذين ويل اهللا إقامتهم على الطريق فلم يأخذوا مييناً وال مشاالً، فلو مسعت نغمة من نغمام 
  .رهم، املتغرغرة يف حلوقهم لغيبت عليك عيشك، ولطردت عنك البطالة أيام حياتكاملختمرة يف صدو

  ذكر المصطفيات من عابدات الموصل

  ألوف الموصلية 

قل له ما يسرين أنك : خطب رجل امرأة من أهل املوصل يقال هلا ألوف فقالت للرسول: أبو سليمان قال
  .عز وجل طرفة عنييل عبد ومجيع ما متلكه يل، وأنك شغلتين عن اهللا 

  رقية 

مسعت امرأة متعبدة : مسعت فتحاً املوصلي يقول: أنبأ جدي قال: عبيد اهللا بن عمر بن عبيد املعمري قال
إهلي وسيدي وموالي لو أنك عذبتين بعذابك كله لكان ما فاتين من قربك أعظم عندي من : عندنا تقول

هذه العابدة هي : قلت. حبك يف قليب أكثرالعذاب، ولو نعمتين بنعيم أهل اجلنة كلهم كانت لذة
إين ألحب ريب حباً شديداً فلو أمر يب إىل النار ما : قالت رقية املوصلية: منصور بن حممد قال.رقية

وجدت للنار حرارة مع حبه، ولو أمر يب إىل اجلنة ملا وجدت للجنة لذة مع حبه، ألن حبه هو الغالب 
حرام على قلب فيه رهبانية :  رقية العابدة، وكانت باملوصلقالت: حممد بن كثري املصيصي قال.علي

املخلوقني أن يذوق حالوة اإلميان، شغلوا قلوم بالدنيا عن اهللا عز وجل ولو تركوها جلالت يف امللكوت 
وكانت تقول تفقهوا يف مذاهب اإلخالص وال تفقهوا فيما يؤديكم إىل .ورجعت إليهم بطرف الفوائد

  .الركوب على القالص

w  أمية بنت أبي المورع 
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ما رأيت قط مثل أمية بنت أيب املورع املوصلية، وكانت : أبو الوليد، رياح بن أيب اجلراح العبدي، قال
. أدخلوا النار، وأكلوا من النار، وشربوا من النار، وعاشوا: من اخلائفني، وكانت إذا ذكرت النار قالت

ا جبة على مقلي، وكانت إذا ذكرت النار بكت مث تبكي، وكان بكاؤها أطول من ذلك، وكانت كأ
  .وأبكت دماً وما رأيت أحداً أشد خوفاً وال أكثر بكاء منها

  موافقة 

: مسعت فتحاً املوصلي يقول مرت يب امرأة متعبدة يقال هلا: ويقال موفقة أبو عبد اهللا احلصري قال

إن : يسقط إامك وتضحكني؟ فقالتموافقة، فعثرت فسقط ظفر إامها، فضحكت، فقيل هلا يا موافقة 
: مرت بفتح املوصلي امرأة يقال هلا: عبد اهللا بن حبيق قال.حالوة ثوابه أزالت عن قليب مرارة وجعه

: موفقة، فعثرت فسقط ظفر إامها فضحكت، فقيل هلا يا موفقة سقط ظفر إامك وتضحكني؟ فقالت

قد روي أن هذه القصة جرت المرأة فتح و.واهللا إن حالوة ثوابه أزالت عن قليب مرارة وجعه
عثرت امرأة فتح املوصلي فانقطع ظفرها فضحكت فقيل هلا فأين ما : قال زيد بن أيب الزرقاء.املوصلي

  .إن لذة ثوابه أزالت عن قليب مرارة وجعه: جتدينه من حرارة الوجع؟ فقالت

  راهبة الموصلية 

: دخلت على أخت يل عاتق باملوصل، فقالت يل: قالتحدثتين امرأيت رابعة : أمحد بن أيب احلواري قال

القلب :  قالت-قلت ال : ؟ قالت89آية : سورة الشعراء" إال من أتى اهللا بقلب سليم"هل تدرين ما معىن 
السليم الذي يلقى اهللا عز وجل وليس فيه شيء غري اله عز وجل قال أمحد حدثت ذا أبا سليمان فقال 

  .حبمد اهللا ومنهليس هذا كالم أهل املوصل 

  ذكر المصطفين من أهل الرقة

  ميمون بن مهران، يكنى أبا أيوب 

    

قال يل عمر بن : عن جعفر عن ميمون بن مهران قال. وقيل موىل األزد ولد سنة أربعني- موىل بين نصر 
ا ي: فقال يل عمر. كانت أمي موالة لألزد وكان أيب مكاتباً من لبين نصر: عبد العزيز مواليك؟ قلت
تكارينا مع ميمون بن مهران دواب إىل مكان فقال : خلف بن حوشب قال.ميمون أنت موىل لألزد

يا جعفر : قال ميمون بن مهران: جعفر بن برقان قال.لوال أن الدواب بكراء ملررنا على آل فالن: ميمون w
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املليح عن ميمون أبو .قل يل يف وجهي ما أكره فإن الرجل ال ينصح أخاه حىت يقول له يف وجهه ما يكره
ال تضرب اململوك يف كل ذنب، ولكن احفظ ذلك له فإذا عصى اهللا عز وجل فعاقبه على معصية : قال

ما رأيت أحداً أفضل من ميمون بن مهران، : أبو املليح قال.اهللا، وذكره الذنوب اليت أذنب بينك وبينه
عبد .م ملا يبلغين يف أقطار األرضنع: يا أيوب أي شيء تشتكي أراك مصفراً؟ قال: قال له رجل يوماً
ما كان أيب يكثر الصيام وال الصالة ولكنه : مسعت عمي عمر يقول: مسعت أيب يقول: امللك امليموين قال

وددت أن إصبعي قطعت من ها هنا وأين مل : ومسعت أيب يقول: قال.كان يكره أن يعصي اهللا عز وجل
ال خري يف الدنيا إال : مسعت ميموناً يقول: أبو املليح قال.ال لعمر وال لغريه: وال لعمر؟ قال: فقلت. أل

مسعت ميمون بن مهران : جعفر بن برقان قال.رجل نائب، ورجل يعمل يف الدرجات: ألحد رجلني
إن العبد إذا أذنب ذنباً نكت يف قلبه نكتة سوداء فإذا تاب حميت من قلبه فترى قلب املؤمن جملواً : يقول

 الشيطان من ناحية إال أبصره، وأما الذي يتتابع يف الذنوب فإنه كلما أذنب نكت يف مثل املرآة، ما يأتيه
ومسعت : قال.قلبه نكتة سوداء فال يزال ينكت يف قلبه حىت يسود قلبه فال يبصر الشيطان من حيث يأتيه

 يعلم ال يكون الرجل من املتقني حىت حياسب نفسه أشد من حماسبة شريكه، حىت: ميمون بن مهران يقول
: من أين مطعمه؟ ومن أين ملبسه؟ ومن أين مشربه؟ أمن حل ذلك أم من حرام؟أبو املليح عن ميمون قال

فذكر اهللا عز وجل باللسان حسن، وأفضل منه أن تذكر اهللا عز وجل : الصرب صربان، والذكر ذكران
 على ما تكره من عندما تشرف عليه من معاصيه، والصرب عند املصيبة حسن وافضل منه أن تصرب نفسك

وأدركت من مل يتكلم إال حبق أو يسكت، وقد أدركت : قال ميمون.طاعة اهللا عز وجل وإن ثقل عليك
من مل يكن يتكلم بعد صالة الفجر حىت تطلع الشمس إال مبا يصعد، وقد أدركت من مل ميأل عينيه من 

 ما عرف منكم شيئاً إال السماء فرقاً من ربه عز وجل، ولو أن بعض من أدركت نشر حىت يعاينكم
مشيت مع ميمون بن مهران حىت إذا أتى باب داره ومعه ابنه : عيسى بن كثري األسدي قال.قبلتكم

أسند .يا أبة أال تعرض عليه العشاء؟ قال ليس ذلك من نييت: عمرو، فلما أردت أن أنصرف قال له عمرو
  .عشرة ومائةوتويف يف سنة سبع . ميمون عن ابن عمر، وابن عباس، وغريمها

  حناذ القالء 

    

مررت بالرقة بأصحاب السويق، ورجل يبيع السويق عليه بتة وهو مقبل على : حذيفة املرعشي قال
أراك : قلت. أصبت قليب يصلح عليها: فقال.لو ألقيت هذه الكمة: غالمني، وعلى رأسه كمة دنسة فقلت
wوجل أن أشغل قليب حبب أحد مع حبه، ولكن إين أجل اهللا عز : مقبالً على الغالمني أفمن حبهما؟ قال
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فما أصنع اآلن : ملا اصطلح الروم والعرب قلت: حذيفة العابد، صاحب يوسف بن أسباط، قال.أرمحهما
يف الرباط؟ فخرجت حىت أتيت الرقة فجئت إىل قوم قالئني، فقلت أعمل معكم فتنظرون إىل عمل 

وكان مث شيخ جالس بني يديه . جعلت أعمل معهمف. قالوا نعم. فتجزون من الكراء بقدر ما أستحقه
زنبيل سويق يبيع، على رأسه قلنسوة سوداء خمرقة وفرو خمرق وبني يديه صبيان يلعبان ويقتتالن، وهو 

ال واهللا ما أحبهما، ولكن : قال. أين أحسبك حتبهما: فقلت له: قال.متشاغل ما يزجرمها وينهامها
فأعجبين قوله وأنست به، وكان مث شباب رفث : قال. عز وجلأرمحهما، وما أحد أحب إيل من اهللا

إين ألجل اهللا عز وجل أن أذكره عند مثل : أال تنهى هؤالء الشباب؟ فقال: بعضهم على بعض فقلت له
ما أحب أن يل ملء بيت دنانري وأنه : كيف حبك ملدحة الناس؟ قال: فأعجبتين مقالته فقلت: هؤالء، قال

وجدت قليب يصلح : فما هذه القلنسوة على رأسك؟ قال:  الناس يل، فقلتيقع يف قليب حب مدحة
أين كان من يوسف بن أسباط؟ : قيل له. فلم أر أحداً إن شاء اهللا كان أصدق منه: عليهازقال حذيفة

فذكرت ذلك لبعض الرقيني : قال أبو عمر. ما كان يوسف بن أسباط يصلح إال شاكرداً لذلك: قال
  .لقالءذاك حناذا ا: فقال

  توبة بن الصمة 

: حدثين رجل من قريش، ذكر أنه من ولد طلحة بن عبيد اهللا، قال: عبد اهللا بن حممد بن أيب الدنيا قال

كان توبة بن الصمة بالرقة وكان حماسباً لنفسه، فحسب فإذا هو ابن ستني سنة، فحسب أيامها فإذا هي 
ألقى املليك بأحد وعشرون ألف ذنب، : لتايا وي: أحد وعشرون ألف يوم ومخسمائة يوم فصرخ وقال

يا لك : فسمعوا قائالً يقول. كيف؟ ويف كل يوم عشرة آالف ذنب مث خر مغشياً عليه فإذا هو ميت
  .ركضة إىل الفردوس األعلى رضي اهللا عنه

  إبراهيم بن داود القصار أبو إسحاق الرقي 

فة إثبات الرب عز وجل خارجاً عن كل املعر: مسعت إبراهيم القصار يقول: أبو بكر بن شاذان قال
من اكتفى بغري الكايف افتقر من حيث : وقال.األبصار قوية والبصائر ضعيفة: وقال إبراهيم.موهوم
أضعف اخللق من : وقال.الكفايات تصل إليك بال تعب واألشغال والتعب يف الفضول: وقال.استغىن

سأل رجل : اهيم بن أمحد بن املولد يقولإبر.ضعف عن رد شهواته، وأقوى اخللق من قوي على ردها
  : هل يبدي احملب حبه؟ أو هل ينطق به؟ أو هل يطيق كتمانه؟ فأنشأ يقول متمثالً: إبراهيم القصار فقال

w عني دمعها الدهر يذرف بكتمان  بكتمان اللسان فمن لكم ظفرمت
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  ألعجز عن محل القميص وأضعف  جبال احلب فوقي وإنين محلتم

إبراهيم بن داود من جلة مشايخ الشام، من أقران اجلنيد وابن اجلالء عمر، وصحبه أكثر : قال السلمي
  .تويف سنة ست وعشرين وثلثمائة. مشايخ الشام، وكان الزماً للفقر جمرداً فيه، حمباً ألهله

  ذكر المصطفيات من عابدات الرقة

  عبيد اهللا بن الخالق 

:  الرقة وا هارون الرشيد أمري املؤمنني، فقيل ملنصور بن عمارسىب الروم نساء مسلمات، فبلغ اخلرب: قال

لو اختذت جملساً بالقرب من أمري املؤمنني فحرضت الناس على الغزو، ففعل، فبينا هو يذكرهم وحيرض 
إذا حنن خبرقة مصرورة خمتومة قد طرحت إىل منصور، وإذا كتاب مضموم إىل الصرة ففك الكتاب فقرأه 

امرأة من أهل البيوتات من العرب، بلغين ما فعل الروم باملسلمات، ومسعت حتريضك الناس إين : فإذا فيه
على الغزو، وترغيبك يف ذلك، فعمدت إىل أكرم شيء من بدين ومهنا ذؤابتاي فقطعتهما وصررما يف 

 العظيم أن هذه اخلرقة املختومة، وأناشدك باهللا العظيم ملا جعلتهما قيد فرس غاز يف سبيل اهللا، فعل اهللا
  .ينظر إيل على تلك احلال نظرة فريمحين ا

  .فبكى وأبكى الناس، وأمر هارون أن ينادى بالنفري، فغزا بنفسه فأنكى فيهم وفتح اهللا عليهم: قال

هذه امرأة حسن قصدها وغلطت يف فعلها، ألا جهلت أن ما فعلت منهي عنه، فلينظر إىل : قلت
  .قصدها

  عابدة أخرى 

  .لشام نقل عنها مثل هذهمن أهل ا

    

كنت أمرياً على اجليش يف بعض الغزوات، فدخلت بعض البلدان : بلغنا عن أيب قدامة الشامي قال
مث تفرق الناس وركبت . فدعوت الناس إىل الغزو ورغبتهم يف الثواب، وذكرت فضل الشهادة وما ألهلها

هذه مكيدة من : يا أبا قدامة، فقلت: ديفرسي وسرت إىل مرتيل فإذا أنا بامرأة من أحسن الناس تنا
ما هكذا كان الصاحلون، فوقفت، فجاءت ودفعت إيل رقعة وخرقة . فمضيت ومل أجب. الشيطان

  .مشدودة وانصرفت باكية

إنك دعوتنا إىل اجلهاد ورغبتنا يف الثواب، وال قدرة يل على ذلك : فنظرت إىل الرقعة فإذا فيها مكتوب
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 ضفريتاي وأنفذما إليك لتجعلهما قيد فرسك، لعل اهللا يرى شعري قيد فقطعت أحسن ما يف، ومها
  .فرسك يف سبيله فيغفر يل

يا فىت غالم غر راجل : فلما كانت صبيحة القتال فإذا بغالم بني يدي الصفوف يقاتل فتقدمت إليه وقلت
وع؟ وقد قال اهللا أتأمرين بالرج: وال آمن أن جتول اخليل فتطأك بأرجلها فارجع عن موضعك هذا فقال

يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فال تولوهم األدبار ومن يوهلم يومئذ دبره إال : "تعاىل
اآليتان : سورة األنفال" متحرفاً لقتال أو متحيزاً إىل فئة فقد باء بغضب من اهللا ومأواه جهنم وبئس املصري

  .16 و15

أهذا وقت قرض؟ فما زال : يا أبا قدامة أقرضين ثالثة أسهم فقلت: فحملته على هجني كان معي فقال
فأعطيته ثالثة أسهم . نعم: إن من اهللا بالشهادة أكون يف شفاعتك، قال: يلح علي حىت قلت بشرط

: مث رمى باآلخر وقال. ورمى به فقتل رومياً. السالم عليك يا أبا قدامة: فوضع سهماً يف قوسه وقال

  .السالم عليك سالم مودع: مث رمى باآلخر وقال.  قدامة فقتل رومياًالسالم عليك يا أبا

نعم : فقال. ال تنسها: فتقدمت إليه وقلت. فجاءه سهم فوقع بني عينيه فوضع رأسه على قربوس سرجه
إذا دخلت املدينة فأت والديت وسلم خرجي إليها وأخربها فهي اليت أعطتك : ولكن يل إليك حاجة
  .ك، وسلم عليها فإا العام األول أصيبت بوالدي، ويف هذا العام يب مث ماتشعرها لتقيد به فرس

إنه : فقال أصحايب. فلما مهمنا باالنصراف عن قربه قذفته األرض فألقته على ظهرها. فحفرت له ودفنته
فقمت وصليت ركعتني . إن األرض لتقبل من هو شر من هذا: فقتل. غالم غر ولعله خرج بغري إذن أمه

  .يا أبا قدامة اترك ويل اهللا: ت اهللا عز وجل فسمعت صوتاً يقولودعو

فما برحت حىت نزلت عليه طيور فأكلته، فلما أتيت املدينة ذهبت إىل دار والدته فلما قرعت الباب 
يا أماه هذا أبو قدامة ليس معه أخي، فقد أصبنا يف العام : خرجت أخته إيل فلما رأتين عادت وقالت

  . هذا العام بأخياألول بأيب، ويف

إن كان مات فعزين، وإن كان : ما معىن هذا؟ فقالت: أمعزياً أم مهنئاً؟ فقلت: فخرجت أمه إيل فقالت
نع مل تقبله األرض : له عالمة فهل رأيتها؟ قلت: فقالت. ال بل مات شهيداً: فقلت. استشهد فهنئين

فسلمت إليها اخلرج ففتحته . هللاحلمد : ونزلت الطيور فأكلت حلمه وتركت عظامه فدفنتها فقالت
إنه كان إذا جنه الليل لبس هذا املسح وغل نفسه ذا : فأخرجت منه مسحاً وغالً من حديد، وقالت

  .فقد استجاب اهللا دعاءه. أحشرين من حواصل الطيور: الغل وناجى مواله، وقال يف مناجاته

  .انتهى ذكر أهل الرقة حبمد اهللا ومنه
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   الشامذكر المصطفين من أهل

  من الطبقة األولى من التابعين ومن بعدهم

  عمرو بن األسود السكوني 

من سره أن ينظر إىل هدي رسول اهللا صلى اهللا : قال عمر بن اخلطاب: عن حكيم وضمرة بن حبيب قاال
  .عليه وسلم فلينظر إىل هدي عمرو بن األسود

مشهوراً أبداً وال أمأل جويف من طعام ال ألبس : قال عمرو بن األسود: عن حيىي بن جابر الطائي قال
  .بالنهار أبداً حىت ألقاه

ابن عياش، عن شرحبيل أن عمرو بن األسود كان يدع كثرياً من الشبع خمافة األشر، وكان إذا خرج من 
  .بيته إىل املسجد قبض ميينه على مشاله خمافة اخليالء

ألسود يشتري احللة مبائتني ويصبغها بدينار أبو بكر بن عبد اهللا الغساين، عن املشيخة، أن عمرو بن ا
  .وخيمرها النهار كله، ويقوم فيها الليل كله

  .أسند عمرو عن معاذ، وعبادة، والعرباض، يف آخرين

  عبد الرحمن بن عسيلة : أبو عبد اهللا الصنابحي واسمه

ن سره أن ينظر إىل م: كنا عند عبادة بن الصامت فأقبل الصناحبي فقال عبادة: عن حممود بن الربيع قال
  .رجل كأمنا رقي به فوق سبع مسوات فعمل ما عمل على ما رأى فلنظر إىل هذا

    

  .أسند الصناحبي عن أيب بكر الصديق، ومعاذ، وعبادة يف آخرين

  يزيد بن األسود يكنى أبا األسود الجرشي 

مشق يستسقون، فلما عن سليم بن عامر اخلبائري أن الشام قحطت فخرج معاوية بن أيب سفيان وأهل د
أين يزيد بن األسود اجلرشي؟ فناداه الناس، فأقبل يتخطى، فأمره معاوية فصعد : قعد معاوية على املنرب قال

اللهم إنا نستشفع إليك اليوم خبرينا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك : فقال معاوية. املنرب فقعد عند رجليه
فرفع يديه ورفع الناس، فما كان أوشك أن ثارت سحابة .  اهللابيزيد بن األسود، يا يزيد ارفع يديك إىل

  .يف الغرب كأا ترس وهبت هلا ريح فسقتنا حىت كاد الناس أن ال يبلغوا منازهلم

wأصاب الناس قحط بدمشق، وعلى الناس الضحاك بن قيس الفهري، فخرج : عن علي بن أيب مجلة قال
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أين يزيد بن األسود : اجلرشي؟ فلم جيبه أحد، مث قالأين يزيد بن األسود : بالناس يستسقي، فقال
أين يزيد بن األسود : أين يزيد بن األسود اجلرشي؟ فلم جيبه أحد مث قال: اجلرشي؟ فلم جيبه أحد، مث قال

اجلرشي؟ عزمت عليه إن كان يسمع كالمي إال قام وعليه برنس فاستقبل الناس بوجهه ورفع جانيب 
  .اللهم يا رب إن عبادك تقربوا إليك فاسقهم: يديه، مث قالبرنسه على عاتقيه مث رفع 

فما أتت عليه مجة : قال. اللهم إنه قد شهرين فأرحين منه: فقال. فانصرف الناس وهم خيوضون املاء: قال
  .حىت قتل الضحاك

  شرحبيل بن السمط بن األسود أبو يزيد الكندي 

أنشدك اهللا عز : وحده، فجاءه أبو الدرداء فقالكان رجل يعتزل الناس، إمنا هو : بكر بن سوادة قال
فحدثت بذلك . إين أخشى أن أسلب ديين وأنا ال أشعر: وجل ما حيملك على أن تعتزل الناس؟ قال

  .ذاك شرحبيل بن السمط: رجالً من أهل الشام فقال

له : اريذكر حممد بن سعد شرحبيل بن السمط يف التابعني بعد يزيد بن األسود، وقد قال البخ: قلت
  .صحبة

  كعب األحبار بن ماتع يكنى أبا إسحاق 

  .وهو من محري من آل ذي رعني كان يهودياً فأسلم وقدم املدينة مث خرج إىل الشام فسكن محص

ما كرم عبد على اهللا عز وجل إال زاد البالء عليه شدة، وما : قال كعب األحبار: عبد اهللا بن بريدة قال
  .ه، وال حبسها فزادت يف ماله، وال سرق سارق إال حسب له من رزقهأعطى رجل زكاة فنقصت من مال

إن لسبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب، دوياً : قال كعب: عن عبد اهللا بن شقيق قال
  .حول العرش كدوي النحل، يذكرن بصاحبهن والعمل الصاحل يف اخلزائن

  .ما استقر لعبد ثناء يف األرض حىت يستقر يف السماء: عن عبد اهللا بن احلارث، عن كعب قال

جاء رجالن فوقفا بباب املسجد فدخل أحدمها ومل يدخل اآلخر : عن أيب العوام، عن كعب األحبار، قال
مثلي ال يدخل بيت اهللا وقد عصيته، فأوحى اهللا إىل نيب من أنبياء إسرائيل أنين قد جعلته صديقاً : وقال

  .بإزرائه على نفسه

مؤمن عامل أشد على إبليس وجنوده من مائة ألف مؤمن عابد، : ن يزيد بن قودر، عن كعب أنه قالع
  .ألن اهللا يعصم م من احلرام

wألن أبكي من خشية اهللا حىت تسيل دموعي على وجنيت : عن عبد اهللا بن شقيق العقيلي، عن كعب قال
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ا بكى عبد من خشية اهللا حىت تقع قطرة أحب إيل من أن أتصدق بوزين ذهباً، والذي نفس كعب بيده م
من دموعه إىل األرض فتمسه النار أبداً حىت يعود قطر السماء الذي وقع إىل األرض من حيث جاء، ولن 

  .يعود أبداً

من يعبد اهللا عز وجل حيث ال يراه أحد يعرفه خرج من ذنوبه كما : عن علقمة بن مرثد، عن كعب قال
  .خيرج من ليلته

  .املتخلق إىل أربعني يوماً مث يعود إىل خلقه الذي هو خلقه: قال: ن زياد عن كعبعن األعمش، ع

إن املالئكة ينظرون من السماء إىل الذين يصلون بالليل يف : بلغين أن كعباً قال: عن كرز بن وبرة قال
  .بيوم كما تنظرون أنتم إىل جنوم السماء

  . حبمص سنة ثنتني وثالثني يف خالفة عثمانوتويف. أسند كعب عن عمر بن اخلطاب وصهيب وعائشة

  يزيد بن مرثد أبو عثمان الهمداني 

وما مسألتك : ما يل أرى عينيك ال جتف؟ قال: قلت ليزيد بن مرثد: عبد الرمحن بن يزيد بن جابر قال
 يا أخي إن اهللا عز وجل قد توعدين إن أنا عصيته أن: قال. عسى اهللا عز وجل أن ينفعين به: عنه؟ قلت

  .يسجنين يف النار، واهللا لو مل يتواعدين أن يسجنين إال يف احلمام لكنت حرياً أن ال جتف يل عني

    

. عن اهللا عز وجل أن ينفعين به: وما مسألتك عنه؟ قلت: فهكذا أنت يف خلواتك؟ قال: فقلت له: قال

إنه ليوضع الطعام بني واهللا إن ذلك ليعرض يل حني أسكن إىل أهلي فيحول بيين وبني ما أريد، و: قال
يدي فيعرض يل فيحول بيين وبني أكله، حىت تبكي امرأيت ويبكي صبياننا، ما يدرون ما أبكانا؟ ولرمبا 

يا وحيها ما خصت به من طول احلزن معك يف احلياة الدنيا، ما تقر يل معك : أضجر ذلك امرأيت فتقول
  .عني

ك أن يويل يزيد بن مرثد فبلغ ذلك يزيد فلبس فروة أراد الوليد بن عبد املل: عن الوضني بن عطاء قال
وقلبها فجعل اجللد على ظهره والصوف خارجاً وأخذ بيده رغيفاً وعرقاً وخرج بال رداء وال قلنسوة وال 

  .وأخرب مبا فعل فتركه. إن يزيد قد اختلط: فقيل للوليد. نعل وال خف، وجعل ميشي يف األسواق ويأكل

  .اذ، وأيب الدرداء، وغريمهاأسند يزيد بن مرثد عن مع

  عبد اهللا بن محيريز، أبو محيريز 
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عن بشري بن صاحل قال دخل ابن حمرييز حانوتاً بدانق وهو يريد أن يشتري ثوباً، فقال رجل لصاحب 
إمنا نشتري بأموالنا، لسنا نشتري : هذا ابن حمرييز فأحسن بيعه فغضب ابن حمرييز وخرج، وقال: احلانوت

  .بديننا

واهللا إن كنت : أتانا نعي ابن عمر، وحنن يف جملس ابن حمرييز فقال ابن حمرييز: اء بن حيوة قالعن رج
  .ألعد بقاء ابن عمر أماناً ألهل األرض

  .وأنا واهللا إن كنت ألعد بقاء ابن حمرييز أماناً ألهل األرض: وقال رجاء بن حيوة بعد موت ابن حمرييز

يز جييء بالكتاب إىل عبد امللك فيه النصيحة فيقرئه إياه مث ال كان ابن حمري: وعن ضمرة، عن رجاء قال
  .يقره يف يده

نبأ أبو زرعة أن عبد امللك بن مروان بعث إىل ابن حمرييز جبارية، فترك ابن حمرييز : أيوب بن سويد قال
من أجل : ومل؟ قيل: قال. يا أمري املؤمنني تغيب ابن حمرييز عن مرتله: مرتله فلم يكن يدخله، فقيل له

  .فبعث عبد امللك فأخذها: قال. اجلارية اليت بعثت ا إليه

وما يدريك؟ وما علمك؟ وعن ضمرة : كان ابن حمرييز إذا مدح قال: عن حيىي بن أيب عمرو الشيباين قال
  .كان جدي ابن حمرييز خيتم يف كل سبع: عن عمر بن عبد الرمحن بن حمرييز قال

لقد رأيتنا برودس وما يف اجليش أحد أكثر صالة من ابن حمرييز يف : لعن عبد اهللا بن عوف القارئ قا
  .العالنية مث أقصر عن ذلك حني شهر وعرف

كان ابن زكريا يقدم فلسطني فيلقى ابن حمرييز فتتقاصر إليه نفسه ملا : وعن ضمرة، عن األوزاعي، قال
  .يرى من فضل ابن حمرييز

  .اللهم إين أسألك ذكراً خامالً: ز يقولمسعت ابن حمريي: عبد الواحد بن موسى قال

كان : كانت يف ابن حمرييز خصلتان ما كانتا يف أحد ممن أدركت يف هذه األمة: عن خالد بن دريك قال
أبعد الناس أن يسكت عن حق بعد أن يتبني له، يتكلم فيه غضب من غضب، ورضي من رضي، وكان 

  .من أحرص الناس أن يكتم من نفسه أحسن ما عنده

من مشى بني يدي أبيه فقد عقه، إال أن : مسعت أن ابن حمرييز يقول: بد اهللا بن املبارك عن طليق قالع
  .يا أبه: ميشي فيميط له األذى عن طريقه، ومن دعا أباه بامسه أو بكنيته فقد عقه إال أن يقول

 -ة بن عبيد وغريهم أسند ابن حمرييز عن أيب سعيد اخلدري، ومعاوية بن أيب سفيان، وأيب حمذورة وفضال

  .وتويف يف والية الوليد بن عبد امللك

  أبو مسلم الخوالني واسمه عبد اهللا بن ثوب 
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  .طرحه األسود العنسي املتنيب باليمن يف النار فلم تضره فكان يشبه باخلليل عليه السالم

:  مسلم فقال لهتنبأ األسود بن قيس العنسي باليمن فأرسل إىل أيب: عن شرحبيل بن مسلم اخلوالين قال

أتشهد أن حممداً : ما أمسع قال: فتشهد أين رسول اهللا؟ قال: نعم، قال: أتشهد أن حممداً رسول اهللا؟ قال
  .ما أمسع: فتشهد أين رسول اهللا؟ قال: قال. نعم: رسول اهللا؟ قال

    

ركت هذا يف إن ت: فأمر بنار عظيمة فأججت وطرح فيها أبو مسلم فلم تضره فقال له أهل مملكته: قال
فأمره بالرحيل فقدم املدينة وقد قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واستخلف . بالدك أفسدها عليك

من أين الرجل؟ : فقام إىل سارية من سواري املسجد يصلي فبصر به عمر بن اخلطاب، فقال. أبو بكر
ذاك عبد اهللا بن :  تضره؟ قالفما فعل عدو اهللا بصاحبنا الذي حرقه بالنار فلم:  قال-من اليمن : قال

فقبل ما بني عينيه، مث جاء به حىت : قال. اللهم نعم: نشدتك باهللا عز وجل أنت هو؟ قال: قال. ثوب
احلمد هللا الذي مل ميتين حىت أراين يف أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم من : أجلسه بينه وبني أيب بكر وقال

  .يه السالمفعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرمحن، عل

انتهى الزهد إىل مثانية من التابعني منهم أبو مسلم اخلوالين، فإنه مل يكن جيالس : عن علقمة بن مرثد قال
أحداً يتكلم يف شيء من أمر الدنيا إال حتول عنه، فدخل ذات يوم املسجد فنظر إىل نفر قد اجتمعوا فرجا 

وقال . قدم غالمي فأصاب كذا وكذا: م يقولأن يكونوا على ذكر اهللا تعاىل، فجلس إليهم وإذا بعضه
سبحان اهللا أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ كمثل رجل أصابه مطر : جهزت غالمي، فنظر إليهم وقال: آخر

لو دخلت هذا البيت حىت يذهب هذا املطر، فدخل : غزير وابل فالتفت فإذا هو مبصراعني عظيمني فقال
  .جو أن تكونوا على ذكر وخري فإذا أنتم أصحاب دنياجلست إليكم وأنا أر. فإذا البيت ال سقف له

أرأيتم لو أرسلتم اخليل يف : فقال. لو قصرت عن بعض ما تصنع: وقال له قائل، حني كرب ورق: قال
 - بلى : احللبة ألستم تقولون لفارسها دعها وارفق ا حىت إذا رأيتم الغاية مل تستبقوا منها شيئاً؟ قالوا

  .لغاية وإن لكل ساعة غاية، وغاية كل ساعة املوت، فسابق ومسبوقفإين قد أبصرت ا: قال

حدثين عطية بن قيس أن ناساً من أهل دمشق أتوا أبا مسلم اخلوالين يف مرتله : أبو بكر بن أيب مرمي قال
وهو غاز بأرض الروم، فوجدوه قد احتقر يف فسطاطه جوبة ووضع يف اجلوبة نطعاً وأفرغ فيه ماء يتصلق 

: ما حيملك على الصيام وأنت مسافر وقد رخص لك يف الفطر يف السفر؟ فقال: صائم، فقالوا لهفيه وهو 

لو حضر قتال ألفطرت وتقويت للقتال، إن اخليل ال جتري إىل الغايات وهي بدن إمنا جتري وهي ضمر، 
  .إن بني أيدينا أياماً هلا نعمل

wهو يف املسجد، فأتياه :  مرتله فقال بعض أهلهعن شرحبيل بن مسلم أن رجلني أتيا أبا مسلم اخلوالين يف
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فوجداه يركع فانتظرا انصرافه وأحصيا ركوعه، فأحصى أحدمها أنه ركع ثلثمائة واآلخر أربعمائة قبل أن 
يا أبا مسلم كنا قاعدين خلفك ننتظرك، قال أما إين لو علمت مكانكما النصرفت : ينصرف فقاال له

  .علي صاليت، فأقسم لكما إن كثرة السجود خري ليوم القيامةإليكما، وما كان لكما أن حتفظا 

ما عملت عمالً أبايل من رآه إال أن خيلو الرجل بأهله أو يقضي حاجة : قال أبو مسلم اخلوالين: محيد قال
  .غائط

ومير بني : قال. أجيزوا بسم اهللا: حممد بن زياد عن أيب مسلم أنه كان إذا غزا أرض الروم فمروا بنهر قال
فيمرون بالنهر الغمر، فرمبا مل يبلغ من الدواب إال إىل الركب، أو بعض ذلك أو قريباً من : قال. أيديهم

فألقى : قال. هل ذهب لكم من شيئ؟ من ذهب له شيء فأنا له ضامن: ذلك، فإذا جازوا قال للناس
ين، فإذا املخالة تعلقت اتبع: قال له. خماليت وقعت يف النهر: بعضهم خمالة عمداً فلما جازوا قال الرجل

  .ببعض أعواد النهر

: قال. يا أبا مسلم ليس لنا دقيق: قالت امرأة أيب مسلم يعين اخلوالين: عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال

ابغينيه وهايت اجلراب، فدخل السوق فوقف على رجل يبيع : درهم بعنا به عزالً، قال: عندك شيء؟ قالت
يا أبا مسلم تصدق علي، فهرب منه فأتى حانوتاً آخر فتبعه السائل : فوقف عليه سائل فقال. الطعام
تصدق علي، فلما أضجره أعطاه : يا أبا مسلم، فهرب منه فأتى حانوتاً آخر فتبعه السائل فقال: فقال

الدرهم، مث عمد إىل اجلراب فمأله جنارة النجارين مع التراب مث أقبل إىل باب مرتله فنقر الباب وقلبه 
من أهله، فلما فتحت الباب رمى باجلراب وذهب، فلما فتحته إذا هي بدقيق حواري، فعجنت مرعوب 
فلما ذهب من الليل اهلوي جاء أبو مسلم لنقر الباب فلما دخل وضعت بني يديه خواناً . وخبزت
  .من أين لكم هذا؟ قالت له يا أبا مسلم من الدقيق الذي جئت به، فجعل يأكل ويبكي: فقال. وأرغفة

    

كان أبو مسلم اخلوالين إذا انصرف من املسجد إىل مرتله كرب على : عن عثمان بن عطاء، عن أبيه قال
باب مرتله فتكرب امرأته فإذا كان يف صحن داره كرب فتجيبه امرأته، فإذا بلغ إىل باب بيته كرب فتجيبه 

الصحن كرب فلم جيبه أحد، امرأته فانصرف ذات ليلة فكرب عند باب داره فلم جيبه أحد، فلما كان يف 
فلما كان يف باب بيته كرب فلم جيبه أحد، وكان إذا دخل بيته أخذت امرأته رداءه ونعليه مث أتته بطعامه 

فقال هلا مالك؟ . فدخل فإذا البيت ليس فيه سراج وإذا امرأته جالسة منكسة تنكت بعود معها: قال
اللهم من أفسد : و سألته فأخدمنا وأعطاك، فقالأنت لك مرتلة من معاوية وليس لنا خادم فل: فقالت

زوجك له مرتلة من معاوية فلو قلت له يسأل : وقد جاءا امرأة قبل ذلك فقالت: امرأيت فأعم بصره، قال
ما : فبينا تلك املرأة جالسة يف بيتها إذ أنكرت بصرها فقالت: معاوية أن خيدمه ويعطيه عشتم، قال w
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رفت ذنبها، فأقبلت إىل أيب مسلم تبكي وتسأله أن يدعو اهللا عز وجل هلا فع. ال: لسراجكم طفئ؟ قالوا
  .فرمحها أبو مسلم فدعا اهللا عز وجل هلا فرد عليها بصرها: قال. يرد عليها بصرها

أرأيتم نفساً إذا أكرمتها وودعتها ونعمتها ذمتين غداً : قال أبو مسلم اخلوالين، وكان ذا أمثال: احلسن قال
من تيك يا أبا مسلم؟ قال تيك :  أنا أهنتها وأنصبتها وأعملتها مدحتين عند اهللا غداً؟ قالواعند اهللا وإن
  .واهللا نفسي

يا خربة أين أهلك؟ : عن شرحبيل بن مسلم، عن أيب مسلم اخلوالين، أنه كان إذا وقف على خربة قال
  .طيئة أهون من طلب التوبةترك اخل! ذهبوا وبقيت أعماهلم، وانقطعت الشهوة، وبقيت اخلطيئة، ابن آدم

ما طلبت شيئاً من الدنيا قط فويل يل، حىت لقد : قال أبو مسلم اخلوالين: أبو بكر بن أيب األسود قال
ال : فأريت يف منامي كأن قائالً يقول يل: قال. ركبت مرة محاراً فلم ميش فرتلت عنه وركبه غريي فعدا

  .فسري عين: قال. أوليائه وأحبائه وأهل طاعتهحيزنك ما زوي عنك من الدنيا وإمنا يفعل ذلك ب

ألن يولد يل مولود حيسن : روى شرحبيل بن مسلم، عن عمري بن سيف، أنه مسع أبا مسلم اخلوالين يقول
اهللا عز وجل نباته حىت إذا استوى على شبابه وكان أعجب ما يكون إيل، قبضه مين، أحب إيل من أن 

  .تكون يل الدنيا وما فيها

أنا : كان من أمر أيب مسلم اخلوالين أن علق سوطاً يف مسجده ويقول:  بن أيب العاتكة قالعن عثمان
لو رأيت اجلنة : وكان يقول. أوىل بالسوط من الدواب، فإذا دخلته فترة مشق ساقه سوطاً أو سوطني

  .عياناً ما كان عندي مستزاد، ولو رأيت النار عياناً ما كان عندي مستزاد

ادع اهللا أن حيبس علينا هذا الطائر، فيدعو اهللا : رمبا قال الصبيان أليب مسلم اخلوالين: بالل بن كعب قال
  .عز وجل فيحبسه، فيأخذوه بأيديهم

أدرك أبو مسلم أبا بكر وعمر، وأسند عن معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وتويف يف خالفة يزيد بن 
  . خالفة معاويةوقال البخاري تويف يف.  كذا قال حممد بن سعد-معاوية 

  من الطبقة الثالثة

  رجاء بن حيوة أبو المقدام الكندي 

  .ما رأيت شامياً أفضل من رجاء بن حيوة: عن مطر الوراق قال

  .كان ابن عون إذا ذكر من يعجبه ذكر رجاء بن حيوة: أبو أسامة قال

والقاسم بن حممد باحلجاز، ابن سريين بالعراق، : ثالثة مل أر مثلهم كأم التقوا فتواصوا: ابن عون قال
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  .ورجاء بن حيوة بالشام

  .ما رأيت أحداً أحسن اعتداالً يف صالته من رجاء بن حيوة: أنبأ أيب قال: عبيد بن السائب قال

انظرا األمر الذي حتبان أن تلقيا : عن عبد الرمحن بن عبد اهللا أن رجاء بن حيوة قال لرجلني وهو يعظهما
يه الساعة، وانظرا األمر الذي تكرهان أن تلقيا اهللا عز وجل عليه فدعاه اهللا عز وجل عليه، فخذا ف

  .الساعة

أسند رجاء عن عبد اهللا بن عمرو، وأيب الدرداء، وأيب أمامة، ومعاوية، وجابر، وكان يصحب اخللفاء 
فسأله يزيد بن عبد امللك أن . فلما مات عمر بن عبد العزيز انقطع عن صحبتهم. ويأمرهم باملعروف

  .يكفينهم الذي تركتهم له: فقال. خناف عليك من هؤالء: فقيل له. يصحبه فأىب واستعفاه

  عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية 

    

كان عبد الرمحن بن يزيد بن معاوية خالً لعبد امللك بن مروان، : عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر قال
أنت عبد امللك الذي كنت : قف عليه فقالفلما مات عبد امللك بن مروان وتصدع الناس عن قربه و

تعدين فأرجوك، وتوعدين فأخافك، أصبحت وليس معك من ملكك غر ثوبيك، وليس لك منه غري أربعة 
مث انكفأ إىل أهله واجتهد يف العبادة حىت صار كأنه شن بال فدخل عليه بعض . أذرع يف عرض ذراعني

أخربين عن : قال. نعم: لك عن شيء تصدقين عنه؟ قالأسأ: أهله فعاتبه يف نفسه وإضراره فقال للقائل
: أفعزمت على انتقال منها إىل غريها؟ قال: اللهم ال، قال: حالتك اليت أنت عليها أترضاها للموت؟ قال

اللهم ال، : أفتأمن من أن يأتيك املوت على حالك اليت أنت عليها؟ قال: ما انتصحت رأيي يف ذلك، قال
  .روى عبد الرمحن عن ثوبان. مث انكفأ إىل مصاله. ا عاقلحال ما أقام عليه: قال

  يكنى أبا عبد اهللا . خالد بن معدان الكالعي

. إياكم واخلطران فإنه قد تنافق يد الرجل من سائر جسده: عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان قال

  .ضرب الرجل بيده إذا مشى: وما اخلطران؟ قال: قيل

عينان يف وجهه يبصر ما أمر : ما من عبد إال وله أربع أعني: بن معدان قالعن ثور بن يزيد، عن خالد 
الدنيا، وعينان يف قلبه يبصر ما أمر اآلخرة، فإذا أراد اهللا بعبد خرياً فتح عينيه اللتني يف قلبه فيبصر ما 

كه ما هو عليه مث ومها غيب فآمن الغيب بالغيب، وإذا أراد اهللا بعبد غري ذلك تر: قال. ما وعد بالغيب
w  .24آية : سورة حممد" أم على قلوب أقفاهلا: "قرأ
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  .خلقت القلوب من طني وإا تلني يف الشتاء: عبد اهللا بن واقد، عن أم عبد اهللا، عن أبيها قال

ومل كان : قلت لصفوان. كان خالد بن معدان إذا عظمت حلقته قام فانصرف: صفوان بن عمرو قال
  .الشهرةكان يكره : يقوم؟ قال

  .أسند خالد بن معدان عن أيب عبيدة ومعاذ وعبادة وأيب ذر وغريهم

وتويف سنة ثالث : مات خالد وهو صائم، قال ابن سعد: أنبأ يزيد بن هارون قال: حممد بن سعد قال
  .تويف خالد سنة أربع ومائة: ومائة وقال عفري بن معدان

  عبادة بن نسي الكندي 

  .تويف سنة مثان عشرة ومائة

كان بني رجل وبني عبادة بن نسي منازعة فأسرع إليه الرجل فلقي رجاء بن حيوة عبادة : عن رجاء قال
  .لوال أن تكون غيبة مين ألخربتك مبا كان منه: بلغين أن فالناً كان منه إليك فأخربين، فقال: فقال

  عبد اهللا بن أبي زكريا الخزاعي 

 مل يكن بالشام رجل يفضل على عبد اهللا بن أيب :كان صاحب غزو من أهل دمشق عن األوزاعي قال
  .عاجلت لساين عشرين سنة قبل أن يستقيم يل: قال. زكريا

عاجلت الصمت عما ال يعنيين عشرين سنة : قال عبد اهللا بن أيب زكريا الدمشقي: علي بن أيب مجلة قال
إن ذكرمت اهللا : يقول. حداًوكان ال يدع أحداً يغتاب يف جملسه أ: قال. قبل أن اقدر منه على ما أريد

  .أعناكم وإن ذكرمت الناس تركناكم

لو خريت بني أن أعمر مائة سنة : عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر أن عبد اهللا بن أيب زكريا كان يقول
يف طاعة اهللا أو أن أقبض يف يومي هذا أو يف ساعيت هذه الخترت أن أقبض شوقاً إىل اهللا عز وجل وإىل 

  . الصاحلني من عبادهرسوله وإىل

كان عبد اهللا بن أيب زكريا إذا خاض : مسعت أيب بكر يذكر قال: الوليد بن سليمان الدمشقي قال
  .جلساؤه يف غري ذكر اهللا كأنه ساه، وإذا خاضوا يف ذكر اهللا كان من أحسن الناس استماعاً

  . سبع عشرة ومائةأسند عبد اهللا عن عبادة بن الصامت وأيب الدرداء يف آخرين، وتويف سنة

  من الطبقة الرابعة

w  بالل بن سعد 
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  .كان حمل بالل بن سعد بالشام ومصر كمحل احلسن بالبصرة: عبد اهللا بن املبارك قال

: األوزاعي عن بالل بن سعد قال. واحزناه على أين ال أحزن: مسعت بالل بن سعد يقول: األوزاعي قال

  .ذا أظهرت فلم تغري ضرت العامةإن اخلطيئة إذا أخفيت مل تضر إال أهلها وإ

  .ال تكن ولياً هللا تعاىل يف العالنية وعدوه يف السر: مسعت بالالً يقول: عن األوزاعي قال

يا أهل اخللود ويا أهل البقاء، إنكم مل ختلقوا للفناء وإمنا خلقتم : ومسعت بالالً يقول يف مواعظه: قال
  .للخلود واألبد، ولكنكم تنقلون من دار إىل دار

إن اهللا يغفر الذنوب، ولكن ال ميحوها من الصحيفة حىت يقفه عليها : عن األوزاعي عن بالل بن سعد قال
  .يوم القيامة وإن تاب

  .ذكرك حسناتك ونسيانك سيئاتك غرة: قال بالل بن سعد: سعيد بن عمرو قال

    

ألك : ناراً فقال له باللهلك ابن لبالل بن سعد فجاء رجل يدعي عليه ببضعة وعشرين دي: األوزاعي قال
فدخل مرتله فأعطاه الدنانري، : قال. نعم: فتحلف؟ قال: قال. ال: فلك كتاب؟ قال: قال. ال: بينة؟ قال

  .إن كنت صادقاً فقد أديت عن ابين، وإن كنت كاذباً فهي عليك صدقة: فقال

قد حق له يف رب مسرور مغبون يأكل ويشرب ويضحك و: مسعت بالل بن سعد يقول: األوزاعي قال
  .كتاب اهللا عز وجل أنه من وقود النار

أخ لك كلما لقيك ذكرك حبظك من اهللا خري لك من أخ : مسعت بالل بن سعد يقول: األوزاعي قال
  .كلما لقيك وضع يف كفك ديناراً

  .ال تنظر إىل صغر اخلطيئة ولكن انظر من عصيت: مسعت بالل بن سعد يقول: عن األوزاعي قال

ذكر هللا عز وجل باللسان حسن مجيل، : الذك رذكران: قال بالل بن سعد:  العزيز قالسعيد بن عبد
  .وذكر اهللا أحل وحرم أفضل

يا أويل األلباب ليتفكر متفكر فيما يبقى له : مسعت بالل بن سعد يقول: الضحاك بن عبد الرمحن قال
 فتطلبون، ما هكذا نعت اهللا وينفعه، أما ما وكلكم اهللا عز وجل به فتضيعون، وأما ما تكفل لكم به

عباده املؤمنني، أذوو عقول يف طلب الدنيا وبله عما خلقتم له؟ فكما ترجون اهللا مبا تؤدون من طاعته 
  .فكذلك أشفقوا من عذاب اهللا مبا تنتهكون من معاصيه

 دار عباد اهللا، اعلموا أنكم تعملون يف أيام قصار أليام طوال، ويف: ومسعت بالل بن سعد يقول: قال
زوال لدار مقام، ويف دار نصب وحزن لدار نعيم وخلد، ومن مل يعمل على اليقني فال يتعن، عباد 

wالرمحن، هل جاءكم خمرب خيربكم أن شيئاً من أعمالكم تقبل منكم أو شيئاً من أعمالكم تغفر لكم؟ عن 
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 بعض فإذا كان أدركتهم يشتدون بني األغراض، ويضحك بعضهم إىل: األوزاعي عن بالل بن سعد قال
  .الليل كانوا رهباناً

أسند بالل عن أبيه سعد بن متيم السكويت وعن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب وجابر بن عبد اهللا يف 
  .آخرين

  عمير بن هانئ أبو الوليد الشامي 

مسع من ابن عمر، وزعم آل عمري أنه أدرك ثالثني من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال البخاري
  .سلمو

أرى لسانك ال يفتر من ذكر اهللا عز وجل فكم تسبح : قلت لعمري بن هانئ: سعيد بن عبد العزيز قال
  .مائة ألف إال أن ختطئ األصابع: كل يوم؟ قال

  أبو عبد رب واسمه عبيدة بن المهاجر 

ى إىل عن ابن جابر أن أبا عبد رب كان من أكثر أهل دمشق ماالً فخرج إىل أذربيجان يف جتارة فأمس
فسمعت صوتاً يكثر محد اهللا عز وجل يف ناحية فاتبعه فرأيت رجالً يف : قال. جانب مرعى ور فرتل به

فسألته أن . رجل من املسلمني: من أنت؟ قال: حفري من األرض، ملفوفاً يف حصري، فسلمت عليه وقلت
أخلف بدمشق رجالً يف العني يقوم معي إىل املرتل فأىب، فانصرفت وقد تقاصرت إيل نفسي ومقتها أين مل 

اللهم إين أتوب إليك من سوء ما أنا فيه، فبت ومل يعلم إخواين مبا قد : يكاثرين وأنا ألتمس الزيادة فقلت
ما أنا بصادق التوبة إن : أمجعت عليه فلما كان السحر رحلوا فركبت دابيت وضربتها إىل دمشق فقال

قال . ق بصامت ماله وجهز به يف سبيل اهللا عز وجلفلما قدم تصد: قال ابن جابر. مضيت يف متجري
: ما كست صاحب عباء بدانق من عباء أعطيته ستة وهو يقول: ابن جابر فحدثين بعض إخواين قال

قال ما تشبه شيخاً وفد علي أمس يقال له أبو . من أهل دمشق: ممن أنت؟ قلت: فلما أكثرت قال. سبعة
 سبعة ما سألين أن أضع له درمهاً وما زال يفرقها بني فقراء عبد رب اشترى مين سبعمائة كساء بسبعة

وكان أبو عبد رب تصدق بصامت ماله وباع : قال ابن جابر. اجليش فما دخل إىل مرتله منها بكساء
. مث مات فما وجدوا من مثنها إال قدر الكفن. عقدة فتصدق ا، إال داراً بدمشق مث باعها مبال وفرقه

و أن ركم هذا سال ذهباً وفضة، من شاء خرج إليه فأخذ، ما خرجت إليه، ولو واهللا ل: وكان يقول
  .من مس هذا العود مات لسرين أن أقوم إليه شوقاً إىل اهللا عز وجل وإىل رسوله: قيل

w  .أسند أبو عبد رب عن معاوية بن أيب سفيان
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  من الطبقة الخامسة

  أبو بكر بن عبد اهللا بن أبي مريم الغساني 

خرجنا إىل أيب بكر بن أيب مرمي نسمع منه يف ضيعته، وكانت كثرية الزيتون، فخرج علينا نبطي : بقية قال
ما يف : نعم، فقال: الشيخ؟ فقلنا: نريد أبا بكر بن أيب مرمي فقال: من تريدون؟ فقلنا: من أهلها فقال يل

  .هذه القرية شجرة من زيتون إال وقد قام إليها ليلته مجعاء

    

كان أبو بكر من العباد اتهدين، فحضره املوت وهو صائم، فلم يزل جيهد حىت : ون قاليزيد بن هار
أية ساعة أفليها؟ ما يلقيها عنه ليالً وال : قشروا له تفاحة فأفطر عليها وقيل المرأته أال تفلني ثيابه؟ قالت

  .تقول الشتغاله بالصالة. اراً

  . بكر بن أيب مرمي يف خديه مسلكان من الدموعكان أليب: احلسن بن علي بن مسلم السكوين قال

رمحك اهللا لو جرعت جرعة : عدت أبا بكر بن أيب مرمي وهو يف الرتع فقلت له: يزيد بن عبد ربه قال
  .فقطرنا يف فمه قطرة ماء مث مات. نعم: أذن؟ فقلت: ال مث جاء الليل فقال: فقال بيده. ماء

  .أسند أبو بكر عن عبد اهللا بن بسر وغريه

  حسان بن عطية يكنى أبا بكر 

  .يعين حسان بن عطية. ما رأيت أحداً أكثر عمالً منه يف اخلري: عن األوزاعي قال

كان حسان بن عطية يتنحى إذا صلى العصر يف ناحية املسجد، فيذكر اهللا عز وجل : عن األوزاعي قال
  .حىت تغيب الشمس

  .الليل يهون عليه طول القيام يوم القيامةمن أطال قيام : عن األوزاعي، عن حسان بن عطية قال

: وحدثين حسان قال. يعذب اهللا الظامل بالظامل مث يدخلهما النار مجيعاً: حدثين حسان قال: األوزاعي قال

إن العبد إذا عمل سيئة وقف امللك فلم يكتبها ثالث ساعات، فإن مل يستغفر كتبت وإن استغفر مل 
معة دعي عليه أن ال يصاحب يف سفره وال يعان يف حاجته، وإن الرجل إذا سافر يوم اجل. تكتب

  .وركعتان يسنت فيهما العبد خري من سبعني ركعة ال يسنت فيها

  .أسند حسان عن أنس وشداد بن أوس، وأرسل عن ابن مسعود وأيب ذر وحذيفة يف خلق كثري

  أمية الشامي 
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 فيصلي هناك مما يلي باب بين سهم، كان أمية رجالً من أهل الشام يقوم: عن سفيان بن عيينة قال
إنك تفسد : فأرسل إليه األمري: قال. فينتحب ويبكي حىت يعلو صوته وحىت تسيل دموعه على احلصى

إن حزن يوم : فبكى مث قال. على املصلني صالم بكثرة بكائك وارتفاع صوتك، فلو أمسكت قليالً
أال إن املطيع هللا ملك يف : وكان أمية يقول. ا أحياناًالقيامة ورثين دموعاً غزاراً، فأنا أستريح إىل ذريه

  .وكان يدخل الطواف فيأخذ يف البكاء والنحيب، ورمبا سقط مغشياً عليه. الدنيا واآلخرة

  من الطبقة السادسة

  أبو سليمان الداراني واسمه عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي 

  .دمشقودارياً قرية من قرى دمشق، وقيل ضيعة إىل جنب 

مفتاح الدنيا الشبع، : مسعت أبا سليمان عبد الرمحن بن أمحد العنسي يقول: أمحد بن أيب احلواري قال
ومفتاح اآلخرة اجلوع، وأصل كل خري يف الدنيا واآلخرة اخلوف من اهللا، وإن اهللا يعطي الدنيا من حيب، 

 خاصة، وألن أدع من عشائي ومن ال حيب، وإن اجلوع عنده يف خزائن مدخرة، وال يعطي إال من أحب
  .لقمة أحب إيل من أن آكلها وأقوم أول الليل إىل آخره

لوال الليل ما أحببت البقاء يف الدنيا، وما أحب البقاء : مسعت أبا سليمان يقول: أمحد بن أيب احلواري قال
  .يف الدنيا لتشقيق األار وال لغرس األشجار

مسعت أبا جعفر يبكي يف خطبته يوم اجلمعة، : مان يقولمسعت أبا سلي: أمحد بن أيب احلواري قال
فتفكرت أن أقوم إىل : قال. فاستقبلين الغضب وحضرتين نية أن أقوم فأعظه مبا أعرف من فعله إذا نزل

. فيعرض يل تزين فيأمر يب فأقتل على غري تصحيح. اخلليفة فأعظه والناس جلوس يرمقوين بأبصارهم

قال . كنت بالعراق أعمل، وأنا بالشام أعرف: ت أبا سليمان يقولومسع: قال أمحد. فجلست وسكت
إمنا معرفة أيب باهللا تعاىل بالشام لطاعته بالعراق، ولو ازداد هللا بالشام : فحدثت به ابنه سليمان فقال: أمحد

  .طاعة الزداد هللا معرفة

ن أهل ومال أو ولد كل ما شغلك عن اهللا عز وجل م: مسعت أبا سليمان يقول: ابن أيب احلواري قال
  .فهو عليك مشوم

  .كلما ارتفعت مرتلة القلب كانت العقوبة إليه أسرع: مسعت أبا سليمان يقول: مسعود بن أيب مجيل قال

ال : من أي وجه أزال العاقل الالئمة عمن أساء إليه؟ قلت: قال يل أبو سليمان: أمحد بن أيب احلواري قال
  .تعاىل هو الذي ابتاله بهمن أنه قد علم أن اهللا : أدري، قال
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مسعت أبا سليمان يقول كنت ليلة باردة يف احملراب فأفاقين الربد فخبأت : أمحد بن أيب احلواري قال
يا أبا سليمان قد وضعنا يف : إحدى يدي من الربد وبقيت األخرى ممدودة، فغلبتين عيين فهتف يب هاتف

  .فآليت ال أدعو إال ويداي خارجتان. صااهذه ما أصاا، ولو كانت األخرى لوضعنا فيها ما أ

    

يا أمحد إين حمدثك حبديث فال حتدث به أحداً : قال يل أبو سليمان الداراين: أمحد بن أيب احلواري قال
يا أبا سليمان تنام وأنا أرىب لك يف : منت ذات ليلة عن وردي فإذا أنا حبوراء تنبهين وتقول: حىت أموت

بينا أنا ساجد إذ : مسعت أبا سليمان الداراين يقول: ؟ أمحد بن أيب احلواري قالاخلدور منذ مخسمائة عام
حبييب أترقد عيناك وامللك يقظان : ذهب يب النوم فإذا أنا ا، يعين احلوراء، قد ركضتين برجلها فقالت

 دنا الفراغ ينظر إىل املتهجدين يف جدهم؟ بؤساً لعني آثرت لذة النوم على لذة مناجاة العزيز، قم فقد
ولقي احملبون بعضهم بعضاً، فما هذا الرقاد؟ حبييب وقرة عيين، أترقد عيناك وأنا أريب لك يف اخلدور منذ 

  .كذا وكذا؟ فوثبت فزعاً وقد عرقت استحياء من توبيخها إياي وإن حالوة منطقها لفي مسعي وقليب

  .ا ضرك يف غرك إذا أعقبك ما سركم: مسعت أبا سليمان الداراين يقول: أمحد بن أيب احلواري يقول

إن النفس إذا جاعت وعطشت صفا القلب : مسعت أبا سليمان الداراين يقول: موسى بن عمران قال
  .ورق، وإذا شبعت ورويت عمي القلب

ما يسرين أن يل من أول الدنيا إىل آخرها أنفقه : مسعت أبا سليمان الداراين يقول: موسى بن عمران قال
  .أين أغفل عن اهللا عز وجل طرفة عنييف وجوه الرب و

لو أن الدنيا كلها يف لقمة مث جاءين أخ يل ألحببت : قال سليمان الداراين: عن أمحد بن أيب احلواري قال
  .أن أضعها يف فيه

إذا كانت اآلخرة يف القلب جاءت الدنيا : مسعت أبا سليمان الداراين يقول: أمحد بن أيب احلواري قال
  .نت الدنيا يف القلب مل تزمحها اآلخرة، ألن اآلخرة كرمية والدنيا لئيمةتزمحها، وإذا كا

من حسن ظنه باهللا عز وجل مث ال خياف اهللا : مسعت أبا سليمان الداراين يقول: أمحد بن أيب احلواري قال
  .فهو خمدوع

الرضا طرفاً لو أرجو أن أكون قد رزقت من : مسعت أبا سليمان الداراين يقول: أمحد بن أيب احلواري قال
  .أدخلين النار لكنت بذلك راضياً

اسلب : يوحي اهللا عز وجل إىل جربيل عليه السالم: مسعت أبا سليمان الداراين يقول: حممد بن هشام قال
  .عبدي ما رزقته من لذة طاعيت فإن افتقدها فردها عليه، وإن مل يفتقدها فال تردها عليه أبداً

wإنك إن طالبتين بشري طالبتك : ت أبا سليمان الداراين يقول يف مناجاتهمسع: أمحد بن أيب احلواري قال
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  .بكرمك، وإن أخذتين بذنويب أتيتك بتوحيدك، وإن أسكنتين النار بني أعدائك ألخربم حبيب لك

كنت أنظر إىل األخ من إخواين بالعراق فأعمل على : مسعت أبا سليمان يقول: أمحد بن أيب احلواري قال
  .إمنا األخ الذي تعظك رؤيته قبل أن يعظك بكالمه: ومسعته يقول. رؤيته شهراً

بات أبو سليمان ذات ليلة فلما انتصف الليل قام ليتهيأ، فلما أدخل يده يف : أمحد بن أيب احلواري قال
الصالة : فخشيت أن تفوته الصالة فقلت. اإلناء بقي على حالته حىت انفجر الصبح، وكان وقت اإلقامة

يا أمحد أدخلت يدي يف اإلناء : مث قال. ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم: فقال. يرمحك اهللا
هب أنك غسلت باملاء ما ظهر منك فبماذا تغسل قلبك؟ فبقيت متفكراً : فعارضين معارض من سري

  .حىت قلت بالغموم واألحزان فيما يفوتين من األنس باهللا عز وجل

ما يسر العاقل أن الدنيا له منذ خلقت إىل أن تفىن، : عت أبا سليمان يقولمس: أمحد بن أيب احلواري قال
يتنعم فيها حالالً ال يسأل عنه يوم القيامة وأنه حجب عن اهللا عز وجل ساعة واحدة، فكيف مبن حجب 

رمبا مثل يل رأسي بني : مسعت أبا سليمان يقول: أيام الدنيا وأيام اآلخرة؟ أمحد بن أيب احلواري قال
لني من نار، ورمبا رأيتين أهوي فيها حىت أبلغ قرارها وكيف نئ الدنيا من كانت هذه صفته؟ ومسعته جب

إمنا ارتفعوا باخلوف، فإن ضيعوا نزلوا وينبغي لعاقل وإن بلغ أعلى درجة أن يفزع قلبه بأسفل : يقول
  .درجة من ذكر املوت واملقابر والبعث

بثمامنائة سنة بأربعمائة ينن : بأي شيء وحيك؟ قلت: قال. رائيلوقلت أليب سليمان إين قد غبطت بين إس
ما ظننت إال أنك قد جئت بشيء، ال واهللا ال يريد اهللا عز : قال. حىت يصريوا كالشنان البالية وكاألوتار

وجل منا أن تيبس جلودنا على عظامنا وال يريد منا إال صدق النية فيما عنده، هذا إذا صدق يف عشرة 
  . ما نال ذاك يف عمرهأيام نال

    

إنه نشأ يف : فقلت. لقد وقع على قليب ولكن صف يل حاله: ومسعت أبا سليمان، وذكر له رجل، فقال
قد كنت أحب أن يكون ممن وجد طعم الدنيا مث تركها، ألنه إذا : فقال. الصوف والقرآن وأكل امللة

ها مل آمن عليه إذا وجد طعمها أن يرجع وجد طعمها مث تركها مل يغتر ا، وإذا كان ممن مل جيد طعم
  .إليها

ألهل الطاعة يف ليلهم ألذ من أهل اللهو بلهوهم، ولوال اللل ما أحببت البقاء : ومسعت أبا سليمان يقول
  .يف الدنيا

لو مل يبك العاقل فيما بقي من عمره إال على لذة ما فاته من الطاعة فيما : ومسعت أبا سليمان يقول
w  .ي له أن يبكيه حىت ميوتمضى، كان ينبغ
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ما عمل داود عليه السالم عمالً قط كان أنفع له من : مسعت أبا سليمان يقول: أمحد بن أيب احلواري قال
  .خطيئته، ما زال منها خائفاً هارباً حىت حلق بربه عز وجل

ل إذا حج من غري يا أمحد بلغين أن الرج: فلما أفاق قال. ورأيت أبا سليمان أراد أن يليب فغشي عليه: قال
ال لبيك وال سعديك حىت ترد ما يف يديك، فما يؤمنين أن : لبيك اللهم لبيك، قال له الرب: حله فقال

  .يقال يل هذا؟ مث لىب

فدخلت مكة فأحدثت ا حدثاً، فما أصبحت . أقمت عشرين سنة مل أحتلم: ومسعت أبا سليمان يقول
تركت صالة العشاء يف املسجد احلرام يف : ث؟ قالفأي شيء كان ذلك احلد: فقلت له. حىت احتلمت

  .اجلماعة، واالحتالم عقوبة

 وإين ألمرض فأعرف -كان الذكر يغلب عليه :  قال أمحد-حيل بيين وبني قيام الليل : ومسعته يقول
  .الذنب الذي أمرض به

تقر به أعينهم إال يف ما حجوا وال رابطوا وال جاهدوا إال فراراً من البيت، وما يرون ما : ومسعته يقول
  .البيت

لو اجتمع اخللق مجيعاً على أن يضعوين كاتضاعي عند نفسي : قال أبو سليمان: أمحد بن أيب احلواري قال
  .ما قدروا على ذلك

  .من صفي صفي له ومن كدر كدر عليه: قال أبو سليمان الداراين: أمحد بن أيب احلواري قال

أنبأ عبد اهللا بن حممد : أنبأ أبو عبد الرمحن السلمي قال: لف قالأنبأ علي بن خ: أخربنا ابن ناصر قال
من أحسن يف : مسعت أبا سليمان يقول: قال. الرازي قال أنبأ إسحاق بن إبراهيم بن أيب حسان األمناطي

اره كوفئ يف ليله، ومن أحسن يف ليله كوفئ يف اره، ومن صدق يف ترك الشهوة ذهب اهللا ا من 
  . أكرم من أن يعذب قلباً بشهوة تركت لهقلبه، واهللا

رمبا يقع يف قليب النكتة من نكت القوم أياماً فال أقبل منه إال : قال أبو سليمان الداراين: اجلنيد قال
  .الكتاب والسنة: بشاهدين عدلني

ما يبكيك؟ : وقد دخلت عليه وهو يبكي، فقلت له: مسعت أبا سليمان يقول: أمحد بن أيب احلواري قال
يا أمحد ومل ال أبكي، وإذا جن الليل ونامت العيون، وخال كل حبيب حببيبه، وافترش أهل احملبة : فقال يل

أقدامهم، وجرت دموعهم على خدودهم، وقطرت يف حماريبهم، أشرف اجلليل سبحانه، فنادى جربيل 
 حبيباً يعذب أحبابه؟ أم عليه السالم بعيين من تلذذ بكالمي، فلم ال ينادي فيهم ما هذا البكاء؟ هل رأيتم

كيف جيمل يب أن أعذب قوماً إذا جنهم الليل متلقوين، فيب حلفت إذا وردوا علي القيام ألكشفن هلم عن 
w  .وجهي الكرمي حىت ينظروا إيل وأنظر إليهم
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ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك وغريك يفت لك، : قال يل أبو سليمان: أمحد بن أيب احلواري قال
  . برغيفيك فأحرزمها مث تعبد، وال خري يف قلب يتوقع قرع الباب يتوقع إنساناً جييئه يعطيه شيئاًولكن ابدأ

: فتغري وجهه وغضب علي وقال: قال. سهرت ليلة يف ذكر النساء إىل الصباح: وقلت أليب سليمان: قال

ومسعت : قال. فوحيك أما استحييت منه؟ يراك ساهراً يف ذكر النساء؟ ولكن كيف تستحيي ممن ال تعر
إذا لذت لك القراءة فال تركع وال تسجد، وإذا لذ لك السجود فال تركع وال تقرأ، : أبا سليمان يقول

من كان يومه مثل أمس فهو يف نقصان ومسعت : الزم األمر الذي يفتح لك فيه ومسعت أبا سليمان يقول
م غش فرجعوا إىل الغش الذي يف ما أيت من إبليس وقارون وبلعم إال أن أصل نيا: أبا سليمان يقول

  .قلوم، واهللا أكرم من أن مين على عبد بصدق مث يسلبه إياه

: إذا ذكرت اخلطيئة مل أحب املوت وقلت: مسعت أبا سليمان الداراين يقول: أمحد بن أيب احلواري قال

  .أبقى لعلي أتوب

    

ل العجب مبعرفة النفس، وختلص إىل قال أبو سليمان رد سبي: أبو عمران، موسى بن عيسى اجلصاص قال
إمجام القلب بقلة اخللطاء، وتعرض لرقة القلب مبجالسة أهل اخلوف، واستجلب نور القلب بدوام احلزن، 

والتمس باب احلزن بدوام الفكرة، والتمس وجوه الفكرة يف اخللوات، وحترز من إبليس مبخالفة هواك، 
تعرض للعفو باحلياء منه واملراقبة، واستجلب زيادة النعم وتزين اهللا باإلخالص والصدق يف األعمال، و

بالشكر، واستدم النعم خبوف زواهلا، وال عمل كطلب السالمة، وال سالمة كسالمة القلب، وال عقل 
كمخالفة اهلوى، وال فقر كفقر القلب، وال غىن كغىن النفس، وال قوة كرد الغضب،وال نور كنور 

دنيا، وال معرفة كمعرفة النفس، وال نعمة كالعافية من الذنوب، وال عافية اليقني، وال يقني كاستصغار ال
كمساعدة التوفيق، وال زهد كقصر األمل، وال حرص كاملنافسة يف الدرجات، وال طاعة كأداء 

الفرائض، وال تقوى كاجتناب احملارم، وال عدم كعدم العقل، وال فضيلة كاجلهاد، وال جهاد كمجاهدة 
كالطمع، ومن مل حيسن رعاية نفسه أسرع به هواه إىل اهللكة، وال ينفع اهلالك جناة النفس، وال ذل 

املعصوم، ومرارة التقوى اليوم حالوة يف ذلك اليوم، واهلالك من هلك يف آخر سفره وقد قارب املرتل، 
  .واخلاسر من أبدى للناس صاحل عمله وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد

يا أبا سليمان ما أقرب ما تقرب : وسأله رجل فقال: مسعت أبا سليمان يقول: يب احلواري قالأمحد بن أ
مثلي يسأل عن هذا؟ أقرب ما تقرب به إليه أن يطلع من قلبك على أنك ال تريد من : به إليه؟ مث قال

  .الدنيا واآلخرة إال هو

w ولوال أين أدع الفكر فيها ما جزا أبداً رمبا أقمت يف اآلية الواحدة مخس ليال: ومسعت أبا سليمان يقول
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  .ولرمبا جاءت اآلية من القرآن تطري العقل فسبحان الذي رده إليهم

وال على قليب، ولكن لعلنا أتينا : قال. إن فالناً وفالناً ال يقعان على قليب: وقلت أليب سليمان: قال أمحد
  .من قليب وقلبك فليس فينا خري وليس حنب الصاحلني

إذا اعتقدت النفوس ترك اآلثام جالت يف امللكوت : مسعت أبا سليمان يقول: بن أيب احلواري قالأمحد 
قلت مسع أبو سليمان الداراين احلديث الكثري . وعادت بطرائف احلكمة من غري أن يؤدي إليها عامل علماً

: الثة أحاديث مسندةولقي سفيان الثوري وغريه، ولكنه اشتغل بالتعبد عن الرواية إال أنين وجدت له ث

مسعت : مسعت علي بن احلسن بن أيب الربيع الزاهد يقول:  أبو سليمان الداراين قال-احلديث األول 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : إبراهيم بن أدهم يذكر عن القعقاع بن حكيم عن أيب صاحل عن أنس قال

  ".من صلى قبل الظهر أربعاً غفر له ذنوب يومه ذلك: "وسلم

  .ال أحفظ أليب سليمان حديثاً مسنداً غريه: ال اخلطيبق

أنبأ علي بن احلسن بن أيب الربيع قال حدثنا إبراهيم بن أدهم :  أبو سليمان الداراين قال- احلديث الثاين 
من : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعت حممد بن عجالن يذكر عن أبيه عن أيب هريرة قال: قال

  ".وجل رفعه اهللاتواضع هللا عز 

    

حدثين شيخ بساحل دمشق يقال له علقمة بن يزيد بن سويد :  أبو سليمان الداراين قال- احلديث الثالث 
وفدت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثين أيب عن جدي سويد بن احلارث قال: األزدي قال

ما أنتم؟ قلنا : فقال. مستنا وزيناسابع سبعة من قومي، فلما دخلنا عليه وكلمنا أعجبه ما رأى من 
قلنا مخس عشرة : إن لكل قول حقيقة فما حقيقة قولكم وإميانكم؟ قال سويد: مؤمنون، فتبسم وقال

مخس منها أمرتنا رسلك أن نؤمن ا، ومخس منها أمرتنا رسلك أن نعمل ا، ومخس منها ختلفنا : خصلة
وما اخلمس : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.  شيئاًا يف اجلاهلية، فنحن عليها إال أن تكره منها

. أمرتنا رسلك أن نؤمن باهللا ومالئكته ورسله والبعث بعد املوت: اليت أمرتكم رسلي أن تؤمنوا ا؟ قلنا

ال إليه إال اهللا ونقيم الصالة : أمرتنا رسلك أن نقول: وما اخلمس اليت أمرتكم أن تعملوا ا؟ قلنا: قال
وما اخلمس اليت ختلقتم ا أنتم يف : قال. الزكاة ونصوم رمضان وحنج البيت من استطاع إليه سبيالونؤيت 

الشكر عند الرجاء، والصرب عند البالء، والصدق يف مواطن اللقاء، والرضا مبر القضاء، : اجلاهلية؟ قلنا
كادوا من صدقهم أن يكونوا علماء حكماء : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. والصرب عند مشاتة األعداء

إن كنتم كما تقولون : وأنا أزيدكم مخساً فتتم لكم عشرون خصلة: مث قال صلى اهللا عليه وسلم. أنبياء
wفال جتمعوا ما ال تأكلون، وال تبنوا ما ال تسكنون، وال تنافسوا يف شيء أنتم عنه تزولون، واتقوا اهللا 
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وقال يل : قال أبو سليمان. ما عليه تقدمون وفيه ختلدونالذي إليه ترجعون وعليه تعرضون، وارغبوا في
فانصرف القوم من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحفظوا وصيته وعملوا ا، وال : علقمة بن يزيد

قال وما بقي إال أيام قالئل مث . واهللا يا أبا سليمان ما بقي من أولئك النفر وال من أوالدهم أحد غريي
 تويف أبو سليمان الداراين سنة مخس ومائتني وقال أبو عبد الرمحن السلمي سنة مخس .مات رمحه اهللا

  .واألول أصح. عشرة

  عبد العزيز بن عمير 

مسعت أمحد بن أيب : أصله من خراسان لكنه سكن دمشق أمحد بن حممد بن أيب موسى األنطاكي قال
مث قال . ل عليهم وأثر اخلدمة بني أعينهمترى نور اجلال: مسعت عبد العزيز بن عمري يقول: احلواري يقول

إن الرجل لينقطع إىل بعض ملوك أهل الدنيا فريى أثره عليه، فكيف مبن ينقطع إىل اهللا عز : عبد العزيز
  .وجل كيف ال يرى أثره عليه

  .الصيام سجن املؤمن عن الدنيا: مسعت عبد العزيز بن عمري يقول: قال أمحد بن وديع

النفس أمارة بالسوء، فإذا جاء العزم من اهللا عز وجل : ت عبد العزيز بن عمري يقولمسع: أبو خزمية قال
  .كانت هي اليت تنازعك إىل اخلري

  مروان بن محمد 

إين أخربك بشيء يا أمحد ما كلمت به أحداً قط : مسعت مروان بن حممد يقول: أمحد بن أيب احلواري قال
  . بكفرما أنا لشيء أخوف مين من أن خيتم يل: قبلك

  من الطبقة السابعة

  مضاء بن عيسى 

خف اهللا يلهمك، واعمل له ال يلجئك إىل : مسعت مضاء بن عيسى يقول: أمحد بن أيب احلواري قال
  .دليل

إذا وصلوا إليه مل يرجعوا عنه، إمنا رجع من : مسعت مضاء بن عيسى يقول: أمحد بن أيب احلواري قال
  .رجع من الطريق

من رجا شيئاً طلبه، ومن خاف من شيء هرب منه، : عت مضاء بن عيسى يقولمس: قاسم اجلوعي قال
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  .ومن أحب شيئاً آثره على غريه

  .ومسع من غريه رضي اهللا عنه. أسند مضاء عن شعبة

  أبو كريمة العبدي 

ابن آدم ليس ملا بقي من : مسعت أبا كرمية، وكان من عباد أهل الشام، يقول: عيسى بن اهلذيل قال
  .عمرك مثن

  بشير الطبري 

أغارت الروم على جواميس لبشري الطربي حنواً من أربعمائة : سكن الشام أبو عمرو الكندي قال
يا : جاموس، فركبت معه أنا وابن له فلقينا عبيده الذين كانت معهم اجلواميس معهم عصيهم فقالوا

يا أبه : فقال له ابنه. اهللا تعاىلوأنتم أيضاً اذهبوا معها فأنتم أحرار لوجه : موالنا ذهبت اجلواميس فقال
  .اسكت إن ريب اختربين فأردت أن أزيده: قال. أفقرتنا

  من الطبقة الثامنة

  القاسم بن عثمان الجوعي 

    

شبع األولياء باحملبة عن اجلوع ففقدوا : مسعت القاسم اجلوعي الكبري يقول: أمحد بن أيب احلواري قال
 ألم تلذذوا بلذة ليس فوقها لذة فقطعتهم عن كل لذة، وإمنا مسيت لذاذة الطعام والشهوات ولذات الدنيا

قامساً اجلوعي ألن اهللا تعاىل قواين على اجلوع، فلو تركت ما تركت ومل أوت بالطعام مل أبال رضت 
نفسي حىت لو تركت شهراً وما زاد مل تأكل ومل تشرب، مل تبال، أنا عنها راض أسوقها حيث شئت، 

  .يب ذلك فأمته علياللهم أنت فعلت 

حب الرياسة أصل كل موبقة، وقليل العمل مع املعرفة : كان القاسم يقول: أمحد بن عبد اهللا احلافظ قال
خري من كثري العمل بال معرفة، ورأس األعمال الرضا عن اهللا عز وجل والورع عماد الدين، واجلوع مخ 

  .العبادة، واحلصن احلصني ضبط اللسان

أصل الدين الورع، وأفضل العبادة مكابدة : مسعت قامساً اجلوعي يقول: ز احلليب قالسعيد بن عبد العزي
  .الليل، وأفضل طرق اجلنة سالمة الصدر

wدخلت دمشق على كتبة احلديث فمررت حبلقة قاسم اجلوعي : عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي قال
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اغتنموا من : قدمت إليه فسمعته يقولفرأيت نفراً جلوساً حوله وهو يتكلم عليهم، فهالين منظرهم، فت
إن حضرمت مل تعرفوا، وإن غبتم مل تفتقدوا، وإن شهدمت لن تشاوروا وإن قلتم شيئاً مل : زمانكم مخساً

أوصيكم خبمس أيضاً، إن ظلمتم مل تظلموا، وإن مدحتم مل . يقبل قولكم، وإن عملتم شيئاً مل تعطوا به
فجعلت هذا : قال. بتم فال تغضبوا، وإن خانوكم فال ختونواتفرحوا، وإن ندمتم مل جتزعوا، وإن كذ

  .فائديت يف دمشق

  .أسند قاسم عن سفيان بن عيينة وغريه

  . ميمون: واسم أبي الحواري. يكنى أبا الحسن

وأبوه . سكن دمشق وكان له ابن يقال له عبد اهللا من الزهاد، وأخ يقال له حممد يشبهه يف الورع والزهد
  .فبيتهم بيت الورع والزهد.  أهل الورع أيضاًأبو احلواري من

  .أمحد بن أيب احلواري رحيانة الشام: وكان اجلنيد يقول

  .أظن أهل الشام يسقيهم اهللا الغيث به: حيىي بن معني، وذكر أمحد بن أيب احلواري فقال

  .ما أظنه بقي على وجه األرض مثله: حممود بن خالد، وذكر أمحد بن أيب احلواري فقال

من أحب أن يعرف بشيء من اخلري أو يذكر به : مسعت أمحد بن أيب احلواري يقول: عباس بن محزة قالال
إين ألقرأ القرآن : وقال. فقد أشرك يف عبادته، ومن عبد على احملبة ال حيب أن يرى خدمته سوى حمبوبه

سعهم أن يشتغلوا فأنظر يف آية آية فيحار عقلي فيها فأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم وي
بشيء من الدنيا وهم يتلون كالم الرمحن؟ أما لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا 

  .املناجاة به لذهب عنهم النوم فرحاً مبا رزقوا

  .كلما ارتفعت مرتلة القلب كانت العقوبة إليه أسرع: قال أمحد بن أيب احلواري: العباس بن محزة قال

وتويف يف سنة ثالثني . ن أيب احلواري عن حفص بن غياث وأيب معاوية ووكيع ونظرائهمأسند أمحد ب
  .ومائتني

  محمد بن سمرة السائح 

أي أخي، إياك وتأمري التسويف : كتب إيل حممد بن مسرة السائح ذه الرسالة: يوسف بن أسباط قال
طع اآلمال وفيه تنقطع اآلجال، على نفسك وإمكانه من قلبك فإنه حمل الكالل وموئل التلف، وبه تق

فإنك إن فعلت ذلك أدلته من عزمك فاجتمع وهواك عليك فغلبا واسترجعا من بدنك من السآمة ما قد 
wويل عنك، فعند مراجعته إياك ال تنتفع نفسك من بدنك بنافعة، وبادر يا أخي فإنك مبادر بك، وأسرع 
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وانتبه من غفلتك، وتذكر ما أسلفت فإنك مسروع بك، وجد فإن األمر جد، وتيقظ من رقدتك 
وقصرت، وأفرطت وجنيت وعملت فإنه مثبت حمصي، وكأنك باألمر قد بغتك فاغتبطت مبا قدمت 

 -فإن السالمة يف ذلك موجودة . وندمت على ما فرطت، فعليك باحلياء واملراقبة واالعتزال وقلة املالقاة

 باهللا وصلى اهللا على سيدنا حممد نبينا وعلى آله وفقنا اهللا وإياك ألرشد األمور وال قوة بنا وبك إال
  .الطاهرين

  أبو عباد الشامي 

    

يا أبا السري عندنا رجل من : قال يل رجل بالشام: مسعت أيب يقول: إبراهيم بن منصور بن عمار قال
العباد من أهل واسط العراق ال يأكل إال من كد يديه، وقد دبرت من سف اخلوص صفحة يديه ولو 

نعم فأتيناه فدققنا عليه بابه فخرج إىل الباب : ته لوقذك النظر إليه، فهل لك أن متضي بنا إليه؟ قلترأي
اللهم إين أعوذ بك ممن جاء ليشغلين عما أتلذذ به من مناجاتك، مث فتح الباب فدخلنا فإذا : فسمعته يقول

فقلت أي . اؤه قد أعده لكفنهرجل ترى به اآلخرة، وإذا قرب حمفور ووصيته قد كتبها يف احلائط، وكس
: مث أفاق من غشيته فقال له صاحيب. مث صاح وخر لوجهه: بني يدي من؟ قال: موقف هلذا اخللق؟ فقال

أعلمك أن . مرحباً يا أخي ما زلت إليك مشتاقاً: يا أبا عباد هذا أبو السري منصور بن عمار، فقال يل
أن تتأتى له برفقك وتلصق عليه بعض مرامهك لعل اهللا أن يب داء قد أعيا املتطببني قبلك قدمياً، فهل لك 

وإن كان كذلك فإين : وكيف يعاجل مثلي مثلك وجري أنغل من جرحك؟ قال: قلت: ينفع بك؟ قال
إن كنت متسكت باحتفار قربك يف بيتك وبوصية رمستها بعد وفاتك وبكفن : قلت: قال. مشتاق إىل ذلك

فصاح صيحة : قال. عباداً اقتطعهم خوفه عن النظر إىل قبورهمأعددته ليوم موتك، فإن هللا عز وجل 
فخرجت إىل طحان على بابه فقلت . ووقع يف قربه، وجعل يفحص برجليه، وبال فعرفت ذهاب عقله

وحيك ما صنعت؟ : ادخل فأعنا على هذا الشيخ، فاستخرجناه من قربه وهو يف غشيته فقال يل الطحان
 الغد عدت إليه فإذا بسلخ يف وجهه، وإذا بشريط قد شد به رأسه فخرجت وتركته صريعاً، فلما كان

أين بلغت أيها املتعبد من : يا أبا السري املعاودة رمحك اهللا، فقلت له: فلما رآين قال. لصداع وجده
أحزانك باهللا؟ لكأين أنظر إىل آكل الفطري والصابر على خبز الشعري، يأكل ما اشتهى ويسعى عليه بلحم 

  .ى من الرحيق املختوم فشهق شهقة فحركته فإذا هو قد فارق الدنياطري، ويسق

  علي بن الفتح الحلبي 
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: فقال. خرج علي بن الفتح احلليب يوم النحر، فرأى الناس يتقربون إىل اهللا تعاىل: أبو زرعة الدمشقي قال

: يه فأفاق، مث قاليا رب أرى الناس يتقربون إليك بألوان الذبائح وإين تقربت إليك حبزين، مث غشي عل

  .فوقع من ساعته ميتاً. إهلي، إىل مىت ترددين يف دار الدنيا حمزوناً؟ فاقبضين إليك

  علي بن عبد الحميد الغضائري 

دققت : مسعنا علي بن عبد احلميد الغضائري يقول: حممد بن احلسن اليقطيين، وحممد بن إبراهيم، يقوالن
فكان من بركة دعائه . للهم من شغلين عنك فاشغله بك عينا: على السري بن مغلس بابه فسمعته يقول

  .وكان يعد من األبدال. أين حججت من حلب ماشياً على قدمي أربعني عاماً

  .أسند الغضائري احلديث عن سوار بن عبد اهللا

  جابر الرحبي 

 اهللا عز أكثر علي أهل الرحبة ينكرون علي ما يعطي: حدثين جابر الرحيب قال: أبو جعفر اخلصاف قال
أين الذين يكذبون أولياء : وجل أولياءه، فخرجت إىل خارج فركبت السبع ودخلت إىل الرحبة وأنا أقول

  .اهللا عز وجل؟ فكفوا عين بعد ذلك

. قال يل جابر يوماً وأنا أماشيه مر بنا نتسابق، مر أنت هكذا حىت أمر أنا هكذا: وقال أبو جعفر اخلصاف

: فلما التقينا قلت. فلما حصلت على اجلسر التفت فإذا هو ميشي على املاء. فمررت أنا على اجلسر: قال

. نعم: وقد رأيتين؟ قلت: فقال: قال. من ال حيسن مثل هذا؟ أمشي أنا على اجلسر ومتشي أنت على املاء

  .أنت رجل صاحل: قال

  أبو عبيد البسري 

  .وبسرى فوق دمشق

ال، ليس : معك شيء؟ قلت: فقال يل. حني أردت احلجودعت أبا عبيد : عن حممد، غالم أيب عبيد، قال
إذا أردت شيئاً أو جعت أو عطشت فصل ركعتني واجعلها على ميينك، : فقال. معي غري هذه الركوة

. العطش: فجئت إىل بعض املنازل وليس فيه ماء، والناس يصيحون: فإذا سلمت رأيت كل ما حتب، قال

فأخذت الركوة فرميت ا يف مصنع وصليت .  وهو صادققد قال أبو عبيد ما قال: فقلت يف نفسي
فرتلت فأخذت الركوة مث صحت . ركعتني، فما سلمت إال والرياح تذهب ا وجتيء على رأس املاء

w  .بالناس فجاءوا واستقوا حىت رووا
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 مسعت ابن أيب عبيد البسري حيدث عن أبيه أنه غزا سنة من السنني، فخرج يف: أبو بكر بن معمر قال

يا رب أعرنا إياه حىت نرجع إىل بسرى يعين : فمات املهر الذي كان حتته وهو يف السرية فقال. السرية
قلت يا أبه : قال. يا بين خذ السرج عن املهر: فلما غزا ورجع إىل بسرى، قال: قال. فإذا املهر قائم. قريته

  .تاًيا بين هو عارية فلما أخذت السرج وقع املهر مي: فقال يل. هو عرق

يا أبه وأي : يهنئك الفارس، فقال له: فقال له. كان أبو عبيد البسري بعرفة وإىل جانبه ابنه: أبو زرعة قال
  .ولد لك الساعة غالم، فلما صرنا إىل بسرى وجدت زوجيت قد ولدت غالماً يوم عرفة: فارس؟ فقال له

مجاعة من إخوانه، إذ مر رجل على دابة كنت معه يوماً قاعداً بدمشق أنا و: عبد اهللا غالم أليب عبيد قال
: مث قال. اللهم أعتقين وأرحين منه: فلما حاذى أبا عبيد قال. وخلفه غالم له يعدو، وقدامه بيده غاشية

فعثرت الدابة مبواله فسقط إىل . اللهم أعتقه من النار ومن الرق: فقال أبو عبيد. ادع اهللا عز وجل يل
يا : فرمى بالغاشية إليه وقال: قال. أنت حر لوجه اهللا عز وجل:  لهفالتفت إىل الغالم وقال. األرض

  .فصحب أصحابنا وتويف بينهم. موالي أنت مل تعتقين وإمنا أعتقين هؤالء

يا أبا حسان ما غمي وال أسفي إال أن جيعلين مما عفا : قال يل أبو عبيد البسري يوماً: ابن أيب حسان قال
ولكن أي شيء اقبح بشيخ مثلي يوقف غداً . أجل: فقال. العفو تذاحبوايا أخي، اخللق على : فقلت. عنه

شيخ سوء كنت، اذهب فقد عفوت عنك؟ إمنا أنا أملي يف اهللا عز : بني يدي اهللا عز وجل، فيقال له
  .وجل أن يهب يل كل من أحبين

  أبو بكر الهاللي 

: أمحد بن هاشم الشيخ الصاحل قالمسعت أبا القاسم احلسن بن عبد اهللا بن : حممد بن علي الصوري قال

  .من عين مبجاهدة األسرار اشتغل عن احلكايات واألخبار: مسعت أبا بكر اهلاليل يقول

ومسعته يقول، رموا ممهم إىل أعلى الفضائل، وضيعوا الفرائض، فال إىل مهمهم وصلوا، وال قاموا بقليل 
ري، ومن مل يقم بقليل ما وكل به مل يؤمتن على ما به وكلوا، ومن قام بقليل ما وكل به اؤمتن على الكث

  .قليل وال كثري

هذه الشجرة ما نظرت إليها نظرة فرجع طريف إال بعقوبة : وأشار إىل شجرة يف مرتله فقال: ومسعته يقول
كنت أمتىن على اهللا أن : تكون بني أيدينا وتنظر إىل سوانا؟ ومسعته يقول: أو توبيخ يف سري، يقال يل

من هذا؟ فقال : فقلت. فلما كان بعد مدة إذا أنا بالباب يدق علي.  العباسي اخلضر عليه السالميريين أبا

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   836 

ارجع إىل حال . الذي طلبناك له قد وجدناه: فقلت له. أنا الذي تتمناين على اهللا عز وجل أنا الخضر: يل
  .سبيلك

  ذكر المصطفين من عباد بيت المقدس

  إدريس بن أبي خولة األنطاكي 

فكان . مرض رجل من أولياء اهللا عز وجل مرضاً مشكالً: ن واصل، عن سهل بن عبد اهللا قالعمر ب
نعاجلك؟ فقال : به جنة فأكثر عليه القول فلما عظم كالم من تكلم يف أمره قالوا له: الناس إذا رأوه قالوا

ومل ذاك : يداويين، فقيل لهيا قوم اعلموا أن يل طبيباً إن سألته داوى كل عليل، لكين أنا ال أسأله أن : هلم
فإن لنا جمنوناً فسل طبيبك : فقيل له. أخشى إن برأت من هذه العلة طغيت: وأنت حتتاج إىل الدواء؟ فقال

نعم إيتوين به، فأتوه برجل يف عنقه غل عظيم ويداه مشدودة إىل عنقه يف قيد ثقيل، : فقال. هذا أن يداويه
  . معهخلوين: فقال هلم. قد استمكنت منه العلة

فعمد جهال القوم إىل يده فحلواها وأدخلوه معه يف البيت الذي كان فيه، وأغلقوا عليه الباب وهم 
يظنون أن سيفضي إليه مبكروه، فلما كان بعد ساعة صاحوا به فأجام وخرج إليهم وكلمهم كالم عاقل 

 هذا الرجل وأنا على ما دخلت على: خربنا بقصتك وما كان، فقال: فقالوا له. وهو يبكي بكاء شديداً
قد علمتم من عليت ال أعقل شيئاً كما رأيتموين، فقربين منه وأدناين وجعل يده على صدري واألخرى 

ادخل معنا إليه فسله يدعو : فقالوا له. على رأسي، فأحسست بطعم الربء يدب يف جسمي حىت زال ما يب
يت وستره اهللا عز وجل عنهم، فمن عقل منهم اهللا عز وجل لنا، فدخل مع القوم إليه فلم جيدوه يف الب

وهذا الرجل من بيت املقدس يقال له إدريس بن أيب خولة : قال سهل. عظمت ندامته وكثر أسفه
  .األنطاكي

  عبد العزيز المقدسي 

    

ملا بلغت احللم أخذت على : وكان من األبدال: مسعت عبد العزيز املقدسي يقول: أبو بكر بن شاذان قال
ولقد حاسبت .  أروضها وأمنعها من اآلثام واستوفقت اهللا تعاىل فوفقين، واستعنت به فأعانيننفسي أن

ولقد استغفرت اهللا عز وجل . نفسي من يوم بلوغي إىل يومي هذا فإذا زاليت ال جتاوز ستة وثالثني زلة
مع ذلك لكل زلة مائة ألف مرة، وصليت لكل زلة ألف ركعة، ختمت يف كل رجعة منها ختمة، وإين 

w  .غري آمن سطوة ريب عز وجل أن يأخذين ا وأنا على خطر قبول التوبة
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  ذكر المصطفين من العباد المقدسيين المجهولين األسماء

  عباد ثالثة 

أوصين : لقيت عباداً ثالثة ببيت املقدس، فقلت ألحدهم: بشر بن بشار ااشعي، وكان من العابدين، قال
ألقاك، فهو أحرى أن يفرغ قلبك ويقل مهك، وإياك أن تسخط ذلك ألق نفسك مع القدر حيث : قال

ما أنا مبستوص فأوصيك : أوصين، قال: وقلت لآلخر. فيحل بك السخط وأنت منه يف غفلة ال تشعر به
: أما إذ أبيت إال الوصية فاحفظ عين: قال. على ذاك عسى اهللا عز وجل أن ينفع بوصيتك:  قلت-

أوصين فبكى واستحر : فقلت لآلخرة: قال. ه فهو أوصل لك إىل الزلفى لديهالتمس رضوانه يف ترك مناهي
أي أخي ال تبتغ من أمرك تدبرياً غري تدبريه فتهلك فيمن هلك، وتضل فيمن : سفحاً للدموع مث قال

  .يضل

  عباد سبعة 

ت أحب كنت ببيت املقدس وكن: قال يل أستاذي أبو عبد اهللا بن أيب شيبة: أمحد بن حممد الصويف قال
فلما كان يف بعض األيام تصرت يف الرواق حبصر قائمة، فلما أن . أن أبيت يف املسجد وما كنت أترك

صليت العتمة وراء اإلمام أتيت احلصر فاختبأت وراءها، وانصرف الناس والقوام، مث خرجت إىل الصحن 
منه رجل وثاين وثالث فلما مسعت غلق األبواب وقعت عيين على احملراب فنظرت إليه وقد انشق ودخل 

إىل أن مت سبعة واصطف القوم وزال عقلي، فلم أزل واقفاً يف موضعي شاخصاً زائل العقل إىل أن انفجر 
  .الصبح فخرج القوم على الطريق الذي دخلوا

  عابد آخر 

يا فىت كم تكون : رأيت شاباً ببيت املقدس قد عمش من طول البكاء، فقلت له: كالب بن جري قال
كما شاء ريب فلتكن، وإذا شاء سيدي فلتذهب فليست : فبكى مث قال: ليمة على هذا البكاء؟ قالالعني س

أكرم علي من بدين، إمنا أبكي رجاء السرور والفرح يف اآلخرة، وإن تكن األخرى فهو واهللا شقاء الدهر 
 غفليت عن وحزن األبد واألمر الذي كنت أخافه وأحذره على نفسي، وإين احتسبت على اهللا عز وجل

  .نفسي وتقصريي عن حظي، مث غشي عليه

  عابد آخر 
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رأيت شيخاً يف مسجد بيت املقدس كأنه قد احترق بالنار، عليه : عباد بن عباد، أبو عتبة اخلواص، قال
رمحك : فقلت. مدرعة سوداء، وعمامة سوداء، طويل الصمت، كريه املنظر، كثري الشعر، شديد الكآبة

هذا أشبه بلباس أهل املصيبة، فإمنا أنا : فبكى مث قال. ا، فقد علمت ما يف البياضاهللا لو غريت لباسك هذ
  .فما مت كالمه حىت غشي عليه: قال. وأنت يف الدنيا يف حداد، وكأين يب وبك قد دعينا

  عابد آخر 

جاء رجل إىل بيت املقدس فمد كساءه يف ناحية املسجد فكان : أبو مدرك عثمان بن وكيع العبدي قال
فيبيت ليله أمجع يصلي فإذا طلع الفجر : قال. يه الليل والنهار، طعيمه خلف ذلك الكساء الذي قد مدهف

إمنا هي : أال ترفق بنفسك؟ فيقول: وكان يقال له: قال. عند الصباح يغبط القوم السرى: مد بصوت له
  .نفسي أبادرها أن خترج

  عابد آخر 

ما الذي أثار منك ما أرى؟ :  قد استفرغه الوله فقلت لهنظرت إىل رجل يف بيت املقدس: ذو النون قال
ذهب الزهاد والعباد بصفو اإلخالص وبقيت يف كدر االنتقاص، فهل من دليل مرشد أو من حكيم : قال

  موقظ؟ 

  عابد آخر 

كنت ببيت املقدس يف برد شديد، وعلي جبة وكساء، وأنا أجد الربد والثلج يسقط، فرأيت : مسنون قال
. يا حبييب لو استترت ببعض هذه األروقة فيكنك من الربد: ه خرقتان يف الصحن ميشي، فقلتشاباً علي

  : يا أخي مسنون: فقال يل

  وهل أحد يف كنه جيد الربدا  وحيسن ظين أنين يف فنائه

  من عقالء المجانين ببيت المقدس

  شاب 

    

رجل صاحل وإذا قد طلع علينا شاب كنت ببيت املقدس جالساً مع : بلغنا عن أيب اجلوال املغريب قال
. جمنون فدخل املسجد وهو ينادي اللهم أرحين من هذه الدار: والصبيان حوله يقذفونه باحلجارة ويقولون w
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من أخلص له يف اخلدمة أورثه طرائف : هذا كالم حكيم فمن أين لك هذه احلكمة؟ فقال: فقلت له
  : مث جعل يقول.  بل قلق وفرقاحلكمة وأيده بأسباب العصمة، وليس يب جنون وولق؛

 الكرى شوقاً إليه فلم أمن وعفت  هجرت الورى يف حب من جاد بالنعم

 ما يب من هواه فما انكتم ألكتم  دهري باجلنون عن الورى وموهت

 نعم نعم: قناعي مث قلت كشفت  رأيت الشوق واحلب بائحاً فلما

  يب من سقموإن قيل مسقام فما  قيل جمنون فقد جنين اهلوى فإن

  وحرمة روح األنس يف حندس الظلم  اهلوى واحلب والعهد بيننا وحق

 لطريف أفصح العذر فاحتشم فقلت  المين الواشون فيك جهالة لقد

 أن اهلوى يورث السقم وأخربهم  طريف بغري تكلم فعاتبهم

 مزاري منك يا بارئ النسم وقرب  يا ذا املن ال تبعدنين فباحللم

أو ال تسألين عن القوم كيف وصلوا : أحسنت لقد غلظ من مساك جمنوناً، فنظر إيل وبكى وقال: فقلت له
طهروا له األخالق، ورضوا منه بيسري األرزاق، وهاموا من حمبته يف : بلى أخربين؟ فقال: فاتصلوا؟ فقلت

 وركضوا يف ميدان اآلفاق، وائتزروا بالصدق، وارتدوا باإلشفاق، وباعوا العاجل الفاين باآلجل الباقي،
السباق، ومشروا تشمري اجلهابذة احلذاق، حىت اتصلوا بالواحد الرزاق، فشردهم يف الشواهق وغيبهم عن 

اخلالئق، ال تؤويهم دار وال يقرهم قرار، فالنظر إليهم اعتبار، وحمبتهم افتخار، وهم صفوة األبرار، 
حضروا مل يعرفوا، وإن غابوا مل يفتقدوا، وإن ورهبان أخيار، مدحهم اجلبار ووصفهم النيب املختار، إن 

  : مث أنشأ يقول. ماتوا مل يشهدوا

 من الورى بسري إىل احلق  من مجيع اخللق مستوحشاً كن

  وارض مبا جيري من الرزق  فبالصرب تنال املىن واصرب

 املؤمن يف النطق فآفة  من النطق وآفاته واحذر

 سبق للسبقأهل ال مشر  وجد يف السري ممراً كما

 اهللا من اخللق وخرية  الصفوة ممن مسا أوليك

  .فأنسيت الدنيا عند حديثه، مث وىل هارباً فأنا متأسف عليه: قال

  ذكر المصطفيات من عابدات بيت المقدس
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  طافية 

كانت امرأة عابدة يقال هلا طافية تأيت بيت املقدس تتعبد فيه، وكان وهب بن : عن عطاء اخلراساين قال
: قال. ما أجدين أجد شيئاً أشد علي من طول الفكر: يا طافية ما أشد العمل عليك؟ فتقول: يقولمنبه 

إين إذا تفكرت يف عظمة اهللا عز وجل وأمر اآلخرة طاش عقلي وأظلم علي بصري، : وكيف ذلك؟ قالت
ن يف إذا أنت وجدت ذاك فافزعي إىل قراءة القرآ: فقال هلا وهب بن منبه. واسترخت لذلك مفاصلي

  .املصحف

  لبابة 

  .إين ألستحي منه أن يراين مشتغلة بغريه: قالت لبابة املتعبدة يف بيت املقدس: حممد بن روح قال

ما زلت جمتهدة يف العبادة حىت صرت أستروح ا، وإذا تعبت : قالت لبابة املتعبدة: حممد بن رواح قال
. لتفرغ لعبادة اهللا عز وجل والقيام إىل خدمتهمن لقاء اخللق آنسين بذكره، وإذا أعياين اخللق روحين ا

أن يرضى عنك : سل اهللا تعاىل شيئني: هو ذا أريد احلج فماذا أدعو باملوسم؟ فقالت: وقال هلا رجل
  .ويبلغك مرتل الراضني عنه، وأن جيعل ذكرك فيما بني أوليائه

  ذكر المصطفيات من المجهوالت األسماء

  عابدة 

حججت ماشية اثنيت عشرة حجة ما :  رأيت عجوزاً يف بيت املقدس تقول:عن أيب جعفر السائح قال
يف : فقلت هلا: قال. ركبت فيها، أشتري كل سنة بأربعة دراهم سقطاً فيكون زادي يف ذهايب ومنصريف

فإذا رجعنا محلنا مغازلنا : قالت. بيت املقدس مثلك من املتعبدات؟ قال فذكرت نسوة يفعلن مثل ما تفعل
حنو من : وكم بقي اليوم من هذه الصفة؟ قالت: قلت. د فال خنرج منه إال حلدث أو حلاجةإىل املسج

امرأة من قريش ما نراها تكلم أحد إمنا هي يف الصالة قائمة وراكعة : فمن أعبدكن؟ قالت: قلت. عشرة
  .وساجدة يأتيها أهلها مبا يصلحها

  عابدة أخرى 

    

كنت ببيت املقدس مع أصحاب يل فياملسجد : د اإلفريقي قالحدثين سعي: عن أيب سليمان الداراين قال
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إهلي وسيدي ما أضيق الطريق على من : فإذا أنا جبارية عليها درع شعر ومخار من صوف، فإذا هي تقول
: يا جارية ما قطع اخللق عن اهللا عز وجل؟ قالت: فقلت. مل تكن دليله وأوحش خلوة من مل تكن أنيسه

. عز وجل عباداً أسقاهم م حنبه شربة فوهلت قلوم فلم حيبوا مع اهللا عز وجل غريهحب الدنيا إال أن هللا 

  : مث قالت تنشد

  قرين الفىت يف القرب ما كان يعمل  تزود قريناً من فعالك إمنا

 قليالً عندهم مث يرحل يقيم  إمنا اإلنسان ضيف ألهله أال

  عابدة أخرى 

 بيت املقدس يف متعبد هلا عليها مدرعة من شعر ومخار من رأيت امرأة يف: عن أيب جعفر السائح قال
منذ مىت أخذت فيما أنت : فقلت هلا. شعر، وسوار من حديد، وكان هلا سلسلة تعلق ا نفسها بالليل

ورأيت نسوة كثرية عليهم مدارع صوف ومخر، معتكفات يف املسجد : قال. منذ مثاين سنني: فيه؟ قالت
  .ال يتكلمن بالنهار

  ة أخرى عابد

خرجت من بيت املقدس أريد بعض القرى يف حاجة فلقيتين عجوز عليها جبة : عثمان الرجاين قال
من : يا فىت من أين أقبلت؟ فقلت: مث قالت. فسلمت عليها فردت علي السالم. صوف ومخار صوف

ومرتلك؟ كم بينك وبني أهلك : قالت. إىل بعض القرى يف حاجة: وأين تريد؟ قلت: قالت. هذه القرية
فما : قالت. أجل: مثانية عشر ميالً يف حاجة؟ إن هذه حلاجة مهمة، قلت: قالت. مثانية عشر ميالً: قلت

: يا عثمان أال سألت صاحب القرية أن يوجه إليك حباجتك وال تتعىن؟ قال: فقالت. عثمان: امسك؟ قلت

يا عثمان وما الذي : فة، قالتيا عجوز ليس بيين وبني صاحب القرية معر: ومل أعلم الذي أرادت، قلت
من أي : أوحش بينك وبني معرفته وقطع بينك وبني االتصال به؟ فعرفت الذي أرادت فبكيت، فقالت

ال بل من شيء كنت أنسيته : شيء تبكي؟ من شيء كنت فعلته ونسيته أو من شيء أنسته وذكرته؟ قلت
. نعم:  حريتك، أحتب اهللا عز وجل؟ قلتيا عثمان أمحد اهللا عز وجل الذي مل يتركك يف: قالت. وذكرته

فما الذي أفادك من طرائف حكمته إذ : قالت. إي واهللا إين ألحب اهللا عز وجل: فاصدقين، قلت: قالت
يأىب اهللا عز وجل أن يدنس طرائف حكمته : فبقيت ال أدري ما أقول؟ فقالت: أوصلك إىل حمبته؟ قالت

رمحك اهللا لو دعوت اهللا عز وجل أن يشغلين : قلت. لبطالنيوخفي معرفته ومكنون حمبته مبمارسة قلوب ا
wيا عبد اهللا امض حلاجتك، : فقالت. فأعدت القول أقتضي الدعاء. فنفضت يديها يف وجهي. من حمبته
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مث . لوال خوف السلب لبحث بالعجب: مث ولت وقالت. فقد علم احملبوب ما ناجاه الضمري من أجلك
بك، ومن حنني ال يسكن إال إليك، فأين لوجهي احلياء منك؟ وأين لعقلي قالت أوه من شوق ال يربأ إال 

  .فواهللا ما ذكرت إال بكيت وغشي علي: الرجوع إليك؟ قال عثمان

  ذكر المصطفين من أهل جبلة

  مالك بن القاسم الجبلي 

ما رأيت ولياً خمالطة الويل للناس ذل، وتفرده عز، قل: قال يل سهل بن عبد اهللا: عبد العزيز األهوازي قال
هللا إال منفرداً، إن عبد اهللا بن صاحل كان رجالً له سابقة جليلة وموهبة جزيلة وكان يفر من الناس من بلد 

مل ال أقيم ا ومل أر : فقال يل. لقد طال مقامك ا: إىل بلد حىت أتى مكة فطال مقامه فيها، فقلت له
لبلد؟ فأحببت أن أكون فيه مقيماً واملالئكة تغدو فيه بلداً يرتل فيه من الرمحة والربكة أكثر من هذا ا

ولو . وتروح وإين أرى فيه أعاجيب كبرية وأرى املالئكة يطوفون به على صور شىت ال يقطعون ذلك
أسألك إال خربتين بشيء من ذلك؟ : فقلت له. كل ما رأيت لصغرت عنه عقول قوم ليسوا مبؤمنني: قلت
 واليته إال وهو حيضر يف هذا البلد يف كل ليلة مجعة ال يتأخر عنه، ما من ويل هللا تعاىل صحت: فقال

مالك بن القاسم، جبلي، وقد جاء ويده : فمقامي ها هنا ألجل من أراه منهم، ولقد رأيت رجالً يقال له
أستغفر اهللا فإنين منذ أسبوع مل آكل، ولكن : إنك قريب العهد باألكل؟ فقال يل: غمرة، فقلت له
وبينه وبني املوضع الذي جاء منه سبعمائة فرسخ، فهل .  وأسرعت ألحلق صالة الفجرأطعمت والديت

  .احلمد هللا الذي أراين مؤمناً موقناً: فقال. نعم: أنت مؤمن بذلك؟ فقلت

  إبراهيم الجبلي 

    

بنة لقيت إبراهيم اجليب مبكة بعد رجوعه إىل وطنه وتزوجيه با: عبد الواحد بن حممد بن أبان الفارسي قال
فحدثين أنه ملا رجع إىل بلده وتزوج شغف بابنة عمه شغفاً شديداً حىت . عمه وكان قد قطع البادية حافياً

ما حيسن يب أن أرد : فتفكرت ليلة يف كثرة ميلي إليها وشغفي ا فقلت: قال. ما كان يفارقها حلظة
فلما كان من .  ما هو أوىلسيدي رد قليب إىل: القيامة ويف قليب هذه، فتطهرت وصليت ركعتني وقلت

  .الغد أخذا احلمى وتوفيت يوم الثالث ونويت اخلروج حافياً من وقيت إىل مكة

  ذكر المصطفين من أهل العواصم والثغور
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  أبو عمرو األوزاعي واسمه عبد الرحمن بن عمرو 

 قرية بدمشق :األوزاع: وقال البخاري يف تارخيه. كذلك ذكره حممد بن سعد. واألوزاع بطن من مهدان
  .ولد سنة مثان ومثانني وسكن بريوت وا مات. إذا خرجت من باب الفراديس

أما بعد، فإنه قد أحيط بك من كل : كتب األوزاعي إىل أخ له: حيىي بن عبد امللك بن أيب عتبة، قال
ك به جانب، واعلم أنه يسار بك يف كل يوم وليلة فاحذر اهللا واملقام بني يديه، وأن يكون آخر عهد

  .والسالم

ليس ساعة من ساعات الدنيا إال وهي : مسعت األوزاعي يقول: أخربين أيب قال: عباس بن الوليد قال
معروضة على العبد يوم القيامة يوماً فيوماً وساعة فساعة، وال متر به ساعة مل يذكر اهللا فيها إال وتقطعت 

: ىل يوم؟ عن ضمرة عن األوزاعي قالنفسه عليها حسرات، فكيف إذا مرت به ساعة مع ساعة ويوم إ

  .الناس عندنا أهل العلم

أيها الناس، تقووا ذه النعم اليت أصبحتم : عن اهلقل بن زياد، عن األوزاعي أنه وعظ فقال يف موعظته
فيها على اهلرب من نار اهللا املوقدة اليت تطلع على األفئدة، فإنكم يف دار الثواء فيها قليل وأنتم فيها 

ول منكم أعماراً " خالئف من بعد القرون الذين استقبلوا من الدنيا أنفها وزهرا فهم كانوا أمؤجلون
وأمد أجساماً وأعظم آثاراً فخددوا اجلبال وجابوا الصخور ونقبوا يف البالد مؤيدين ببطش شديد وأجسام 

أنست ذكرهم، فما كالعماد فما لبثت األيام والليايل أن طوت مددهم وعفت آثارهم وأخوت منازهلم و
حتس منهم من أحد وال تسمع هلم ركزاً، كانوا بلهو األمل آمنني لبيات قوم غافلني أو لصباح قوم 

نادمني، مث إنكم قد علمتم الذي نزل بساحتهم بياتاً من عقوبة اهللا عز وجل فأصبح كثري منهم يف ديارهم 
اكن خاوية فيها آية للذين خيافون العذاب جامثني وأصبح الباقون ينظرون يف آثار نقمة وزوال نعمة ومس

األليم وعربة ملن خيشى، وأصبحتم من بعدهم من أجل منقوص وديناً مقبوضة يف زمان قد وىل عفوه 
وذهب رخاؤه فلم تبق منه إال محة شر وصبابة كدر، وأهاويل عرب، وعقوبات غري وأرسال فنت، وتتابع 

والبحر، فال تكونوا أشباهاً ملن خدعه األمل وغر بطول زالزل ورذالة خلف م ظهر الفساد يف الرب 
  .نسأل اهللا أن جيعلنا وإياكم ممن وعي نذره وانتهى، وعقل سراه فمهد لنفسه. األجل وتبلغ باألماين

يا أبا سعيد كنا منزح ونضحك فأما إذ صرنا يهتدي بنا ما : قال يل األوزاعي: عن موسى بن أعني قال
  .أرى يسعنا التبسم

  .رأيت األوزاعي كأنه أعمى من اخلشوع: بن الوليد قالبشر 

كان األوزاعي ال يكلم أحداً بعد صالة الفجر حىت يذكر اهللا فإن كلمه أحد : عبد امللك بن حممد قال
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  .أجابه

يا أبا عمرو، تكتب : بلغين أن نصرانياً أهدى إىل األوزاعي جرة عسل وقال له: أمحد بن أيب احلواري قال
فرد : قال. إن شئت رددت اجلرة وكتبت لك وإال قبلت اجلرة ومل نكتب لك: لبك، فقالإىل وايل بع

  .اجلرة وكتب له فوضع عنه ثالثني ديناراً

العافية عشرة أجزاء، تسعة منها صمت، وجزء منها اهلرب : قال. عن أيب أيوب الزيادي، عن األوزاعي
  .من الناس

  .قيام الليل هون عليه موقفه يوم القيامةمن أطال : قال األوزاعي: مروان بن حممد قال

ومن الليل فاسجد له وسبحه : "ما أحسب األوزاعي أخذه إال من هذه اآلية: قال يل مروان: قال أمحد
  .27 - 26سورة اإلنسان آية " يوماً ثقيالً"إىل قوله " ليالً طويالً

اه اليسري، ومن علم أن منطقه من أكثر ذكر املوت كف: أبو حفص عمرو بن أيب سلمة، عن األوزاعي قال
  .من عمله قل كالمه

يا عبد الرمحن : رأيت رب العزة يف املنام، فقال يل: يوسف بن موسى القطان حيدث أن األوزاعي قال
. يا رب أمتين على اإلسالم: فقلت. بفضلك يا رب: أنت الذي تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر؟ قلت

  .وعلى السنة: فقال

    

كان يقال يأيت على الناس زمان أقل شيء يف ذلك الزمان أخ :  عمران، عن األوزاعي قالاملعايف بن
  .مؤنس أو درهم من حالل أو عمل يف سنة

كان السلف إذا صدع الفجر أو قبله بشيء كأمنا على رؤوسهم : مسلمة بن علي، عن األوزاعي قال
حيناً مث قدم ما التفت إليه، فال يزالون الطري مقبلني على أنفسهم حىت لو أن محيماً ألحدهم غاب عنه 

كذلك حىت يكون قريباً من طلوع الشمس مث يقوم بعضهم إىل بعض فيتحلقون، وأول ما يفيضون فيه 
  .أمر معادهم وما هم صائرون إليه مث يتحلقون إىل الفقه والقرآن

مد بن املنكدر وأيب الزبري أسند األوزاعي عن حممد بن علي بن احلسني، وحيىي بن أيب كثري، والزهري، وحم
كذلك قال . وتويف ببريوت سنة سبع ومخسني ومائة يف خالفة أيب جعفر وهو ابن سبعني سنة. وغريهم

  .وقال علي بن املديين وتويف األوزاعي سنة إحدى ومخسني ومائة. حممد بن سعد

 أمر أتقرب به إىل اهللا يا أبا عمرو دلين على: رأيت األوزاعي يف منامي فقلت: عن يزيد بن مذكور قال
درجة : مث من بعدها؟ قال: فقلت. ما رأيت ما رأيت هناك درجة أرفع من درجة العلم: فقال يل. تعاىل

w  .احملزونني
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  أبو إسحاق الفزاري 

  .كان صاحب سنة وعزو. وامسه إبراهيم بن حممد بن احلارث

هذا : فقال. ة، فذهبت ألجلس فيها يف املنام وإىل جنبه فرج"رأيت رسول اهللا : الفضيل بن عياض قال
كان فضيل رجل نفسه وكان : أيهما كان أفضل؟ فقال: فقلت أليب أسامة. جملس أيب إسحاق الفزاري

  .أبو إسحاق رجل عامة

لقيت الفضيل ابن أيب عياض فعزاين يف أيب : قال أبو صاحل، يعين الفراء: حممد بن هارون، أبو نشيط، قال
  . إىل املصيصة ما يب فضل الرباط إال أرى أبا إسحاقلرمبا اشتقت: إسحاق وقال

إن من الناس من حيسن عليه الثناء، وما يساوي عند اهللا : مسعت أبا إسحاق الفزاري يقول: أبو صاحل قال
  .جناح بعوضة

احلمد هللا على كل حال فإن كانت نعمة كان هلا : من قال: عباد الغنوي عن أيب إسحاق الفزاري قال
  .نت مصيبة كان هلا عزاءكفاء وإن كا

ما دخل على اإلسالم : مسعت أبا عبيد يقول ملا مات أبو إسحاق الفزاري بكى عطاء مث قال: أبو حيىي قال
  .من موت أحد ما دخل عليه من أيب إسحاق

أسند الفزاري عن عبد امللك بن عمري، وإمساعيل بن أيب خالد، وعطاء بن السائب، والعمش، وهشام بن 
  .ق كثري من التابعنيعروى يف خل

  .وحدث عن الفزاري سفيان الثوري والوزاعي

  .وتويف باملصيصة سنة مثان ومثانني ومائة، وقيل مخس ومثانني

  عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي 

  .يكىن أبا عمرو وهو من الكوفة حتول إىل الثغر فرتل احلديث. من مهدان

 القراء أحداً مثل عيسى بن يونس، أرسلنا إليه فأتانا بالرقة ما رأينا يف: عن جعفر بن حيىي بن خالد قال
. هي مخسون ألفاً: هي، فقلت: يا أبا عمرو قد أمر لك بعشرة آالف فقال: فقلت. فاعتل قبل أن يرجع

ال واهللا ال يتحدث أهل : قال. مل؟ أما واهللا ألهنئنكها هي واهللا مائة ألف: فقلت. ال حاجة يل فيها: قال
 أكلت للسنة مثناً، أال كان هذا قبل أن ترسلوا إيل؟ فأما على احلديث فال واهللا وال شربة ماء وال العلم أين
  .هليلجة

فأمر له . مسعت أبا عبد اهللا أمحد بن حنبل، وذكر ورع عيسى بن يونس، فحدثهما: أبو بكر املروزي قال
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ال واهللا : فقال عيسى. له بعشرين ألفاًفأمر . فأىب أن يقبلها فظن أنه استقلها. املأمون بعشرة آالف درهم
  . ولو مألت يل هذا املسجد ذهباً إىل السقف"وال إهليلجة وال شربة ماء على حديث رسول اهللا 

  .اكتب نفس هذا الشيخ، يعين عيسى بن يونس: قال ابن املبارك لرجل: احلداين قال

مسع من إمساعيل بن أيب خالد، وهشام رأى عيسى بن يونس جده أبا إسحاق إال أنه مل يسمع منه شيئاً، و
بن عروة، واألعمش وخلق كثري، وتويف باحلدث من أرض الثغر يف شعبان سنة سبع ومثانني، وقيل مثان 

  .وقيل إحدى وتسعني. ومثانني ومائة

  يوسف بن أسباط من قرية يقال لها الشيح 

 مع املخافة، أو يغفل قلب مع عجبت كيف تنام عني: قال يل يوسف بن أسباط: عبد اهللا بن حبيق قال
اليقني باحملاسبة؟ من عرف وجوب حق اهللا عز وجل على عباده مل تستحل عيناه أبداً إال بإعطاء اهود 
من نفسه، خلق اهللا تعاىل القلوب مساكن الذكر فصارت مساكن للشهوات، الشهوات مفسدة للقلوب 

  . القلوب إال خوف مزعج أو شوق مقلقوتلف لألموال، وإخالق للوجوه، وال ميحو الشهوات من

    

  .الزهد يف الرياسة أشد من الزهد يف الدنيا: مسعت يوسف بن أسباط يقول: شعيب بن حرب قال

يل أربعون سنة ما حك يف صدري شيء إال : مسعت يوسف بن أسباط يقول: موسى بن طريف قال
  .تركته

 تعلموا صحة العمل من سقمه فإين تعلمته يف :قال يل يوسف بن أسباط: وقال ابن بشار: قال ابن حبيق
  .اثنتني وعشرين سنة

وقال يوسف، خرجت من شيح راجالً حىت أتيت املصيصة، وجرايب على عنقي، فقام ذا : قال ابن حبيق
من حانوته يسلم علي، وذا يسلم، فطرحت جرايب ودخلت املسجد أصلي ركعتني فأحدقوا يب، واطلع 

كم بقاء قليب على هذا؟ فأخذت جرايب ورجعت بعرقي وعنائي إىل : يرجل يف وجهي، فقلت يف نفس
  .شيح فما رجع إيل قليب إىل سنتني

: وقال. إين أخاف أن يعذب اهللا الناس بذنوب العلماء: قال يوسف بن أسباط: عبد اهللا بن حبيق قال

الل تناول من الشبهات األشياء ثالثة، حالل بني، وحرام بني، وشبهات بني ذلك، فاملؤمن إذا مل جيد احل
  .ما يقيمه

اعمل عمل رجل ال ينجيه إال عمله، وتوكل : كان يقال: ومسعت يوسف بن أسباط يقول: قال ابن حبيق
w  .توكل رجل ال يصيبه إال كتب له
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ال يقبل اهللا عز وجل عمالً فيه : ومسعته يقول. يل أربعون سنة ما ملكت قميصني: ومسعت يوسف يقول
  .مثقال حبة من رئاء

  .اللهم عرفين نفسي، وال تقطع رجاءك من قليب: وكان يوسف يقول

. كتبت إىل يوسف بن أسباط أشاوره يف التحويل إىل احلجاز: وقال أبو جعفر احلذاء: قال ابن حبيق

أما ما ذكرت من حتويلك إىل احلجاز فليكن مهك خبزك، وما أرى موضعك إال أضبط للخبز : فكتب إيل
حداً يفر من شر إال وقع يف أشر منه، وإمنا يطيب املوضع بأهله، فقد ذهب من من غريه، وما أحسب أ

يؤنس به ويستراح إليه، وإذا علم اهللا منك الصدق رجوت أن ال يضيع لك، وإن كان الصدق قد رفع 
  .من األرض

ك أما بعد، فإين أوصيك بتقوى اهللا، والعمل مبا علم: كتب إيل يوسف بن أسباط: قال حذيفة املرعشي
اهللا عز وجل، واملراقبة حيث ال يراك أحداً إال اهللا عز وجل، واالستعداد ملا ليس ألحد فيه حيلة، وال تنفع 
الندامة عند نزوله، فاحسر عن رأسك قناع الغافلني، وانتبه من رقدة املوتى، ومشر للسباق غداً فإن الدنيا 

ف، وترك العمل باملوصوف واعلم يا أخي أنه ميدا املتسابقني، وال تغتر مبن أظهر النسك، وتشاغل بالوص
ال بد يل ولك من املقام بني يدي اهللا عز وجل، يسألنا فيه عن الدقيق اخلفي وعن اجلليل اجلايف، ولست 

آمن أن يسألين وإياك عن وساوس الصدور، وحلظات العيون، وإصغاء األمساع، وما عسى أن يعجز مثلي 
افقو هذه األمة أم خالطوا أهل الدنيا بأبدام وطابقوهم عليها عن صفته، واعلم أنه مما وصف به من

بأهوائهم، وخضعوا ملا طمعوا من نائلهم، وداهن بعضهم بعضاً يف القول والفعل، فأشر وبطر قوهلم، ومر 
خبيث فعلهم، تركوا باطن العمل بالتصحيح فحرمهم اهللا تعاىل بذلك الثمن الربيح، واعلم يا أخي أنه ال 

من العمل القول، وال من البذل العدة، وال من التقوى وال من التوقي التالوم، وقد صرنا يف زمان جيزي 
وفقنا اهللا عز وجل وإياك ملا . هذه صفة أهله فمن كان كذلك فقد تعرض للمقت وصد عن سواء السبيل

  .حيب ويرضى

احلالوة واملالحة : اليرزق الصادق ثالث خص: مسعت يوسف بن أسباط يقول: عبد اهللا بن حبيق قال
  .واملهابة

ما لك مل تأذن له؟ : قدم ابن املبارك فاستأذن على يوسف فلم يأذن له، فقلت له: املسيب بن واضح قال
  .إين إن أذنت له أردت أن أقوم حبقه وال أيف به: قال

  .يه موضعإذا رأيت الرجل قد أشر وبطر فال تغبطه فليس للعظة ف: قال يوسف بن أسباط: ابن حبيق قال

إن الدنيا مل ختلق : أتى يوسف بن أسباط بباكورة مثرة فقبلها مث وضعها بني يديه وقال: افقرقساين قال
w  .لينظر إليها وإمنا خلقت لينظر ا إىل اآلخرة
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ما أقدم عليه أحداً من هذه : سألت شعيب بن حرب عن يوسف بن أسباط فقال: أبو جعفر احلذاء قال
اء تسعة منها يف طلب احلالل وسائر الرب يف جزء واحد، وقد أخذ يوسف التسعة الرب عشرة أجز. األمة

  .وشرك الناس يف العاشر

ال تفرح مبا أقبل، وال تأسف على ما : ما غاية الزهد؟ قال: قلت ليوسف بن أسباط: متيم بن سلم قال
  .ت أنه خري منكأن خترج من بيتك فال تلقى أحداً إال رأي: فما غاية التواضع؟ قال: أدبر، قلت

    

فقعدت . خرجت سحراً ألؤذن، فإذا علي ليل: قال يل يوسف بن أسباط: عبد اهللا بن حبيق عن أبيه قال
فإذا أسود مقبل ويف يده حجر يريد أن يضربين ووراءه شيء أبيض، بيده حجر يريد أن يصرفه عين 

  .فطارا.  كالكما شيطانان:فقلت. هذان شيطانان يريدان أن يرياين أين رجل صاحل: فقلت. فصرفه

أدرك يوسف بن أسباط حبيب بن حسان، وحمل بن خليفة، والسري بن إمساعيل، وعابد بن شريح 
: وما هن؟ قال: قلت. أشتهي من ريب ثالث خصال: كان يقول: وقالت زوجته. والثوري يف آخرين

: قالت. عظمي حلمأشتهي أن أموت حني أموت وليس يف ملكي درهم، وال يكون علي دين، وال على 

أخرج : فماذا ترين؟ قلت: قال. ال: أبقي عندك نفقة؟ فقلت: ولقد قال يل يف مرضه. فأعطي ذلك كله
فأخرج إيل شيئاً كان . يعلم الناس حبالنا ويقولون ما باعوها إال ومث حاجة شديدة: فقال. هذه اخلابية للبيع

فمات وما . يل منها درمهاً حلنوطي وأنفقي باقيهااعز: أهداه إليه بعض إخوانه فباعه بعشرة دراهم، وقال
  .بقي غري الدرهم

  .وتويف يوسف بن أسباط قبل املائتني بسنة

  مخلد بن الحسين 

  .كان من أهل البصرة فتحول فرتل املصيصة. يكىن أبا حممد

  . سنةما تكلمت بكلمة أريد أن أعتذر منها، منذ مخسني: قال خملد بن احلسني: عبدة بن عبد اهللا قال

  : ذكر عند خملد بن احلسني أخالق من أخالق الصاحلني فقال: حممد بن بشري الدعاء قال

  ليس الصحيح إذا مشى كاملقعد  تعرضن لذكرنا يف ذكرهم ال

ما ندب اهللا تعاىل العباد إىل شيء إال اعترض فيه إبليس : ثنا خملد بن احلسني قال: سنيد بن داود قال
  .إما غلواً فيه وإما تقصرياً عنه: ا ظفربأمرين ما يبايل بأيهم

  .واهللا أعلم. أسند خملد عن هشام بن حسان وتويف باملصيصة سنة إحدى وتسعني ومائة
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  علي بن بكار البصري 

  .سكن املصيصة مرابطاً وكان فقيهاً. يكىن أبا احلسن

 إنك لطيب، واهللا واهللا: كانت اجلارية تفرش لعلي بن بكار، فيلمسه بيده ويقول: موسى بن طريف قال
  .إنك لبارد، واهللا ال علوتك الليلة، فكان يصلي الغداة بوضوء العتمة

حذيفة املرعشي يقرأ عليك السالم، : أتينا علي بن بكار فقلنا له: قال رجل: أبو احلسن بن أيب الورد قال
الشيطان أحب إيل من عليكم وعليه السالم، إين ألعرفه يأكل احلالل منذ ثالثني سنة، وألن ألقى : فقال

  .أخاف أن أتصنع له فأتزين لغري اهللا فأسقط من عني اهللا عز وجل: قلت له يف ذلك، فقال. أن ألقاه

  .بكى علي بن بكار حىت عمي، وكان قد أثرت الدموع يف خديه: يوسف بن مسلم قال

تق اهللا وألزم ا: أوصين فقال: جئت إىل علي بن بكار وأنا أريد اخلروج فقلت: فيض بن إسحاق قال
  .بيتك، وأمسك لسانك، واترك خمالطة الناس ترتل عليك احلكمة من فوقك

فسألته عن شيء؟ فقال اسكت أما ختشى أن . كنا عند علي بن بكار فمرت سحابة: حيىي زكريا قال
  .تكون فيها حجارة

كار على أيب فأبطأ علي بن ب. خرج أبو إسحاق الفزاري وعلي بن بكار حيتطبان: أبو عبد اهللا قال
إسحاق فدار أبو إسحاق يف اجلبل خلفه فجاء فنظر إليه وهو متربع ويف حجره رأس سبع وهو نائم يذب 

  .جلأ إيل فرمحته فأنا أنتظره لينتبه فأحلقك: ما قعودك ههنا؟ فقال: عنه، فقال له أبو إسحاق

وس سرجه فردها إىل بطنه وقد بلغنا عن علي بن بكار أنه طعن يف بعض مغازيه فخرجت أمعاؤه على قرب
  .وشدها بالعمامة وقاتل حىت قتل ثالثة عشر علجاً

  .أسند علي بن بكار عن هشام بن حسان وأيب إسحاق الفزاري، وأيب خلدة يف آخرين

  .وتويف باملصيصة سنة تسع وتسعني ومائة. وصحب إبراهيم بن أدهم

  حذيفة بن قتادة المرعشي 

  .إن مل ختش أن يعذبك اهللا على أفضل عملك فأنت هالك: قال حذيفة: عبد اهللا بن خبيق قال

لو نزل علي ملك من السماء خيربين أين ال أرى النار بعيين، وأين أصري إىل اجلنة إال أين أقف : وقال حذيفة
ال أريد اجلنة وال أقف ذلك املوقف، ولو جاءين : بني يدي ريب تعاىل يسائلين مث أصري إىل اجلنة، لقلت

يا هذا ال تكفر : واهللا الذي ال إله إال هو، ما عملك عمل من يؤمن بيوم احلساب لقلت له: رجل فقال يل
  .عن ميينك فإنك مل حتنث
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  .إين ألستغفر اهللا من كالمكم إذا خرجتم من عندي مخسني مرة: ومسعت حذيفة يقول

    

، فانظر عينيك ال تنظر إمنا هي أربعة، عيناك، ولسانك، وهواك، وقلبك: وقال يل حذيفة: قال ابن خبيق
ما إىل ما ال حيل لك، وانظر لسانك ال تقل به شيئاً يعلم اهللا خالفه من قلبك، وانظر قلبك ال يكن فيه 
غل وال دغل على أحد من املسلمني، وانظر هواك ال وى شيئاً، فما مل تكن فيك هذه األربع اخلصال 

  .فالرماد على رأسك

يا موسى، ثالث خصال إن كن فيك مل يرتل من السماء خري إال كان : فةقال حذي: موسى بن املعلى قال
يكون عملك هللا عز وجل وحتب للناس ما حتب لنفسك، وهذه الكسرة حتر فيها ما : لك فيه نصيب

  .قدرت

ومن : هل لك أن أمجع لك اخلري كله يف حرفني؟ قتل: قال يل حذيفة: عن عبد اهللا بن عيسى الرقي قال
  . مداراة اخلبز من حله وإخالص العمل هللا عز وجل حسبك:يل بذلك؟ قال

لو أصبت من يبغضين على حقيقة يف اهللا : مسعت حذيفة بن قتادة املرعشي يقول: يوسف بن أسباط قال
  .ألوجبت على نفسي حبه

  .ما أصيب أحد مبصيبة أعظم من قساوة قلبه: قال يل حذيفة املرعشي: يوسف بن أسباط قال

إذا رأيتم الرجل قد جلس وحده فانظروا ألي شيء جلس؟ فإن : كان يقال: حذيفةوقال : قال يوسف
  .كان جلس ليجلس إليه فال جتلسوا إليه

كان عشرة ممن مضى من أهل العلم ينظرون يف : مسعت املعايف بن عمران يقول: عن بشر بن احلارث قال
، وإال استفوا التراب، منهم حذيفة احلالل النظر الشديد ال يدخلون بطوم إال ما يعرفون من احلالل

  .املرعشي

إمنا يكره ذلك للجاهل، : فقال. ذكر عند حذيفة املرعشي الوحدة وما يكره منها: الفيض بن إسحاق قال
ما أعلم من أعمال الرب أفضل من لزومك بيتك، ولو كانت لك حيلة : وقال. فأما عامل يعرف ما يأيت فال

  . حتتال هلاهلذه الفرائض لكان ينبغي لك أن

قال حذيفة املرعشي إياكم وهدايا الفجار والسفهاء فإنكم إن قبلتموها ظنوا أنكم : عبد اهللا بن حبيق قال
  .قد رضيتم فعلهم

يا أخي إين أخاف أن يكون بعض حماسننا أضر : كتب حذيفة إىل يوسف بن أسباط: بشر بن احلارث قال
  .علينا يف القيامة من مساوئنا

هات : ال حىت تكون يف موضع إذا جئت إىل البقال فقلت أعطين مطهرتك قال:  أيضاًوكتب إليه: قال w
w
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  .كساءك

انظر خبزك من أين تأكل، وال جتالس من يرخص لك : أوصين، قال: قلت حلذيفة: ابن أيب الدرداء قال
  .إن أطعت اهللا يف السر أصلح قلبك، شئت أو أبيت: ويعطيك، مث قال

كنت يف املركب فكسر بنا، فوقعت أنا : ين حذيفة بن قتادة املرعشي قالأخرب: نبهان بن املغلس قال
أنا عطشى، فسألت اهللا تعاىل أن : فقالت املرأة. وامرأة على لوح من ألواح املركب فمكثنا سبعة أيام

فشربت، رفعت رأسي إىل السلسلة . فرتلت علينا من السماء سلسلة فيها كوز معلق فيه ماء. يسقينا
فما الذي بلغك هذه املرتلة؟ : قلت. من األنس: من أنت؟ قال:  جالساً يف اهلواء متربعاً فقلتفرأيت رجالً

ال حنفظ حلذيفة مسنداً، وكان مشغوالً . آثرت مراد اهللا عز وجل على هواي فأجلسين كما تراين: قال
  .وتويف سنة سبع ومائتني. وقد صحب الثوري. بالرعاية عن الرواية

   أبو معاوية األسود

: قيل له. إخواين كلهم خري مين: قال أبو معاوية األسود: نزل طرسوس أمحد بن وديع قال: وامسه اليمان

  .كلهم يرى الفضل يل على نفسه، ومن فضلين على نفسه فهو خري مين: وكيف ذلك يا أبا معاوية؟ قال

 علج ال يرمي حبجر وال فحصر املسلمون حصناً فيه. غزا أبو معاوية األسود: أمحد بن فضيل العتكي قال
سورة األنفال آية " وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى"فسكوا إىل أيب معاوية فقرأ . نشاب إال أصاب

يا رب مسعت ما : املذاكري قال: أين تريدون بإذن اهللا؟ قالوا: فلما وقف قال. استروين منه: مث قال. 17
لسهم حىت إذا قرب من احلائط ارتفع حىت أخذ العلج بسم اهللا، مث رمى فمر ا. سألوين فأعطين ما سألوين

  .شأنكم به: فقال. مذاكريه فوقع

    

مسعت أبا معاوية األسود : مسعت أيب يقول: جعفر بن حممد بن احلسني بن زيد بن مسلم الرامهرمزي قال
ل أال من كانت الدنيا من أكرب مهه طا: يقول، وهو على سور طرسوس، من جوف الليل، يبكي ويقول

ومن خاف الوعيد، هلي من الدنيا عما . ومن خاف ما بني يديه ضاق يف الدنيا ذرعه. يف القيامة غداً مهه
يريد، يا مسكني إن كنت تريد لنفسك الزيل، فأقلل نومك بالليل إال القليل، أقبل من اللبيب الناصح، إذا 

ن نفسك للمقال، إذا وقفت أتاك بأمر واضح، ال تمن بأرزاق من ختلف، فلست أرزاقهم تكلف، وط
بني يدي رب العزة للسؤال، قدم صاحل األعمال، ودع عنك كثرة األشغال، بادر مث بادر، قبل نزول ما 

حتاذر، إذا بلغ روحك التراقي، وانقطع عنك من أحببت أن تالقي، كأين ا وقد بلغت احللقوم، وأنت يف 
wوبقيت مرناً بعملك، . أنت تراهم حولكسكرات املوت مغموم، وقد انقطعت حاجتك إىل أهلك، و
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. الصرب مالك األمر، وفيه أعظم األجر، فاجعل ذكر اهللا من جل شأنك، واملك فيما سوى ذلك لسانك

أوه من يوم يتغري فيه لوين، ويتلجلج فيه لساين، وجيف فيه ريقي، : مث قال. مث بكى أبو معاوية بكاء شديداً
  .معاوية من قال هذا الكالم؟ فقال حلكيميا أبا : فقيل له. ويقل فيه زادي

كان أبو معاوية قد ذهب : أبو محزة، نصري بن الفرج األسلمي، وكان خادماً أليب معاوية األسود قال
بصره، فكان إذا أراد أن يقرأ فتش املصحف وفتحه فريد اهللا عليه بصره، وإذا أطبق املصحف ذهب 

  .بصره

دخلت على أيب معاوية األسود وهو مكفوف البصر، ويف مرتله قدمت طرسوس، ف: عن أيب الزاهرية قال
: تكتم علي يا أخي حىت أموت؟ قال: رمحك اهللا مصحف وأنت ال تبصر؟ قال: فقلت. مصحف معلق

  .إين إذا أردت أن أقرأ القرآن فتح يل بصري: قال. نعم: قلت

: فقال أبو معاوية. مه: ل له رجلاستطال رجل على أيب معاوية األسود فقا: عبد الرمحن بن عبد اهللا قال

  .اللهم اغفر الذنب الذي سلطت علي به هذا: مث قال. دعه يشتفي

ما ضرهم ما : كنت أمسع أبا معاوية األسود إذا قام من الليل يستقي املاء، يقول: أبو موسى املغازيل قال
  .جرب اهللا هلم كل مصيبة باجلنة. أصام يف الدنيا

يا أبا : يت معاوية السود وهو يلتقط اخلرق من املزابل فيلفقها ويغسلها، فقيل لهرأ: حيىي بن املعني قال
قال . ما ضرهم ما أصام يف الدنيا، جرب اهللا عز وجل هلم باجلنة كل مصيبة: فقال. معاوية إنك تكسي

  .ال نعرف أليب معاوية مسنداً. أبو علي فرأيت حيىي يبكي

  سليمان الخواص 

: ر سليمان اخلواص بإبراهيم بن أدهم، وهو عند قوم قد أضافوه وأكرموه فقالم: مضاء بن عيسى قال

  .نعم الشيء هذا يا إبراهيم إن مل تكن تكرمة على دين

ومن وعظه على . من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة: قال سليمان اخلواص: أمحد بن وديع قال
  .رؤوس الناس فإمنا وخبه

ظلمة : أراك يف ظلمة، قال: يد بن عبد العزيز على سليمان اخلواص فقال لهدخل سع: يزيد بن سعيد قال
إن للصاحب على الصاحب حقاً فخفت أن ال أقوم حبق : أراك وحدك، قال: القرب أشد من هذا، قال

تنفق هذا وأنا أحلف لك بني يدي اهللا تعاىل أنه : فأخرج سعيد صرة فيها شيء، فقال له: صاحيب، قال
فصرخ سليمان : قال! فقال له يرمحك اهللا ما ترى ما الناس فيه دعوى.  حاجة يل فيهاال: حالل، قال

wما لك يا سعيد فتنتين بالدنيا وتفتنين بالدين؟ ما يل والدعاء؟ من أنا؟ فخرج سعيد فأخرب : صرخة مث قال
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  .دعوا سليمان، لو كان سليمان من الصحابة كان مثالً: فقال األوزاعي. مبا كان األوزاعي

  .ال نعلم لسليمان مسنداً، كان مشغوالً بالعبادة

  سلم بن ميمون الخواص 

  .وا مات. من أهل طربية

. أال ليقم السابقون: رأيت يف املنام كأن القيامة قد قامت، وكأن منادياً ينادي: إمساعيل بن أيب سلمة قال

أال ليقم : مث نادى الثالثة. واصأال ليقم السابقون فقام سلم اخل: فقام سفيان الثوري مث نادى الثانية
  .فقام إبراهيم بن أدهم. السابقون

: فقلت لنفسي. كنت أقرأ القرآن فال أجد له حالوة: مسعت سلماً اخلواص يقول: أمحد بن ثعلبة قال

اقرئيه كأنك مسعته من : فجاءت حالوة قليلة، مث قلت لنفسي: قال. "اقرئيه كأنك مسعته من رسول اهللا
فجاءت . مث قلت هلا اقرئيه كأنك مسعته منه حني يتكلم به: قال. ، فازددت احلالوة"النيب جربيل خيرب 

  .احلالوة كلها

    

كل يا قاسم، : جئت سلماً اخلواص فقدم إيل نصف بطيخة ونصف رغيف وقال يل: قاسم اجلوعي قال
 ال حيتمل كل يا سلم فإن احلالل: نزلت على أخ يل فقدم يل نصف خيارة ونصف رغيف وقال يل

  .السرف، ومن درى من أين يكسب دري كيف ينفق

  .أسند سلم عن مالك بن أنس وابن عيينة وأقراما

  أبو عبيدة الخواص واسمه عباد بن عباد 

  .وقد اشتهر بأيب عبيدة وإمنا هو أبو عتبة، كذلك ذكره البخاري وغريه

 إنكم يف زمان قد رق فيه الورع وقل :كتب بن عباد اخلواص إىل إخوانه يعظهم: أبو موسى الصوري قال
فيه اخلشوع، ومحل العلم مفسدوه فأحبوا أن يعرفوا حبمله، وكرهوا أن يعرفوا بإضاعة العمل به، فنطقوا 
فيه باهلوى ليزينوا ما دخلوا فيه من اخلطر، فذنوم ذنوب ال يستغفر منها، وتقصريهم تقصري ال يعترف 

  ..لها فشاركوهم يف العيش وزايلوهم بالقولأحبوا الدنيا وكرهوا مرتلة أه. به

: مل ال تضحك؟ فقال: فقيل له. رأيت أبا عبيدة الساحلي مل يضحك أربعني سنة: أبو عبيد العسقالين قال

  .كيف أضحك أنا ويف أيدي املشركني من املسلمني أحد

wخرقة وهو ميشي يف رأيت أبا عبيدة اخلواص على سرته خرقة، وعلى رقبته : عبد األعلى بن سليمان قال
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  .وهو يقول واشوقاه إىل من يراين وال أراه. طريق البصرة

يا شيخ : دخل عباد اخلواص على إبراهيم بن صاحل وهو أمري فلسطني، فقال له: أمحد بن احلواري قال
مب أعظك أصلحك اهللا؟ بلغين أن أعمال األحياء تعرض على أقارم من املوتى، فانظر ما : عظين؟ فقال

  .فبكى حىت سالت الدموع من حليته.  من عملك" على رسول اهللا يعرض

  : رأيت على جبال عرفة رجالً قد ولع به الوله وهو يقول: عن بشر بن احلارث قال

 شبا الشوك واحملمى من اإلبر على  من سجدنا بالعيون له سبحان

 العشري وال عشراً من العشر وال  نبلغ العشر من معشار نعمته مل

 من مليك نافذ القدر سبحانه  رفيع فال األبصار تدركهال هو

  يف جوف ليلي، ويف الظلماء والسحر  سبحان من هو أنسي إذ خلوت به

 يل سواك ومن أرجوه يا ذخري من  احلبيب وأنت احلب يا أملي أنت

  : مث أنشد أيضاً

 يا سيدي يف الغيب تذكرين وأنت  قد زللت فلم أذكرك يف زللي كم

 وأنت تلطف يب حقاً وتسترين  ف الستر جالً عند معصييتكم اكش

 بكاء الوله احلزن ألبكني  بدمع العني من أسف ألبكني

هذا أبو عبيدة اخلواص منذ سبعني سنة مل يرفع : مث غاص من خالل الناس فلم أره فسألت عنه فقيل: قال
  .رأسه إىل السماء حياء من اهللا عز وجل

قد كربت :  أبا عبيدة اخلواص بعد ما كربوا هو آخذ بلحيته يبكي ويقولمسعت: عقبة بن فضالة قال
  .فأعتقين

  .أسند عباد عن األوزاعي، وأيب بكر بن أيب مرمي، وغريمها

  أبو يوسف الغسولي 

مسعت سرياً يذكر أن أبا يوسف الغسويل كان يلزم الثغر ويغزو، وكان إذا غزا مع الناس : جنيد قال
يا : ل أصحابه من ذبائح الروم ومن فواكههم، وكان أبو يوسف ال يأكل فيقال لهودخلوا بالد الروم أك

  .إمنا الزهد يف احلالل: فيقول. فكل من احلالل: فيقال له. أبا يوسف تشك أنه حالل؟ فيقول هو حالل

  .أنا أتفقه يف مطعمي من ستني سنة: مسعت أبا يوسف الغسويل يقول: حرمي بن يونس قال

wإنه ليكفيين يف السنة اثنا : مسعت أبا يوسف الغسويل يقول: مسعت بعض املشيخة يقولو: قال املروزي
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أبو يوسف من : يقولون. عشر درمهاً، يف كل شهر درهم، وما حيملين على العمل إال ألسنة هؤالء القراء
بن أبو يوسف الغسويل قد خلف ا: ومسعت أبا عبد اهللا أمحد بن حنبل يقول: أين يأكل؟ قال املروزي

  .يعين يف الورع. إدريس

  أحمد بن عاصم األنطاكي 

  .من متقدمي مشائخ الثغور وكان يقال له جاسوس القلوب. ويقال أبا عبد اهللا. يكىن أبا علي

إذا صارت املعاملة إىل القلب استراحت : أنا أمحد بن عاصم األنطاكي قال: أمحد بن أيب احلواري قال
  .اجلوارح

  .نيمة باردة أصلح فبما بقي يغفر لك ما قد مضىهاه غ: ومسعته يقول: قال

ما أغبط أحداً إال من عرف مواله واشتهى أن ال أموت حىت أعرفه معرفة العارفني الذي : ومسعته يقول
  .يستحبونه ال معرفة التصديق

    

: مسعت أيب يقول: مسعت خايل عثمان بن حممد بن يوسف يقول: مسعت أيب يقول: أمحد بن عبد اهللا قال

أنفع اليقني ما عظم يف عينيك ما به أيقنت وأنفع اخلوف ما حجزك عن املعاصي، : قال أمحد بن عاصم
وأطال منك احلزن على ما فات، وألزمك الفكر يف بقية عمرك وخامتة أمرك، وأنفع الصدق أن تقر هللا عز 

فع الصرب ما قواك وجل بعيوب نفسك، وأنفع احلياء أن تستحيي أن تسأله ما حتب وتأيت ما يكره، وأن
على خالف هواك وأفضل اجلهاد جماهدتك نفسك لتردها إىل قبول احلق، وأوجب األعداء منك جماهدة 

فما ترى يف األنس : قلت. أقرم منك دنوا وأخفاهم عنك شخصاً وأعظم لك عداوة وهو إبليس
فما : قلت. لسباعإن وجدت عاقالً مأموناً فأنس به واهرب من سائرهم كهربك من ا: بالناس؟ قال

فما بال الباطنة أوىل من :  قلت- ترك معاصيه الباطنة : أفضل ما أتقرب به إىل اهللا عز وجل؟ قال
ما : فما أضر الطاعات يل؟ قال: ألنك إذا اجتنبت الباطنة بطلت الظاهرة والباطنة، قلت: الظاهرة؟ قال

  .نسيت ا مساوئك، وجعلتها نصب عينيك إدالالً ا وأمناً

استكثر من اهللا عز وجل لنفسك قليل الرزق ختلصاً إىل الشكر، واستقلل من نفسك : ومسعته يقول: لقا
هللا عز وجل كثري الطاعة إزراء على النفس وتعرضاً للعفو، واستجلب شدة التيقظ بشدة الخوف؛ وادفع 

فة النفس، عظيم احلرص بإيثار القناعة، واقطع أسباب الطمع بصحة اليأس؛ وسد سبيل العجب مبعر
وطلب راحة البدن بإمجام القلب، وختلص إىل إمجام القلب بقلة اخللطاء، وتعرض لرقة القلب بدوام 
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  .جمالسة أهل الذكر، وبادر بانتهاز البغية عند إمكان الفرصة، وأحذرك سوف

  .ألمحد بن عاصم كالم كثري انتخبنا منه ما ذكرنا وال نعلم له مسنداً: قلت

  جي واسمه سعيد بن يزيد أبو عبد اهللا النبا

قال أبو عبد اهللا النباجي من خطرت الدنيا بباله لغري القيام بأمر اهللا حجب عن : قال حممد بن أيب الورد
  .اهللا

صلى أبو عبد اهللا النباجي يوماً بأهل طرسوس فصيح النفري، فلم خيفف الصالة، فلما : وقال ابن أيب الورد
ما حسبت : قال. صيح بالنفري وأنت يف الصالة فلم ختفف: ؟ قالواومل: قال. أنت جاسوس: فرغوا قالوا

  .أن أحداً يكون يف الصالة فيقع يف مسعه غري ما خياطبه اهللا عز وجل

أو حيسن باحلر املريد أن : قال يل قائل يف منامي: احلسني بن عبد الرمحن، عن أيب عبد اهللا النباجي قال
إن : ما يريد؟ أمحد بن أيب احلواري عن أيب عبد اهللا النباجي قاليتذلل للعبيد، وهو واجد عند مواله كل 

  .يف خلق اهللا عز وجل خلقاً يستحيون من الصرب لو يعلمون أقداره تلقفوها تلقفاً

اطلبوا النظر يف الرضا عن اهللا عز : مسعت أبا عبد اهللا النباجي يقول: أمحد بن حممد بن بكر القرشي قال
  .إنكم إن ظفرمت منه بشيء علومت به األعمال كلهاوجل وتساءلوا عنه بينكم 

معرفة اهللا واإلميان : ال تستكثروا اجلنة للمؤمن، فإنه قد واىف بأعظم قدر عنده من اجلنة: ومسعته يقول: قال
  .الذي جعل اهللا عز وجل املعرفة عنده يتنعم مع اهللا عز وجل يف كل أحواله: ومسعته يقول. به

إذاكان عندك ما أعطى اهللا عز وجل نوحاً : مسعت أبا عبد اهللا النباجي يقول: الأبو عبيد اهللا اإلمام ق
 ال تراه شيئاً وإمنا تريد ما أعطى اهللا منرود وفرعون وهامان فمىت "وإبراهيم وموسى وعيسى وحممداً 

ل تفلح؟ ال نعرف للنباجي مسنداً، وإمنا كان مشغوالً بالزهد والتعبد، وقد حكى عن الثوري والفضي
  .وغريمها

  عبد اهللا بن خبيق بن سابق 

  .مث سكن أنطاكية واستفاد من يوسف بن أسباط. أصله من الكوفة. أبو حممد

أنت ال تطيع من حيسن إليك فكيف حتسن إىل : أنا عبد اهللا بن خبيق قال: حممد بن املسيب األرغياين قال
  .من يسيء إليك

ال تغتم إال من شيء يضرك غداً، وال تفرح : ن خبيق يقولمسعت عبد اهللا ب: عمر بن عبد اهللا اهلجري قال
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بشيء ال يسرك غداً، وأنفع اخلوف ما حجزك عن املعاصي وأطال منك احلزن على ما فاتك، وألزمك 
  .أسند ابن خبيق عن يوسف بن أسباط وغريه. الفكرة يف بقية عمرك

  أبو الحارث األوالسي 

    

بينا أنا يف غفليت رأيت عليالً مطروحاً على :  أول أمره وقالوامسه فيض بن اخلضر كان شاباً يغين يف
فجئته برمان فلما وضعته بني يديه . نعم رماناً: هل تشتهي شيئاً؟ قال: قارعة الطريق، فدنوت منه فقلت

فما أمسيت حىت تغري قليب عما كنت عليه، وخرجت إىل احلج وأنا . تاب اهللا عليك: رفع بصره وقال
أحتاج : فقلت. ا بقوم يشربون، فما رأوين ذهلوا فأجلسوين وعرضوا علي الطعام والشرابأسري بالليل إذ

اللهم إنك تعلم ما تركت ومماذا خرجت وفيما ذا : فقلت. إىل البول فذهبت فوقعت يف غابة فإذا سبع
خرجت فاصرف عين شر هذا السبع، فوىل السبع ودخلت مكة فلقيت ا من انتفعت به، منهم إبراهيم 

  .بن سعد العلوي

رأيت إبليس له مجة شعر فأقبلت : قال يل أبو احلارث األوالسي فيض بن اخلضر: احلسن بن خلف قال
هيهات هيهات، كيف أخليك وفيك ويف : فقال. وحيك ما أنا يف هذا اخللق؟ خلين وريب: أمتلقه واقول

: ذت حبلقه أخنقه مث قلتفأخذت برأسه فجعلته على حجر وأخ: قال. أبيك هلكت، ال أو لكوا معي

. كيف أقدر على قتله وقد أخره اهللا عز وجل إىل يوم القيامة؟ ولكن أرفق به فجعلت أمتلقه وهو يأىب

أدلك على السكر واحلمالن واجلوذابات والدنانري والدراهم أن : دلين على ما ينفعين؟ فقال: فقلت له
لى شيء ينفعين يف أمر آخريت، تدلين على الدنيا وما يا ملعون أنا أسألك أن تدلين ع: فقلت له. تكثر منها

. من ههنا صار رأسي وحلقي يف يدك تقلبه كيف شئت وتلعب به: أصنع أنا ذا وما حاجيت إليه؟ فقال

إن تركتك فاصعد : أفدتين علماً، ال جرم إين ألرجو أن ال أنال منها شيئاً إال ما ال غىن يب عنه فقال: قلت
ليك بولد جنسك الذين زينت يف أعينهم ما قبح يف عينك فأجابوين إليه فبهم أستعني العقبة وسأستعني ع

  .عليك فيأتوك من مأمنك

  .تويف أبو احلارث بطرسوس سنة سبع وتسعني ومائتني

  أبو الخير التيناتي 

. ويقال له األقطع، ألنه كان مقطوع اليد. أصله من املغرب وسكن تينات، وهي قرية من قرى أنطاكية

wكان سبب ذلك أنه كان يف جبال أنطاكية وحواليها يطلب املباح وينام بني اجلبال وأنه عاهد اهللا تعاىل و
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فرأى يوماً شجرة . فبقي أياماً مل تطرح إليه الريح شيئاً. أن ال يأكل من مثر اجلبال إال ما طرحته الريح
تفق أن لصوصاً قطعوا هنالك الطريق وا. فأمالتها الريح إليه فأخذ واحدة. كمثرى فاشتهى منها فلم يفعل

فوقع عليهم السلطان فأخذهم وأخذ معهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وقطعت يده، . وجلسوا يقتسمون
فبكى األمري وسأله أن . أهلكت نفسك، هذا أبو اخلري: فلما مهوا بقطع رجله عرفه رجل فقال لألمري

  .أنا أعرف ذنيب: ففعل وقال. جيعله يف حل

الدعوى رعونة ال حيتمل القلب إمساكها، فليلقها إىل اللسان : قال أبو اخلري: بد اهللا قالمنصور بن ع
،وأنا بفاقة فأقمت مخسة أيام ما "دخلت مدينة الرسول : ومسعته يقول: قال. فتنطق ا ألسنة احلمقى

 أنا ضيفك ذقت ذوماأ فتقدمت إىل القرب فسلمت على النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر وقلت
الليلة يا رسول اهللا وتنحيت فنمت خلق املنرب فرأيت يف النوم النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر عن 

، "قم قد جاء رسول اهللا : فحركين علي وقال يل. ميينه، وعمر عن مشاله، وعلي ابن أيب طالب بني يديه
  .بهت وإذا يف يدي نصف رغيففقمت إليه وقبلت بني عينيه، فدفع إيل رغيفاً فأكلت نصفه وانت

بقيت مبكة سنة فأصابين ضر وفاقة، فكلما : مسعت أبا اخلري التينايت يقول: إبراهيم بن حممد املراغي قال
الوجه الذي يسجد يل تبذله لغريي؟ أخربنا احملمدان بن : أردت أن أخرج إىل املسألة هتف يب هاتف يقول

قرأت على أيب احلسني علي بن حممود : سن بن خريون قالعبد امللك وابن ناصر قال أنبأ أمحد بن احل
أنا ابن باكويه : أنبأ علي بن أيب صادق قال: الصويف أخربكم علي بن املثىن، وأخربنا أبو بكر العامري قال

ما بلغ أحد إىل حالة : مسعنا أبا اخلري التينايت األقطع يقول: أخربين إبراهيم بن أمحد املراغي قاال: قال
  .إال مبالزمة املوافقة ومعانقة األدب وأداء الفرائض وصحبة الصاحلني وخدمة الفقراء الصادقنيشريفة 

    

خرجت من أنطاكية ودخلت تينات ودخلت على أيب اخلري األقطع على غفلة منه : حممد بن الفضل قال
ي محلك على هذا؟ يا عدو نفسه، ما الذ: بغري إذن فإذا هو ينسج زنبيالً بيديه، تعجبت، فنظر إيل وقال

اقعد ال تعد إىل شيء من هذا بعد : فضحك مث قال يل. هيجان الوجد ملا يب من الشوق إليك: فقلت
  .استر علي يف حيايت، ففعلت: مث قال. اليوم

كنا نطلع على أيب اخلري التينايت من اخلوخة : قال ابن باكويه، ومسعت إبراهيم بن حممد السباك برها يقول
  .بيديه فإذا خرج رأيناه أقطعوهو يسف اخلوص 

  .إياك وكثرة السفر فإنه يقسي القلب ويذهب بالدين: قال يل أبو اخلري التينايت: أبو احلسن البغراسي قال

دخلت على أيب اخلري فناولين : مسعت بعض أصحابنا فقرياً يعرف باألنصاري يقول: أبو بكر املصري قال
wوهلما وأتربك ما ملوضع الشيخ عندي فكانت جتري علي فاقات ال أتنا: تفاحتني فجعلتهما يف جييب وقلت
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ال أتناوهلما فأجهدتين الفاقة فأخرجت واحدة أكلتها وأدخلت يدي ألخرج الثانية إذا التفاحتان مكاما، 
يا ناس : فما زلت آكل منهما حىت دخلت املوصل فجزت على خراب وإذا بعليل ينادي من اخلراب

.  وقت التفاح، فأخرجت التفاحتني فناولتهما إياه فأكل وخرجت روحه من وقتهأشتهي تفاحة، ومل يكن

  .فعلمت أن الشيخ أعطاين من أجل ذلك العليل

. وال نعلمه أسند شيئاً من احلديث. صحب أبو اخلري التينايت أبا عبد اهللا بن اجلالء وغريه من املشايخ

  .وتويف بعد األربعني وثالث مائة

  اد الثغور المجهولي األسماءذكر المصطفين من عب

  عابد طوسوسي 

كنت أمحل احلطب من اجلبل وأتقوت منه، وكان طريقي فيه التوقي والتحري، : أبو سليمان املغريب قال
فرأيت مجاعة من البصريني يف النوم، منهم احلسن ومالك بن دينار وفرقد السبخي، فسألتهم عن : قال

لوين على احلالل الذي ليس هللا فيه تبعة وال للخلق فيه منه، فأخذوا أنتم أئمة املسلمني د: علم حايل فقلت
هذا احلالل الذي ليس هللا عز وجل فيه تبعة : بيدي فأخرجوين من طرسوس إىل مرج فيه خبازي فقالوا يل

فمكثت آكل منه نصف سنة، ثالثة أشهر يف دار السبيل، وكنت آكله نياً : قال. وال للمخلوق فيه منه
. فخرجت من دار السبيل فكنت آكله ثالثة أشهر أخر. هذه فتنة: صار يل حديث، فقلتومطبوخاً ف

إن كان أهل اجلنة ذا القلب الذي يل فهم واهللا يف شيء : فأوجدين اهللا عز وجل قلباً طيباً حىت قلت
طيب، وما كنت آنس بكالم الناس، فخرجت يوماً من باب قلمية إىل صهريج يعرف باملدنف فجلست 

ه فإذا أنا بفىت قد أقبل من ناحية المش يريد طرسوس وقد بقي معي قطيعات من مثن احلطب الذي عند
أنا قد قنعت ذا اخلبازي، أعطي هذه القطع هذا الفقري إذا دخل : كنت أجيء به من اجلبل فقلت

نا بالفقري قد طرسوس اشترى ا شيئاً وأكله، فلما دنا مين أدخلت يدي إىل جييب حىت أخرج اخلرقة فإذا أ
حرك شفتيه وإذا كل ما حويل من األرض ذهب يتقد حىت كاد خيطف بصري، ولبسين منه هيبة فجاز 

: فقلت له: وزادين أبو الفرج بن أبان يف هذه احلكاية قال: قال الشيخ أبو بكر. ومل أسلم عليه من هيبته

الس حتت برج من األبرجة وبني نعم، خرجت يوماً خارج طرسوس إذا بالفىت ج: فرأيته بعد ذلك؟ فقال
كثرة الكالم : يديه ركوة فيها ماء فسلمت عليه مث استدعيت منه موعظة فمد رجله فقلب املاء، مث قال يل

  .قم يكفيك. تنشف احلسنات كما أنشفت األرض هذا املاء

w  عابد آخر 
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 بطرسوس وقد فدخلت على رجل: قال. ألمتحنن أهل البالء: قال رجل: علي بن احلسن بن موسى قال
أصبحت واهللا وكل عرق وكل عضو يأمل على : كيف أصبحت؟ قال: فقلت له. أكلت اآلكلة أطرافه

حدته من الوجع، وإن ذلك لبعني اهللا أحبه إيل أحبه إىل اهللا، وما قدر ما أخذ ريب مين؟ وددت أن ريب 
: فقال له رجل: قال. ن له ذاكراًقطع مين األعضاء اليت اكتسبت ا اإلمث، وأنه مل يبق مين إال لساين يكو

اخللق كلهم عبيد اهللا وعياله، فإذا نزلت بالعباد علة فالشكوى إىل اهللا : مىت بدأت بك هذه العلة؟ فقال
  .ليس يشتكى إىل العبيد

  عابد مصيصي 

كان رجل باملصيصة ذاهب نصفه األسفل مل يبق منه إال روحه يف بعض جسده، : علي بن احلسن قال
ملك الدنيا، : كيف أصبحت يا أبا حممد؟ قال: سرير مثقوب فدخل عليه داخل فقال لهضرير على 

  .منقطع إىل اهللا عز وجل ما يل إليه من حاجة إال أن يتوفاين على اإلسالم

  عابد من أهل بيروت 

    

كنت أدور على حائط بريوت فمررت برجل متديل الرجلني يف البحر وهو : أبو عبد الرمحن األزدي قال
اتق اهللا وال تقل يل : يا شاب مالك جالساً وحدك؟ قال: فاتكأت على الشرافة اليت إىل جنبه فقلت. كربي

إال حقاً، ما كنت قط وحدي منذ ولدتين أمي، إن معي ريب حيث ما كنت، ومعي ملكان حيفظان علي، 
  .ساين، فجاءين اوشيطان ما يفارقين فإذا عرضت يل حاجة إىل ريب عز وجل سألته إياها ومل أسأله بل

  من المصطفيات من عابدات الثغور

  زينب الطبرية 

كانت عندنا جارية يقال هلا زينب، وكانت حتسن : مسعت سلماً اخلواص يقول: هارون بن احلسن قال
يا أبا حممد كنت منذ ليال قائمة أخدم موالي فغلبتين عيين : خدمة موالها، فذهبت أسلم عليها فقالت

  : ولفسمعت قائالً يق

  قومي فصلى للغفور الودود  نور والعباد رقود صالتك
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فاجتمعنا رجاالً ونساء نعزيها يف : وخرجت يوماً يف حاجة فعثرت فانقطع إصبع من أصابعها قال: قال
يا إخويت وأخوايت أنساين لذة ثواا وجعها فوهب اهللا يل ولكم الرضا والعفو عما : إصبعها، فقالت

  . من الطريق عليه غداًمضى، قوموا حىت خندم

  ذكر المصطفين من عباد أهل الشام المجهولي األسماء

  عابد يقال له الديلمي 

غزا املسلمون غزوة فيهم الديلمي، فأسرته : مسعت الوليد بن مسلم يقول: حممد بن املبارك الصوري قال
أخذوا املركب الذي فيه الروم وصلبوه على الدقل، ملا رآه املسلمون مصلوباً محلوا على الروم محلة ف

إين جنب، : مل تصب عليك؟ فقال: فقالوا. أعطوين ماء أصب علي: فقال هلم. الشيخ فأنزلوه عن الدقل
ألم ملا صلبوين أخذتين نعسة فرأيت نفسي كأين على ر فيه وصائف فمددت يدي إىل واحدة منهن 

  .فافترعتها فأصابتين جنابة

  عابد آخر 

 رأيت رجالً يف البادية شاباً حسن الوجه، له ذؤابتان حسنتان، وعلى رأسه :عن معروف الكرخي قال
فتعجبت منه يف مثل ذلك املكان : قال معروف. رداء قصب وعليه قميص كتان، ويف رجله نعل طاق

الفىت : وعليك السالم ورمحة اهللا يا عم، فقلت: فقال. السالم عليك ورمحة اهللا وبركاته: ومن زيه فقلت
فتعجبت : قال معروف. ضحوة النهار: ومىت خرجت منها؟ قال: قلت. من مدينة دمشق: فقالمن أين؟ 

مكة، فعلمت أنه : وأين املقصد؟ فقال: وكان بينه وبني املوضع الذي رأيته فيه مراحل كثرية فقلت له
ر فلما كان ذات يوم وأنا جالس يف مرتيل أتفك. حىت مضت ثالث سنني. حممول فودعته ومضى ومل أره

مرحباً : يف أمره وما كان منه إذا بإنسان يدق الباب فخرجت إليه فإذا أنا بصاحيب فسلمت عليه وقلت
هيه أي هيه أي شيء : وأدخلته املرتل فرأيته منقطعاً واهلاً تالفاً عليه زرمانقة حافياً حاسراً فقلت. وأهالً

 يالطفين ومرة يهددين، وجييعين مرة يا أستاذ الطفين حىت أدخلين الشبكة ورماين، فمرة: اخلرب؟ فقال
فأبكاين كالمه : قال معروف. ويكرمين أخرى، فليته وقفين على بعض أسرار أوليائه مث ليفعل يب ما شاء

هيهات أن أبديه وهو يريد أن خنفيه، ولكن : فقال. فحدثين ببعض ما جرى عليك منذ فارقتين: فقلت له
جوعين : وما فعل بك؟ قال: دي، مث استفرغه البكاء فقلتبدياً ما فعل، يف طريقي إليك، موالي وسي

ثالثني يوماً مث جئت إىل قرية فيها مقثأة قد نبذ منها املدود وطرح، فقعدت آكل منه فبصر يب صاحب 
wيا لص ما خرب مقثأيت غريك، منذ كم أنا أرصدك حىت : املقثأة فأقبل إيل بضرب ظهري وبطين، ويقول
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تعمد إىل : ين إذ أقبل فارس حنوه مسرعاً إليه وقلب السوط يف رأسه وقالوقعت عليك؟ فبينا هو يضرب
يا لص؟ فأخذ صاحب املقثأة بيدي فذهب يب إىل مرتله فما أبقى : ويل من أولياء اهللا عز وجل فتقول له

صف يل : من الكرامة شيئاً إال عمله واستحلين وجعل مقثأته هللا عز وجل وألصحاب معروف فقلت له
قال معروف؛ فما استتم كالمه حىت دق . فوصف يل فعرفتك مبا قد كنت شاهدته من صفتكمعروفاً، 

صاحب املقثأة الباب ودخل إيل وكان موسراً فأخرج مجيع ماله وأنفقه على الفقراء وصحب الشاب سنة 
  .وخرجا إىل احلج فماتا بالربذة

  عابد آخر 

    

انا يتعبدان بالشام، مسيا الصبيح واملليح حلسن حدثين الصبيح واملليح، شابان ك: داود بن رشيد قال
أخرج بنا إىل الصحراء، لعلنا نرى رجالً نعلمه : جعنا أياماً، فقلت لصاحيب، أو قال يل: عبادما، قاال

فدنونا . فلما أصحرنا استقبلنا أسود على رأسه حزمة حطب. بعض دينه، لعل اهللا عز وجل أن ينفعنا به
ال تقوال يل من ربك؟ ولكن :  من ربك؟ فرمى احلزمة عن رأسه وجلس عليها وقال- يا هذا : منه فقلنا له

سال، سال، فإن املريد ال : أين حمل اإلميان من قلبك فنظرت إىل صاحيب ونظر إيل صاحيب، مث قال: قوال يل
طيتهم اللهم إن كنت تعلم أن لك عباداً كلما سألوك أع: تنقطع مسائله، فلما رآنا ال حنري جواباً قال

اللهم إن كنت تعلم لك عباداً اإلمخال : فحول حزميت هذه ذهباً، فرأيناها قضبان ذهب تلتمع، مث قال
مث محلها على رأسه ومضى فلم جنترئ أن . فرجعت واهللا حطباً. أحب إليهم من الشهرة فردها حطباً

  .نتبعه

  عابد آخر 

ل الشام فذكر عبادته، قال له خلف بن ذكر احلسن بن حي رجالً من أه: عن عبد السالم بن حرب قال
  ذهبت رقته، أما رأيت الثكلى تكمد؟ : فكيف كانت رقته؟ قال: حوشب

  عابد آخر 

يا بين عملت ما : فقالت له أمه. كان عابد من أهل الشام قد محل على نفسه يف العبادة: بكر العابد قال
 ليتك كنت يل عقيماً، إن لبنيك يف القرب :مل يعمل الناس أما تريد أن جع؟ فأقبل يردد عليها ويقول

w  .حبساً طويالً
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  عابد آخر 

كان أليب جعفر الدينوري أخ يكون بالشام، وكان ال يقيم يف : قالوا. أبو بكر الكتاين ومجاعة من املشايخ
 قرية وال مبدينة أكثر من ليلة أو يوم مث خيرج، فدخل إىل قرية فاعتل فيها سبعة أيام مل يأكل ومل يشرب

ومل يكلمه أحد، فمات فأصبح القوم يف اليوم الثامن فوجدوه ميتاً فغسلوه وحنطوه وكفنوه وصلوا عليه، 
من أراد أن حيضر جنازة ويل : مسعنا صائحاً يصيح: ومحلوه ليدفنوه، فجاء الناس من كل قرية إليهم وقالوا

فلما كان من الغد وجدوا . وهفصلوا عليه ودفن: قال. من أولياء اهللا عز وجل فليحضر قرية كذا وكذا
ال حاجة لنا يف كفنكم هذا، يقيم بني : الكفن واحلنوط مصروراً يف حمرام ومعه كتاب فيه مكتوب

أظهركم ويل من أولياء اهللا عز وجل سبعة أيام، ال عدمتوه وال عللتموه وال أطعمتموه وال سقيتموه وال 
  .ا بيتاً للضيافةفجعل أهل تلك القرية فيه: كلمتموه؟ قال الكتاين

  من عقالء مجانين الشام

  عابد 

خرجت إىل الشام يف طلب العباد فجعلت أجد الرجل بعد الرجل شديد : عبد الواحد بن زيد قال
قد كان ها هنا رجل من النحو الذي تريد، ولكنا فقدنا من عقله، فال : االجتهاد حىت قال يل رجل

إذا كلمه أحد : وما أنكرمت منه؟ قال: شيء أصابه؟ قلتندري، يريد أن حيتجب من الناس بذلك أم هو 
فانتظرته فإذا برجل . هذه مدرجته: قلت فكيف يل به؟ قال: قال. الوليد وعاتكة، ال يزيده عليه: قال

واله، كريه الوجه، كريه املنظر، وافر الشعر، متغري اللون وإذا الصبيان حوله وخلفه وهو ساكت ميشي، 
فتقدمت إليه فسلمت عليه، فالتفت إيل فرد علي : قال. وعليه أطمار دنسةوهم خلفه سكوت ميشون 

فقال . قد أخربت بقصتك: قلت. الوليد وعاتكة: فقال. يرمحك اهللا إين أريد أن أكلمك: فقلت. السالم
  .الوليد وعاتكة

لركوع مث مث مضى حىت دخل املسجد ورجع الصبيان الذين كانوا يتبعونه فاعتزل إىل سارية فركع فأطال ا
رمحك اهللا، رجل غريب يريد أن يكلمك ويسألك عن شيء، فإن شئت فأطل : سجد، فدنوت منه فقلت

قال وهو يف سجوده، يدعو ويتضرع، ففهمت عنه، وهو . وإن شئت فأقصر، فلست ببارح حىت تكلمين
: قال. فأطال السجود حىت سئمت فدنوت منه فلم أمسع له نفساً وال حركة: سترك سترك، قال: يقول

  .فحركته فإذا هو ميت كأنه قد مات من دهر طويل
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. تعال فانظر إىل الذي زعمت أنك أنكرت من عقله: قال فخرجت إىل صاحيب الذي دلين عليه فقلت

  .قال فهيأناه ودفناه. وقصصت عليه قصته

  ذكر المصطفيات من عابدات الشام

  أم الدرداء 

خرية بنت أيب حدرد، زوجة أيب الدرداء، هلا صحبة ورواية فالكربى تسمى : واعلم أن أم الدرداء اثنتان
امسها هجيمة بنت حيي الوصابية، : وأم الدرداء الصغرى. ، ويقال إا ماتت قبل أيب الدرداء"عن النيب 

ويقال فيها جهيمة وهي اليت خطبها معاوية بعد موت أيب . قبيلة من محري، وهي زوجة أيب الدرداء أيضاً
  .ن تتزوجهالدرداء فأبت أ

    

 ثالثة أحاديث، والصغرى ال صحبة "الكربى هلا صحبة، وروت عن النيب : قال عبد الرمحن بن أيب حامت
  .هلا، روت عن أيب الدرداء وكلتامها زوجة أيب الدرداء

إمساعيل بن عبد اهللا بن أيب املهاجر، وزيد بن أسلم، : يروي عن الصغرى: وقال أبو القاسم الطربي
د اهللا بن كريز، وصفوان بن عبد اهللا بن صفوان، وعثمان بن حيان الدمشقي، وسامل بن أيب وطلحة بن عب

  .اجلعد، ويونس بن ميسرة بن حلبس

وكان أليب الدرداء بنت تسمى الدرداء، وليست من هذه وال من هذه، بل من امرأة أخرى على ما : قلت
قدمت الشام :  بن عبد الرمحن قالوقد أخرج مسلم يف صحيحه من حديث صفوان. ذكر حممد بن سعد

: قالت. نعم: فقلت: أتريد احلج العام: فأتيت أبا الدرداء يف مرتله فلم أجده ووجدت أم الدرداء فقالت

دعوة املرء املسلم ألخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك " كان يقول "فادع لنا خبري فإن النيب 
فخرجت إىل السوق فلقيت أبا : قال". آمني ولك مبثل: وكل بهموكل كلما دعا ألخيه خبري قال امللك امل

وأخرج متصالً به ليدل على . أخرجه مسلم يف كتاب الدعاء. "الدرداء فقال يل مثل ذلك يرويه عن النيب 
حدثتين أم الدرداء : أن احلديث من روايتها عن أيب الدرداء، من حديث طلحة بن عبد اهللا بن كريز، قال

من دعا ألخيه بظهر الغيب قال : " يقول"سيدي، يعين أبا الدرداء، أنه مسع رسول اهللا حدثين : قالت
وهذه أم : قال ابو بكر الربقاين: قال أبو عبد اهللا حممد بن أيب نصر احلميدي". ولك مبثل: امللك املوكل به

و من مسند أيب ، وإمنا ه"الدرداء الصغرى اليت روت هذا احلديث وليس هلا صحبة وال مساع من النيب 
فإذ قد كشفنا : قلت. فأما أم الدرداء الكربى فلها صحبة وليس هلا يف الكتابني حديث واهللا أعلم. الدرداء
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عن هاتني الكنيتني على ما يوجبه النظر يف النقل فاألخبار اليت نوردها عن الصغرى ال عن الكربى واهللا 
  .أعلم

حدثنا : ، وكانت جتيء إىل أيب تسمع منه وحيدثها، قالتحدثتين خدجية أم حممد: عبد اهللا بن أمحد قال
كنا جنلس إىل أم الدرداء فنذكر اهللا : حدثنا املسعودي عن عون بن عبد اهللا قال: إسحاق األزرق قال

تزعمون أنكم قد أمللتموين؟ فقد طلبت العبادة يف كل شيء فما : لعلنا قد أمللناك قال: عندها فقالوا
  .ي وال أحرى أن أصيب به الذي أريد من جمالس الذكروجدت شيئاً أشفى لصدر

لعلنا : فقيل هلا. فاتكأت ذات يوم: قال. عن عون بن عبد اهللا قال كنا نأيت أم الدرداء فنذكر اهللا عندها
رعمتم أنكم قد أمللتموين؟ فقد طلبت العبادة بكل : أن نكون قد أمللناك يا أم الدرداء، فجلست فقالت

  . لصدري وال أحرى أن أدرك منه ما أريد من جمالسة أهل الذكرشيء فما وجدت أشفى

أو بلغت أنا ذلك؟ عن ميمون بن مهران : قلت ألم الدرداء ادعي لنا قالت: عن إبراهيم بن أيب عبلة قال
  .ما دخلت على أم الدرداء يف ساعة صالة إال وجدا مصلية: قال

 وحتضرها نساء متعبدات يقمن الليل كله حىت إن كنا حنضر أم الدرداء: يونس بن ميسرة بن حلبس قال
  .أقدامهن قد انتفخت من طول القيام

يا هزان هل تدري ما يقول امليت على : قالت يل أم الدرداء: حدثين هزان قال: شيخ من بين متيم قال
ما غرتين، فإنه يقول يا أهاله ويا جرياناه ويامحلة سريراه، ال تغرنكم الدنيا ك: قالت. ال: سريره؟ فقلت

وال تلعنب بكم الدنيا كما لعبت يب فإن أهلي ال حيملون عين من وزري شيئاً، ولو حاجوين عند اجلبار 
مث قالت أم الدرداء الدنيا أسحر لقلوب العابدين من هاروت وماروت، وما آثرها عبد قط إال . حلجوين

  .أضرعت خده

يا : ء فيما بني بيت املقدس ودمشق فقالت يلكنت أقود دابة أم الدردا: عن أيب عمران األنصاري قال
سورة الكهف " ويوم نسري اجلبال"سليمان أمسع اجلبال وما وعدها اهللا عز وجل فأرفع صويت ذه اآلية 

  .47آية 

يا : أشرفت أم الدرداء على وادي جهنم ومعها إمساعيل بن عبيد اهللا فقالت: سعيد بن عبد العزيز قال
 فخرت 115سورة املؤمنون آية " سبتم أمنا خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا ال ترجعونأفح"إمساعيل اقرأ فقرأ 

أم الدرداء على وجهها وخر إمساعيل على وجهه فما رفعا رؤوسهما حىت ابتل ما حتت وجوههما من 
  .دموعهما

جعت أخربتين أمي أن ابنة أليب الدرداء توفيت فصلت عليها أم الدرداء مث ر: عن خالد بن ذكوان قال
w  .فدعت بامر فوضعته حتت ثياا مث ناولتنيه
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. اذهيب إىل ربك وأذهب إىل ريب: ماتت الدرداء قبل أم الدرداء، فالم دفنتها قالت: وقال حيىي بن معني

  .فدخلت املسجد

    

قال : خطب معاوية أم الدرداء فأبت أن تزوجه وقالت مسعت أبا الدرداء يقول: عن ميمون بن مهران قال
أو كما قال ولست أريد بأيب " آلخر أزواجها"أو قال " املرأة يف آخر أزواجها: " صلى اهللا عليه وسلمالنيب

  .الدرداء بدالً

إمنا الوجل يف قلب ابن آدم كاحتراق السعفة، أما جتد هلا : عن شهر بن حوشب، عن أم الدرداء قالت
  .اء يستجاب عند ذلكفادع اهللا إذا وجدت ذلك، فإن الدع: قالت. بلى: قشعريرة؟ قال

  عثامة 

  .وكانت متعبدة. عن حممد بن سليمان أن عثامة كف بصرها

ما نعلم أحداً أحنث يف مشي : حدثنا عمرو بن أيب سلمة عن سعيد بن عبد العزيز قال: قال اجلروي
  .فمشى إال عثامة فإا حنثت فمشت إىل مكة فأنفقت مخسمائة دينار

الدرداء أن أمه عثامة كف بصرها فدخل عليها ابنها يوماً وقد صلى، حممد بن سليمان بن بالل بن أيب 
  : فقالت. نعم: أصليتم أي بين؟ قال: فقالت

 بدارك داهية حلت  مالك الهيه عثام

 كنت يوماً باكية إن  الصالة لوقتها أبكي

 قد كنت يوماً تالية  القرآن إذا تلي وأبكي

 عينك جارية ودموع  بتفكر تتلينه

 وعندك تاليه إال  ال تتلينه فاليوم

  ما عشت طول حياتيه  عليك صبابة هلفي

  أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان أخت عمر 

أف للبخل، لو كان قميصاً ما : مسعت أم البنني ابنة عبد العزيز بن مروان تقول: عن علي بن أيب مجلة قال
  .لبسته، ولو كان طريقاً ما سلكته

wكانت أم البنني ابنة عبد العزيز بن مروان تبعث إىل نسائها : شام األموي قالسعيد بن مسلمة بن ه
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أحب حديثكم فإذا قمت يف : فيجتمعن ويتحدثن عندها وهي قائمة تصلي مث تنصرف إليهن فتقول
الكسوة : وكانت تكسوهن الثياب احلسنة وتعطيهن الدنانري وتقول: قال. صاليت هلوت عنكن ونسيتكن

جعل لكل قوم مة يف شيء، وجعلت ميت يف : وكانت تقول. اقسمنها بني فقرائكنلكن والدنانري 
البذل واإلعطاء، واهللا للصلة واملواساة أحب إيل من الطعام الطيب على اجلوع، ومن الشراب البارد على 

 ما حسدت أحداً قط على شيء، إال: وهل ينال اخلري إال باصطناعه؟ وكانت تقول: الظمأ، وكانت تقول

  .أن يكون ذا معروف فإين كنت أحب أن أشركه يف ذلك

كانت أم البنني تعتق يف كل مجعة رقبة، وحتمل : حدثين منصور، موىل بين أمية، قال: أمحد بن سهل قال
  .على فرس يف سبيل اهللا عز وجل

ت دخل: وحدثين يوسف بن احلكم قال حدثين مروان بن حممد بن عبد امللك بن مروان قال: قال حممد
  : يقول كثري: فقالت هلا. عزة على أم البنني

 ممطول معىن غرميها وعزة  قضى كل ذي دين علمت غرميه

. كنت وعدته قبلة فتحرجت منها: قالت. علي ذلك: فقالت. ما كان هذا الدين يا عزة؟ فاستحيت

  .أجنزيها له وإمثها علي: فقالت أم البنني

بلغين أن أم البنني :  رجل من بين أمية يكىن أبا سعيد قالحدثين: وقال يل يوسف بن احلكم: قال حممد
  .ليتين خرست ومل أتكلم ا: أعتقت لكلمتها هذه أربعني رقبة وكانت إذا ذكرا بكت وقالت

مسعت : حدثتين امرأة من أهلي قالت: وحدثين سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد امللك قال: قال يوسف
  .حلون بشيء أحسن عليهم من عظم مهابة اهللا يف صدورهمما حتلى املت: أم البنني تقول

  عبدة أخت أبي سليمان الداراني 

وصفت ألخيت عبدة قنطرة من قناطر جهنم، فأقامت يوماً وليلة يف صيحة واحدة ما : أبو سليمان قال
مثلت : من أي شيء كان صياحها؟ قال: قلت. فكلما ذكرت هلا صاحت. مث انقطع عنها بعد. تسكت

  .ا على القنطرة وهي تكفأ انفسه

الفقراء كلهم أموات إال من : مسعت أخيت تقول: وقد روى أمحد بن احلواري عن أيب سليمان أنه قال
  .أحياه اهللا تعاىل بعز القناعة والرضا بفقره

وكانتا من العقل والدين : عبدة وآمنة قال: وذكر أبو عبد الرمحن السلمي أنه كان أليب سليمان أختان
  .ل عظيممبح

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   868 

  رابعة بنت إسماعيل زوجة أحمد بن أبي الحواري 

وقد ذكر أبو عبد الرمحن السلمي أن رابعة العدوية تشارك هذه يف . كذا نسبها أبو بكر بن أيب الدنيا
امسها واسم أبيها وعموم ما يأيت يف احلديث عن زوجة أمحد أا رابعة بالباء، والعدوية بصرية وهذه 

  .شامية

    

رابعة بالباء بنقطة من حتتها بصرية، ورابعة : أنبأ أبو الغنائم بن النرسي قال: نا ابن ناصر قالوقد أخرب
  .بالياء باثنتني من حتتها شامية

قد رأينا أبا سليمان وتعبدنا معه، ما : قلت لرابعة، وهي امرأيت وقد قامت بليل: أمحد بن أيب احلواري قال
وجلست : قال. سبحان اهللا مثلك يتكلم ذا؟ إمنا أقوم إذا نوديت: فقالت. رأينا من يقوم من أول الليل

ليس أنا وأنت ممن يتبغص عليه الطعام عند : قالت. دعينا يهنينا طعامنا: فقلت هلا. آكل وجعلت تذكرين
  .ذكر اآلخرة

بار على أي أخي أعلمت أن العبد إذا عمل بطاعة اهللا أطلعه اجل: قالت يل رابعة: أمحد بن أيب احلواري قال
كانت لرابعة أحوال شىت فمرة : مساوئ عمله فيتشاغل به دون خلقه؟ عن أمحد بن أيب احلواري قال

  : يغلب عليها احلب، ومرة يغلب عليها األنس، ومرة يغلب عليها اخلوف فسمعتها تقول يف حال احلب

 لسواه يف قليب نصيب وال  ليس يعدله حبيب حبيب

 عن فؤادي ما يغيب نولك  حبيب غاب عن بصري وشخصي

  : ومسعتها يف حال األنس تقول

  وأحبت جسمي من أراد جلوسي  جعلتك يف الفؤاد حمدثي ولقد

 قليب يف الفؤاد أنيسي وحبيب  مين للجليس مؤانس فاجلسم

  : ومسعتها يف حال اخلوف تقول

 أبكي أم لطول مسافيت؟ أللزاد  قليل ما أراه مبلغي وزادي

  فأين رجائي فيك؟ أين حمبيت؟   غاية املىنبالنار يا أحترقين

إين ألضن باللقمة الطيبة أن أطعمها نفسي، وإين ألرى : مسعت رابعة تقول: أمحد بن أيب احلواري قال
: قال. ما مثلي يفطر يف الدنيا: أصائمة أنت اليوم؟ فتقول: ورمبا قلت هلا: قال. ذراعي قد مسن فأحزن

 فيتحرك قليب على رؤيتها ما ال يتحرك مع مذاكرايت أصحابنا من أثر ورمبا نظرت إىل وجهها ورقبتها
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لست أحبك حب األزواج إمنا أحبك حب اإلخوان، وإمنا رغبت فيك رغبة يف : وقالت يل. العبادة
  .خدمتك، وإمنا كنت أحب وأمتىن أن يأكل ملكي ومايل مثلك ومثل إخوانك

كلها يا سيدي : فكانت إذا طبخت قدراً قالت. عليوكانت هلا سبعة آالف درهم فأنفقتها : قال أمحد
: قال. لست أستحل أن أمنعك نفسي وغريي، اذهب فتزوج: وقالت يل. فما نضجت إال بالتسبيح

وكنت إذا أردت مجاعها اراً . اذهب بقوتك إىل أهلك: فتزوجت ثالثاً، وكانت تطعمين اللحم وتقول
  .أسألك باهللا ملا وهبتين هللا الليلة: أردا بالليل قالتأسألك باهللا ال تفطرين اليوم، وإذا : قالت

ما مسعت األذان إال ذكرت منادي القيامة، وال رأيت الثلج : مسعت رابعة تقول: أمحد بن أيب احلواري قال
  .إال رأيت تطاير الصحف، وال رأيت جراداً إال ذكرت احلشر

مات أمري املؤمنني : لك الطست، فإمنا عليه مكتوبحنوا عين ذ: قالت لنا رابعة: أمحد بن أيب احلواري قال
  .فنظروا فإذا هو مات ذلك اليوم: قال أمحد. هارون الرشيد

رمبا رأيت اجلن يذهبون وجييئون، ورمبا رأيت احلور العني : مسعت رابعة تقول: أمحد بن أيب احلواري قال
  .وقالت بيدها على رأسها. يستترن مين بأكمامهن

إمنا منعين من أن أجيبك أن قليب : رابعة فلم جتبين، فلما كان بعد ساعة أجابتين وقالتودعوت : قال أمحد
  .قد كان امتأل فرحاً باهللا، فلم أقدر أن أجيبك

  أم هارون 

. قد أنزلت الدنيا مرتلتها: قالت أم هارون، وكانت من اخلائفني العابدين: عبد العزيز بن عمري قال

 بأيب الليل ملا أطيبه، إين ألغتم بالنهار حىت جييء الليل، فإذا جاء الليل :قالت. وكانت تأكل اخلبز وحده
  .قمت أوله، فإذا جاء السحر دخل الروح قليب

. فصاح صيب بصيب خذوه. وخرجت أم هارون من قريتها تريد موضعها: قال أمحد بن أيب احلواري

  .فسقطت أم هارون فوقعت على حجر فدميت، فظهر الدم من مقنعتها

ما : وقال أبو سليمان. من أراد أن ينظر إىل صعق صحيح فلينظر إىل أم هارون: وقال أبو سليمان: لقا
  .كنت أرى أنه يكون بالشام مثلها

فإذا كشفنا . ما دهنت أم هارون رأسها منذ عشرين سنة: وقالت يل رابعة: قال أمحد بن أيب احلواري
  .رؤوسنا كان شعرها أحسن من شعورنا

    

wمرضت أم هارون فأتينا نعودها أنا : وبلغين عن القاسم اجلوعي قال:  قال أبو بكر القرشيوباإلسناد
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أم هارون أيكون من : فقلت هلا. وصاحب يل، فدخلنا عليها وهي على طرف الدرجة فسألناها عن حاهلا
قال . هاآه وسقطت عن الدرجة مغشياً علي: العباد من يشغله خوف النريان عن الشوق إىل اجلنان؟ فقالت

: فدخلت عليها فقالت. وكانت أم هارون تأيت بيت املقدس من دمشق كل شهر مرة على رجليها: قاسم

فلما قرب مين نظرت . يا قاسم كنت أمشي ببيسان فإذا قد عرض يل هذه الكلب األسد فمشى حنوي
  .فلما مسع كالمي أقعى مث وىل راجعاً. تعال يا كلب، إن كان لك رزق فكل: إليه فقتل

لو عصيت آدمياً : ومل؟ قالت: قلت. ال: أحتبني املوت؟ قالت: قلت ألم هارون: أمحد بن أيب احلواري قال
  .ما أحببت لقاءه، فكيف أحب لقاء اهللا وقد عصيته

  ثويبة بنت بهلول 

مسعت ثويبة بنت لول، وكانت زاهدة دمشق، تقول قرة عيين ما طابت الدنيا : ابن أيب احلواري قال
  . إال بك فال جتمع علي فقدك والعذابواآلخرة

  حمادة الصوفية 

دخلت أنا وخشيش املوصلي من باب اجلابية ويف يدي كتاب جاءين من محادة : علي بن أيب احلر قال
  .فانتحب خشيش على رؤوس الناس. أبلغ كل خمزون بالشام عين السالم: فقرأت فيه. الصوفية

  البيضاء بنت المفضل 

سألت البيضاء بنت : مسعت أمساء الرملية، وكانت من العابدات، تقول: ي قالأمحد بن أيب احلوار
يا أخيت واحملب للسيد خيفى؟ لو جهد : يا أخيت هل للمحب هللا دالئل يعرف ا؟ قالت: املفضل، فقلت

لو رأيت احملب هللا عز وجل لرأيت عجباً عجيباً : قالت. صفيه يل: قلت. احملب للسيد أن خيفى ما خفي
اله ما يقر على األرض، طائر مستوحش أنسه يف الوحدة، قد منع الراحة، طعامه احلب عند اجلوع، من و

  .وشربه احلب عند الظمأ، ال ميل من طول اخلدمة هللا تعاىل

  آمنة الرملية 

فإا لعنده إذ . اعتل بشر بن احلارث فعادته آمنة الرملية من الرملة: جعفر بن حممد، صاحب بشر، قال
بلغها عليت فجاءت من الرملة . هذه آمنة الرملية: من هذه؟ فقال: فقال. د بن حنبل يعودهدخل أمح

اللهم إن بشر بن احلارث وأمحد بن حنبل يستجريانك من النار : فقالت. فسلها تدعو لنا: قال. تعودين

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   871 

رمحن بسم اهللا ال: فانصرفت فلما كان من اللي لطرحت إيل رقعة مكتوب فيها: قال أمحد. فأجرمها
  " قد فعلنا ولدينا مزيد"الرحيم 

  ذكر المصطفيات من عابدات الشام المجهوالت األسماء

   شامية -موالة ألبي أمامة 

كان أبو أمامة حيب الصدقة وجيمع : حدثتين موالة أيب أمامة قالت: عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر قال
ا يؤكل، فأتاه سائل ذات يوم وقد أقفر من ذلك كله هلا، وال يرد سائالً ولو ببيضة، ولو بتمرة أو بشيء مم

. مث أتاه سائل فأعطاه ديناراً. مث أتاه سائل فأعطاه ديناراً. فسأله فأعطاه ديناراً. وما عنده إال ثالثة دنانري

فلما نودي الظهر أيقظته : قالت. فوضع رأسه للقائلة: قالت. مل تترك لنا شيئاً: فغضبت وقلت: قالت
فرققت عليه وكان صائماً، فاقترضت ما جعلت له عشاء وسرجت له : قالت. ح إىل مسجدهفتوضأ مث را

ما صنع الذي صنع : قالت قلت. سراجاً وجئت إىل فراشه ألمهد له فإذا بذهب فعددا فإذا ثلثمائة دينار
.  غريههذا خري من: فأقبل بعد العشاء فلما رأى املائدة والسراج تبسم وقال. إال ولقد وثق مبا خلف

رمحك اهللا خلفت هذه النفقة يف سبيل مضيعة ومل ختربين : فقمت على رأسه حىت تعشى، فقلت: قالت
: قالت. فرفعت الفراش فلما أن رآه فرح واشتد تعجبه: قالت. وأي نفقة؟ ما خلفت شيئاً: فأرفعها؟ قال

النساء القرآن فأدركتها يف مسجد محص وهي تعلم : قال ابن جابر. فقمت فقطعت زناري وأسلمت
  .والسنن والفرائض وتفقههن يف الدين

  عابدة أخرى 

    

بينا أنا ذات يوم يف بالد الشام يف قبة من قباب املقابر ليس عليها باب، إال : أمحد بن أيب احلواري يقول
امرأة ضالة، دلين على الطريق : من هذا؟ قالت: فإذا أنا بامرأة تدق احلائط، فقلت. كساء قد أسبلته

هيهات، إن بيننا : عن طريق النجاة، قلت: عن أي الطريق تسألني؟ فبكت مث قالت: ك اهللا، قلترمح
وبني طريق النجاة عقاباً وتلك العقاب ال تنقطع إال بالسري احلثيث، وتصحيح املعاملة، وحذف العالئق 

 من أمسك عليك يا أمحد سبحان: فبكت بكاًء شديداً مث قالت: قال. الشاغلة من أمر الدنيا واآلخرة
: فقلت لبعض النساء. جوارحك فلم تنقطع، وحفظ عليك فؤادك فلم يتصدق، مث خرت مغشياً عليها

كفنوين يف أثوايب هذه فإن : انظرن أي شيء حال هذه اجلارية؟ فقمن إليها ففتشنها فإذا وصيتها يف جيبها
: فقلت.  وحركوها فإذا هي ميتة.كان يل عند اهللا خري فهو أسور يل، وإن كان غري ذلك فبعداً لنفسي w
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ملن هذه اجلارية؟ قالوا جارية قرشية كانت تشكو إلينا وجعاً جبوفها فكنا نصفها ملتطييب الشام، فكانت 
خلوا بيين وبني الطبيب الراهب، تعين أمحد بن أيب احلواري، أشكو إليه بعض ما أجد من بالئي، : تقول

  .لعله يكون عنده شفائي

  عابدة أخرى 

رأيت جارية سوداء يف بعض مدن الشام وبيدها خوص تسفه، وهي تقول مع :  بن سعد التيمي قالحممد
  : سفها

  فارحم اليوم ذليت وانفرادي  علم مبا جين فؤادي لك

يا : فنظرت إيل وإىل الرجل وقالت. يا سوداء ما عالمة احملب؟ فإذا رجل قد صرع بالقرب منها: فقلت
فإذا الرجل قد قام وإذا اجلنية تقول . هللا يف حبه أن يقول هلذا انون قم فيقومبطال، عالمة احملب الصادق 

  .وحق صدق حبك لربك ال رجعت إليه أبداً: هلا على لسانه

  .انتهى ذكر أهل الشام حبمد اهللا ومنه

  ومن المصطفين من أهل عسقالن

  آدم بن أبي إياس العسقالني 

  . واسم أبي إياس ناهية

أصله من خراسان ومنشؤه . ويكىن أبا احلسن، موىل. و آدم بن عبد الرمحن بن حممده: وقال البخاري
ببغداد وا طلب العلم، وكتب عن شيوخها مث رحل إىل الكوفة والبصرة واحلجاز والشام واستوطن 

  .عسقالن فعرف بالعسقالين، وكان من الصاحلني متمسكاً بالسنة

حبيب لك : يب إياس الوفاة ختم القرآن وهو مسجى، مث قالملا حضرت آدم بن أ: أبو علي املقدسي قال
  .مث قضى حنبه. ال إله إال اهللا: مث قال. رفقت يب يف هذا املصرع كنت آملك هلذا اليوم كنت أرجوك

  .أسند آدم عن شعبة والليث بن سعد وخلق كثري، وتويف سنة عشرين ومائتني

  ذكر المصطفين من أهل مصر

   النجيبي حيوة بن شريح، أبو يزيد
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  .مسع من عقبة بن مسلم، وروى عنه الليث: وقال أبو زرعة

فجلست إليه ذات . كان حيوة بن شريح دعاء، من البكائني، وكان ضيق احلال جداً: خالد بن الفزر قال
: قال. رمحك اهللا لو دعوت اهللا عز وجل فوسع عليك يف معيشتك: فقلت. يوم وهو متخل وحده يدعو

فإذا هي واهللا : قال. اللهم اجعلها ذهباً: االً فلم ير أحداً فأخذ حصاة من األرض فقالفالتفت مييناً ومش
مث التفت إيل . ما خري يف الدنيا إال اآلخرة: فرمى ا إيل وقال: قال. تربة يف كفه، ما رأيت أحسن منها

  . أن أرادهفهبته واهللا. استنفقها: ما أصنع ذه؟ قال: فقلت. هو أعلم مبا يصلح عباده: فقال

  سليم بن عتر 

  .عن احلارث بن يزيد أن سليم بن عتر كان يقرأ القرآن كل ليلة ثالث مرات

  الليث بن سعد يكنى أبا الحارث، مولى لقيس 

  .ولد سنة ثالث وتسعني، واستقل بالفتوى والكرم مبصر

فسمع مالك :  قالليس يشبه صاحبنا: فقلنا. كنا على باب مالك بن أنس فامتنع علينا: أبو صاحل قال
تشبهوين برجل كتبنا إليه يف : فقال. الليث بن سعد: من صاحبكم؟ قلنا: كالمنا فأدخلنا عليه فقال لنا

قليل عصفر نصبغ به ثياب صبياننا وثياب جرياننا فأنفذ إلينا ما صبغنا به ثيابنا وثياب صبياننا وثياب 
    جرياننا وبعنا الفضلة بألف دينار؟ 

تكلمت يف جامع مصر يوماً فإذا رجالن قد : مسعت منصور بن عمار يقول: لصائغ قالحممد بن موسى ا
قال رد : نعم: أنت املتكلم يف املسجد؟ قلت: فدخلت عليه فقال. أجب الليث: وقفا على احللقة فقاال

ما امسك؟ : مث قال. فرق وبكى حىت رمحته. فأخذت يف ذلك الس بعينه. علي الكالم الذي تكلمت به
احلمد هللا الذي مل : قال. نعم: أنت أبو السري؟ قلت: قال. ابن عمار: ابن من؟ قلت: منصور، قال: لتق

جيئي بكيس كذا وكذا فجاءت : فجاءت فوقفت بني يديه فقال هلا. يا جارية: مث قال. ميتين حىت رأيتك
ه على أبواب يا أبا السري خذ هذا إليك وصن هذا الكالم أن تقف ب: بكيس فيه ألف دينار فقال

. السالطني، وال متدحن أحداً من املخلوقني بعد مدحتك لرب العاملني، ولك علي يف كل سنة مثلها

. ال ترد علي شيئاً أصلك به، فقبضتها وخرجت: قال. رمحك اهللا إن اهللا قد أحسن إيل وأنعم: فقلت

ئاً فتكلمت، فبكا وكثر بكاؤه فلما اذكر شي: ال تبطئ علي، فلما كان يف اجلمعة الثانية أتيته فقال يل: قال
. عهدي بصلتك باألمس: فقلت. انظر ما يف ثين هذه الوسادة وإذا مخسمائة دينار: أردت أن أقوم قال

wكأنك فتت عضواً من : قال. اجلمعة الداخلة: مىت رأيتك؟ قلت. ال تردن علي شيئاً أصلك به: قال
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خذ يف شيء أذكرك به، فتكلمت، فبكا وكثر : فقال يلفلما كانت اجلمعة الداخلة أتيته مودعاً . أعضائي
يا جارية : مث قال. يا منصور انظر ما يف ثين الوسادة، إذا ثلثمائة دينار قد أعدها للحج: مث قال يل. بكاؤه

أنت : فقال يل. رمحك اهللا أكتفي بثوبني: قلت. هايت ثياب إحرام منصور، فجاءت بإزار فيه أربعون ثوباً
  .وهذه اجلارية لك: وقال للجارية اليت حتمل الثياب معه. بك قوم فأعطهمرجل كرمي ويصح

دخلت على الليث بن سعد يوماً فإذا على رأسه خادم، فغمزه : مسعت أيب يقول: سليم بن منصور قال
: مث قال. فخرج، مث ضرب الليث بيده إىل مصالة فاستخرج من حتته كيساً فيه ألف دينار، مث رمى ا إيل

  . السري ال تعلم ابين فتهون عليهيا أبا

قال يل احلارث بن مسكني اشترى قوم من الليث بن سعد مثرة استغلوها : احلسن بن عبد العزيز قال
مث دعا خبريطة فيها أكياس فأمر هلم خبمسني ديناراً، فقال له احلارث ابنه يف ذلك، . فاستقالوه فأقاهلم

  .يها أمالً فأحببت أن أعوضهم عن أملهم ذااللهم غفراً إم كانوا قد أملوا ف: فقال

سعيد اآلدم قال مررت بالليث بن سعد فتنحنح يل فرجعت إليه، فقال يل يا سعيد خذ هذا الفنداق، 
. جزاك اهللا خرياً يا أبا احلارث: فقلت: قال. فاكتب يل فيه من يلزم املسجد ممن ال بضاعة له وال غلة

رتل، فلما صليت أوقدت السراج وكتبت بسم اهللا الرمحن الرحيم، مث وأخذت منه الفنداق مث صرت إىل امل
ها اهللا يا سعيد تأيت إىل قوم : فبينا أنا على ذلك إذ أتاين آت فقال. فالن: مث قلت. فالن بن فالن: قلت

عاملوا اهللا عز وجل سراً فتكشفهم آلدمي؟ مات الليث ومات شعيب بن الليث، أليس مرجعهم إىل اهللا 
املوه؟ قال فقمت ومل أكتب شيئاً، فلما أصبحت أتيت الليث بن سعد فلما رآين لل وجهه الذي ع

ما فيه غري ما : فقلت له. مث ذهب ينشره. فناولته الفنداق فنشره فأصاب فيه بسم اهللا الرمحن الرحيم
: ق فقالوافصاح صيحة، فاجتمع عليه اخلل. يا سعيد وما اخلرب؟ فأخربته بصدق عما كان: كتبت فقال يل

 - يا سعيد تبينتها وحرمتها صدقت : مث أقبل علي فقال. ليس إال خري: يا أبا احلارث أليس خرياً؟ فقال

سعيد اآلدم هذا يقال : مسعت مقدام بن داود يقول: مات الليث أليس مرجعهم إىل اهللا؟ قال علي بن حممد
  .إنه من األبدال، وقد كان رآه مقدام

: وصل الليث بن سعد ثالثة أنفس بثالثة آالف دينار: مسعت أيب يقول: ري قالعبد امللك بن حيىي بن بك

احترقت دار ابن هليعة فبعث إليه بألف دينار، وحج فأهدى إليه مالك بن أنس رطباً على طبق فرد إليه 
ال يسمع ذا ابين فتهون عليه، فبلغ : على الطبق ألف دينار، ووصل منصور بن عمار بألف دينار، وقال

إمنا نقصتك هذا الدينار لئال أساوي الشيخ يف : ذلك شعيب بن الليث فوصله بألف دينار إال ديناراً، وقال
  .العطية

wكان دخل الليث بن سعد يف كل سنة مثانني ألف دينار وما وجب اهللا تعاىل عليه : حممد بن رمح قال
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  .زكاة قط

تغل يف كل سنة مخسني ألف دينار كان الليث بن سعد يس: مسعت أيب يقول: سليم بن منصور قال
  .فيحول عليه احلول وعليه دين

    

وقيل إنه أدرك نيفاً ومخسني . أسند الليث عن خلق كثري من التابعني كعطاء، ونافع، وأيب الزبري، والزهري
  .تابعياً

  .وتويف يوم اجلمعة ألربع عشرة ليلة بقيت من شعبان من سنة مخس وسبعني ومائة ودفن بعد اجلمعة

  المفضل بن فضالة القتباني 

  . كذا ذكره البخاري- قاضي مصر مسع عقيل بن خالد . وقتبان من اليمن

ابن رغبة قال كان مفضل بن فضالة قاضياً علينا، وكان جماب الدعوة، وكان مع ضعفه طويل القيام، 
 اهللا أن يرده وحدثين من أثق به أنه دعا اهللا عز وجل أن يذهب عنه األمل، فذهب عنه فلم يصرب فدعا

  .عليه

  ومن الطبقة التي تلي هؤالء 

  عبد اهللا بن وهب مولى لقريش 

سورة " وإذ يتحاجون يف النار: "دخل ابن وهب احلمام فسمع قارئاً يقرأ: أمحد بن سعيد اهلمداين قال
  . فسقط مغشياً عليه فغسلت عنه النورة وهو ال يعقل47غافر آية 

فلم يتكلم . اهللا بن وهب كتاب أهوال القيامة فخر مغشياً عليهقرئ على عبد : خالد بن خداش قال
  .بكلمة حىت مات بعد ذلك بأيام، وذلك مبصر سنة سبع وتسعني ومائة

  .أسند ابن وهب عن األئمة كالثوري ومالك وشعبة

  أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي 

فما كنت أنتبه ساعة من الليل إال : لقا. كان أبو يعقوب البويطي جاري: أبو الوليد بن أيب اجلارود قال
  .مسعته يقرأ ويصلي

  .كان أبو يعقوب أبداً حيرك شفتيه، يذكر اهللا عز وجل أو حنو ما قال: قال الربيع

wرأيت البويطي على بغل يف عنقه غل، ويف رجليه قيد، وبني الغل والقيد سلسلة : الربيع بن سليمان قال
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واهللا ألموتن يف حديدي هذا حىت يأيت من بعدي قوم :  وهو يقولحديد فيها طوبة وزا أربعون رطالً،
  .يعين الواثق. يعلمون أنه قد مات يف هذا الشأن قوم يف حديدهم، ولئن أدخلت إليه ألصدقنه

وكان قد مجع بني الفقه والتقوى وامتحن فلم . أسند البويطي عن عبد اهللا بن وهب والشافعي وغريمها
  .جيب

محل البويطي من : حدثنا أيب قال: بن أمحد بن يونس بن عبد األعلى املصري قالعلي بن عبد الرمحن 
مصر أيام الفتنة واحملنة بالقرآن إىل العراق فأرادوه على الفتنة فامتنع فسجن ببغداد وقيد وأقام مسجوناً إىل 

  .وثالثنيسنة أحدى :  وقال غريه-أن تويف يف السجن والقيد ببغداد سنة اثنتني وثالثني ومائتني 

  ذو النون المصري ابن إبراهيم، أبو الفيض 

ويقال . نزل مصر ويقال امسه الفيض. أصله من النوبة وكان من قرية من قرى صعيد مصر يقال هلا إمخيم
ذو : وكان أبوه إبراهيم موىل إلسحاق بن حممد األنصاري، كان له أربعة بنني. ثوبان، وذو النون لقب

  .الباري، واهلميسعالنون، وذو الكفل، وعبد 

  .أحدهم ذو النون: لقيت ستمائة شيخ ما لقيت فيهم مثل أربعة: ابن اجلالء قال

رأيت ذا النون املصري على ساحل البحر فلما جن الليل خرج فنظر : أبو بكر حممد بن خلف املؤدب قال
ملا . ا ومن شأنكماسبحان اهللا ما أعظم شأنكما، بل شأن خالقكما أعظم منكم: إىل السماء واملاء فقال

  : ور الليل مل يزل ينشد هذه األبيات إىل أن طلع عمود الصباح

 ما وجدت أنا مثل  ألنفسكم اطلبوا

  ليس يف هواه عنا  وجدت يل سكناً قد

 قربت منه دنا أو  بعدت قربين إن

وع يف القرين بصحبة الصاحلني تطيب احلياة واخلري جمم: مسعت ذا النون يقول: يوسف بن احلسن يقول
  .الصاحل إن نسيت ذكرك، وإن ذكرت أعانك

: حضرت ذا النون يف احلبس، وقد دخل اجللواز بطعام له فقام ذو النون فنفض يده فقيل له: إسرافيل قال

رمحك اهللا ما الذي : ومسعت رجالً سأل ذا النون فقال: قال. إنه على يدي ظامل: فقال. إن أخاك جاء به
ومل ال تذوب أبدان العمال . ذكر املقام، وقلة الزاد، وخوف احلساب: م؟ فقال لهأنصب العباد وأضناه

وتذهل عقوهلم، والعرض على اهللا أمامهم وقراءة كتبهم بني أيديهم، واملالئكة وقوف بني يدي اجلبار 
ت ومسع: قال. مثلوا هذا يف نفوسهم وجعلوه نصب أعينهم: ينتظرون أمره يف األخيار واألشرار؟ مث قال
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  .إذا قويت على عزلة النفس: مىت تصح عزلة اخللق؟ فقال: رجالً يسأل ذا النون

عليك بصحبة من : من أجالس؟ قال: قلت لذي النون يف وقت مفارقيت له: يوسف بن احلسني قال
تذكرك اهللا عز وجل رؤيته، وتقع هيبته على باطنك، ويزيد يف عملك منطقة، ويزهدك يف الدنيا عمله، 

  .اهللا ما دمت يف قربه، يعظك بلسان فعله، وال يعظك بلسان قولهوال تعصي 

    

ومسعت ذا النون يقول سقم اجلسد يف األوجاع، وسقم القلوب يف الذنوب، فكما ال جيد اجلسد لذة 
من مل يعرف قدر : ومسعته يقول. الطعام عند سقمه، كذلك ال جيد القلب حالوة العبادة مع الذنوب

  .ال يعلمالنعم سلبها من حيث 

ما خلع اهللا عز وجل على عبد من عبيده خلعة من العقل، : مسعت ذا النون يقول: يوسف بن احلسني قال
  .وال قلده قالدة أمجل من العلم، وال زينه بزينة أفضل من احللم، وكمال ذلك كله التقوى

لشدائد غريك، أو ملجأ إهلي لو أصبت موئالً يف ا: مسعت ذا النون يقول: عبد القدوس بن عبد الرمحن قال
يف النوازل سواك حلق يل أن ال أعرض إليه بوجهي عنك، وال أختاره عليك لقدمي إحسانك إيل وحديثه، 

وظاهر منتك علي وباطنها، ولو تقطعت يف البالء إرباً إرباً أو انصبت علي الشدائد صباً صباً وال أجد 
األرض ومن عليها، ويا باعث مجيع من فيها ورث مشتكى لبثي غريك وال مفرجاً ملا يب سواك، فيا وارث 

  .آملي فيك مين أملي، وبلغ مهيت فيك منتهى وسائلي

. احذر أن تنقطع عنه فتكون خمدوعاً: مسعت ذا النون يقول: حممد بن أمحد بن سلمة النيسابوري قال

مث . ظر إىل عطاياهألن املخدوع من ينظر إىل عطاياه فينقطع عن النظر إليه بالن: فكيف ذلك؟ قال: قلت
  .تعلق الناس باألسباب تعلق الصديقون بويل األسباب: قال

عالمة تعلق قلوم بالعطايا طلبهم منه العطايا، ومن عالمة تعلق قلب الصديق بويل العطايا : مث قال
ال ليكن اعتمادك على اهللا عز وجل يف احلال، ال على احل: مث قال. انصباب العطايا عليه وشغله عنها به

  .اعقل فإن هذا من صفة التوحيد: مث قال. مع اهللا

ال يشغلنك : مسعت ذا النون يقول، وقد سألته عند الفراق أن يوصيين فقال: حممد بن أمحد بن سلمة قال
إن أحب عباد اهللا إىل اهللا عز وجل أعقلهم : مث قال. عيوب الناس عن عيب نفسك، لست عليهم برقيب

 عقل الرجل وتواضعه يف عقله حبسن استماعه للمحدث إن كان به عاملاً عنه، وإمنا يستدل على متام
  .وسرعة قبوله للحق وإن كان ممن هو دونه، وإقراره على نفسه باخلطأ إذا جاء منه

من ذكر اهللا على حقيقة نسي يف جنبه كل شيء، ومن نسي : مسعت ذا النون يقول: سعيد بن عثمان قال
ومسعته : قال. عز وجل عليه كل شيء، وكان له عوضاً من كل شيءيف جنب اهللا كل شيء حفظ اهللا  w
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  .أكثر الناس إشارة إىل اهللا يف الظاهر أبعدهم من اهللا: يقول

  .إهلي إن كان صغر يف جنب طاعتك عملي فقد كرب يف جنب رجائك أملي: ومسعته يقول: قال

قيل فبم خيدع قبل وصوله . الكراماتبرؤية : وسئل عن اآلفة اليت خيدع ا املريد عن اهللا عز وجل فقال
من ذبح احلنجرة الطمع : ومسعته يقول: قال. بوطء األعقاب وتعظيم الناس له: إىل هذه الدرجة؟ قال

بسيف اليأس، وردم خندق احلرص؛ ظفر بكيمياء اخلدمة، ومن استقى حبل الزهد على دلو املعروف؛ 
ة األبد، ومن حصد عشب الذنوب مبنجل استقى من جب احلكمة، ومن سلك أودية الكمد جىن حيا

الورع أضاءت له روضة االستقامة، ومن قطع لسانه بشفرة الصمت وجد عذوبة الراحة، ومن تدرع 
  .درع الصدق قوي على جماهدة عسكر الباطل، ومن فرح مبدحة اجلاهل ألبسه الشيطان ثوب احلماقة

ا طابت الدنيا إال بذكره، وال طابت اآلخرة م: مسعت ذا النون يقول: أبو عثمان، سعيد بن عثمان، قال
  .إال بعفوه، وال طابت اجلنة إال برؤيته

دوام الفقر إىل اهللا تعاىل مع التخليط أحب إيل من دوام : مسعت ذا النون يقول: يوسف بن احلسني قال
  .الصفاء مع العجب

ز هو أعز له من أن يدله على ذل ما أعز اهللا وجل عبداً بع: مسعت ذا النون يقول: حممد بن عبد امللك قال
  .نفسه، وما أذل اهللا عز وجل عبداً بذل هو أذل له من أن حيجبه عن ذل نفسه

  .من تطأطأ لقط رطباً ومن تعاىل لقي عطباً: قال ذو النون: هالل بن العالء قال

 من صحبك :وقال. ال تثقن مبودة من ال حيبك إال معصوماً: مسعت ذا النون يقول: سعيد بن عثمان قال
ووافقك على ما حتب، وخالفك فيما تكره فإمنا يصحب هواه، ومن صحب هواه فإمنا هو طالب راحة 

  .الدنيا

كل مطيع مستأنس، وكل عاص مستوحش، وكل حمب ذليل، وكل خائف هارب، وكل : ومسعته يقول
  .راج طالب

قر، أسألك العفو تذلالً أنت ملك مقتدر وأنا عبد مفت: مسعت ذا النون يقول: يوسف بن احلسني قال
  .من احملال أن حيسن منك الظن وال حيسن منه املن: ومسعته يقول. فأعطنيه تفضالً

    

مل أر شيئاً أبعث لطلب اإلخالص مثل : مسعت ذا النون يقول: أبو عثمان، سعيد بن عثمان اخلياط، يقول
ركه إال حكم اهللا، ومن أحب اخللوة فقد تعلق الوحدة، ألنه إذا خال مل ير غري اهللا، فإذا مل ير غري اهللا مل حي

  .بعمود اإلخالص

w  : كيف جتدك؟ قال: دخلت على ذي النون عند موته فقلت له: قال الفتح بن شخرف
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 رويت من صدق حبك أوطاري وال  وما ماتت إليك صبابيت أموت

 وأنت الغين كل الغىن عند إقتاري  مناي املىن كل املىن أنت يل مىن

 آمايل ومكنون إضماري وموضع  سؤيل وغاية رغبيتمدى  وأنت

  وإن طال سري فيك أو طال إظهاري  قليب منك ما لك قد بدا تضمن

 أبد باديه ألهل وال جار ومل  وبني ضلوعي منك ما ال أبثه

 مل أبح حىت التنادي بأسراري وإن  ال خيفى عليك خفيها سرائر

 سر منك يطر إعساريبي وجديل  يل نسيماً منك أحيا بروحه فهب

 العلم يف أيديهم عشر معشار من  اهلدى للمهتدين ومل يكن أنرت

 هلم منه معامل أسرار وبانت  علماً فباتوا بنوره وعلمتهم

 غاب عنها منه حاضرة الدار ملا  للغيب حىت كأا معاينة

 تراك بأوهام حديدات أبصار  حمجوبة وقلوم وأبصارهم

 قدر واهلم جيري مبقدار على  رق والتقىهلم اهلم املف مجعت

 من أمسى على جرف هار وعصمة  دليل القوم إن هم حتريوا؟ ألست

  : كيف جتدك؟ فقال: فلما ثقل قلت له: قال الفتح بن شخرف

  ووضعي على خدي يدي عند تذكاري  سوى اإلطراق والصمت حيلة ومايل

  تصباريحىت إذا عيل جترعتها  طرقتين عربة بعد عربة وإن

 أطفي ا حراً تضمن أسراري  دموعاً مجة مستهلة أفضت

 حمل األنس مع كل زوار أحبين  منتهى سؤل احملبني كلهم فيا

 كنت يف الدارين يا واحدي جاري إذا  ولست أبايل فائتاً بعد فائت

اض وابن هليعة أسند ذو النون أحاديث كثرية من مالك والليث بن سعد وسفيان بن عيينة والفضيل بن عي
وتويف باجليزة ومحل يف مركب إىل الفسطاط خوفاً عليه من زمحة الناس على اجلسر، ودفن يف . وغريهم

  .مقابر أهل املعافر، وذلك يف يوم االثنني لليلتني خلتا من ذي القعدة من سنة ست وأربعني ومائتني

  الحسن بن الخليل بن مرة 
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ذاك رجل صدق : وهب، وذكر احلسن بن اخلليل بن مرة، فقالمسعت عبد اهللا بن : أمحد بن صاحل قال
  .قد شغلته العبادة

ما رأيت مبصر من أفضله على احلسن بن اخلليل : وثنا عبد اهللا بن صاحل قال: قال احلسن بن حممد بن باذا
 مث يف زهده وورعه، ولقد رأيته حيمل دقيقاً يف جراب للناس بأجرة يتقوت ا يف كل مجعة حيمل يوماً،

زاد أمره فلم يكن يدخر لوقت يأيت، وعليه مدرعة قيمتها أقل من درهم، وأمجع أهل مصر أنه مستجاب 
  .الدعوة

أتيت احلسن بن اخلليل ألمسع منه شيئاً فإذا هو يقرأ سورة : ومسعت حممد بن رمح يقول: قال احلسني
وعدت إليه غري مرة فلم . ديثفتركته وقمت وكان قد شغلته العبادة عن احل. مث غشي عليه. ويبكي" ق"

  .يكن فيه فضل، وكان مصفر اللون كثري البكاء

اعتل احلسن بن اخلليل فجاء الليث بن سعد يعوده وحنن معه فقرأ : وحدثنا حيىي بن بكري قال: قال احلسني
  .على رأسه مث قمنا من عنده فقال هذا أعبد من رأيت

: مث رأيته يطوف بالبيت قلت.  مرة بعرفات وكلمتهرأيت احلسن بن اخلليل بن: موسى بن هارون قال

ما : فقالوا. إن احلسن كان معنا مبكة: فبكى ودعا يل، مث أتيت مصر فقلت. ادع اهللا يل أن يقبل حجي
: وقد كان يبلغين أنه مير إىل مكة يف كل ليلة، فما كنت أصدق، حىت رأيته فعاتبين وقال. حج العام

  .ا عين، فال تعد حبقي عليكشهرتين، ما كنت أحب أن حتدث 

  محمد بن عمرو الغزي 

كان يأيت على حممد بن عمرو الغزي مثانية عشر يوماً ال يذوق فيها ذواقاً وال طعاماً وال : أبو زرعة قال
  .ما رأيت مبصر أصلح منه. شراباً

    

 أكلتني من غري حدثنا حممد بن عمرو الغزي، وكان يأكل يف كل شهر رمضان: إبراهيم بن أيب أيوب قال
  .تكلف، يأكل يف كل مخسة عشر يوماً مرة

  .أسند الغزي عن الوليد بن مسلم وعثمان بن سعيد وعطاف بن خالد يف آخرين

  أبو علي الحسن بن أحمد المعروف بابن الكاتب من كبار الصالحين من مشايخ المصريين 

طع العبد إىل اهللا تعاىل بالكلية فأول ما إذا انق: مسعت أبا علي الكاتب يقول: أمحد بن علي بن جعفر قال
w  .من صرب علينا وصل إلينا: قال اهللا عز وجل: وكان يقول. يفيده اهللا عز وجل االستغناء به عمن سواه
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  .إذا سكن اخلوف يف القلب مل ينطق اللسان إال مبا يعنيه: وكان يقول

ل يرزق العبد حالوة ذكره، فإن فرح به قال أبو علي ابن الكاتب إن اهللا عز وج: أبو القاسم املصري قال
  .وشكره آنسه بقربه، وإن قصر يف الشكر أجرى الذكر على لسانه وسلبه حالوته

  .صحب أبو علي ابن الكاتب أبا علي الروذباري وغريه وتويف بعد األربعني والثلثمائة واهللا أعلم

  ذكر المصطفين من عباد مصر المجهولي األسماء

  عابد 

كنت قاعداً بني يدي ذي النون وحوله ناس، وهو يتكلم عليهم، والناس يبكون، :  قاليوسف بن احلسني
  : فأنشأ يقول. ما لك أيها الشاب؟ الناس يبكون وأنت تضحك: فقال له ذو النون. وشاب يضحك

 النجاة حظاً جزيال ويرون  يعبدون من خوف النار كلهم

 يب بديالًأبتغي حب أنساالً  ليس يل يف اجلنان والنار رأي

  : فإذا طردك فماذا تفعل؟ فأنشأ يقول: فقيل له

  رمت يف النار مرتالً ومقيال  مل أجد من احلب وصالً فإذا

 بكرة يف ضرامها وأصيال  أزعجت أهلها ببكائي مث

 عبد أحببت موىل جليال أنا  املشركني نوحوا علي معشر

 ويالبه العذاب الط فجزاين  أكن يف الذي ادعيت حمقاً مل

. مث انقطع عنه زماناً. كان شاب حيضر جملس ذي النون بن إبراهيم املصري مدة: يوسف بن احلسني قال

يا فىت، : مث حضر عنده وقد اصفر لونه وحنل جسمه وظهرت آثار العبادة واالجتهاد عليه فقال ذي النون
 لك واختصك ا؟ فقال ما الذي أكسبتك خدمة موالك واجتهادك من املواهب اليت منحك ا فوهبها

يا أستاد وهل رأيت عبداً اصطنعه مواله من بني عبيده واصطفاه وأعطاه مفاتيح اخلزائن مث أسر إليه : الفىت
  : سراً أحيسن أن يفشي ذلك السر؟ مث أنشأ يقول

  مل يأمنوه على األسرار ما عاشا  شاوروه فأبدى السر جمتهداً من

 من اإليناس إحياشا وهوأبدل  وباعدوه فلم يسعد بقرم

 ودادهم من ذالكم حاشا حاشا  يصطفون مذيعاً بعض سرهم ال

w  عابد آخر 
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ركبنا مرة : قلت لذي النون صف لنا من خيار من رأيت فذرفت عيناه وقال: عبد امللك بن هاشم قال
 أكلمه فلم البحر نريد جدة، معنا فىت من أبناء نيف وعشرين سنة قد ألبس ثوباً من اهليبة، فكنت أحب

إىل أن رقد ذات يوم ووقعت يف املركب مة فجعل . أستطع فبينا نراه مصلياً نراه قارئاً ونراه مسبحاً
مل يكن أحد أقرب إيل من : فقال صاحب الصرة. الناس يفتش بعضهم بعضاً إىل أن بلغوا إىل الفىت النائم

ىت توضأ للصالة وصلى أربع ركعات، مث هذا الفىت النائم، فلما مسعت ذلك قمت فأيقظته، فما كلمين ح
إن مة وقعت يف املركب وإن الناس مل يزل يفتش بعضهم بعضاً حىت بلغوا : يا فىت ما تشاء؟ فقلت: قال

نعم مل يكن أحد أقرب إيل منك، فرفع الفىت : فقال: أكما يقول: إليك فالتفت إيل صاحب الصرة فقال
ه فيخيل إلينا أن كل حوت يف البحر، قد خرجت يف فم يديه يدعو وخفت على أهل املركب من دعائ

يف هذه : كل حوت درة، فقام الفىت إىل جوهرة يف يف حوت فأخذها فألقاها إىل صاحب الصرة وقال
  .عوض مما ذهب منك وأنت يف حل

    : وقد رويت لنا هذه احلكاية على وجه آخر

 أيها الشيخ ما كان بدو شأنك وما أنت :ملا استأنست بذي النون املصري قلت: يوسف بن احلسني قال
كنت شاباً صاحب هلو ولعب، مث إين تبت وتركت ذلك كله وخرجت حاجاً إىل بيت اهللا : فيه؟ قال

. احلرام ومعي بضيعة فركبت يف املركب مع جتار من مصر، وركب معنا شاب صبيح كأنه يشرق وجهه

فلما وصلوا . بس املركب وفتش من فيه وأتعبهمفلما توسطنا فقد صاحب املركب كيساً فيه مال، فأمر حب
إىل الشاب ليفتش، وثب وثبة من املركب حىت جلس على موج من أمواج البحر، وقام له املوج سرير 

يا موالي إن هؤالء اموين وإين أقسم يا : مث قال. على مثال وهو جالس عليه ننظر إليه من املركب
فما مت : قال ذو النون. كان أن خترج رؤوسها ويف أفواهها جوهرحبيب قليب أن تأمر كل دابة يف هذا امل

كالمه حىت رأينا دواب البحر أمام املركب وحواليه قد أخرجت رؤوسها ويف فم كل واحدة منها جوهر 
إياك نعبد "مضيء يتألأل ويلمع، مث وثب الشاب من املوج إىل البحر وجعل يتبختر على منت املاء ويقول 

  . حىت غاب عن عيين5 و4ورة الفاحتة آية س" وإياك نستعني

  عابد آخر 

مررت بعريش من مصر وأنا أريد الرباط، فإذا أنا برجل يف مظلة قد ذهبت عيناه : حكيم من احلكماء قال
احلمد هللا محداً يوايف حمامد خلقك مبا أنعمت علي وفضلتين : ويداه ورجاله، وبه أنواع البالء وهو يقول

على أي نعمة من : ألنظرن أشيء علمه أم أهلمه اهللا إهلاماً؟ فقلت: فقلت. فضيالًعلى كثري ممن خلقت ت
wنعمه حتمده؟ أم على أي فضيلة تشكره؟ فواهللا لو أرسل السماء علي ناراً فأحرقتين، وأمر اجلبال 
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مين بنية يل كانت ختد: فدكدتين، وأمر البحار فغرقتين ما ازددت له إال محداً وشكراً وإن يل إليك حاجة
واهللا إين ألرجو أن : وتتعاهدين عند إفطاري انظر هل حتس ا؟ وقال عبد الوهاب بين كان يل فقلت

فخرجت أطلبها بني تلك الرمال فإذا . يكون يل يف قضاء حاجة هذا العبد الصاحل قربة إىل اهللا عز وجل
الصاحل أخربه مبوت ابنته؟ فأتيته إنا هللا وإنا إليه راجعون، من أين آيت هذا العبد : فقلت. السبع قد أكلها

أنت أعظم عند اهللا مرتلة أم أيوب عليه السالم؟ ابتاله اهللا يف ماله وولده وأهله وبدنه حىت صار : فقلت له
. فإن ابنتك اليت أمرتين أن أطلبها أصبتها وإذا السبع قد أكلها: قلت. ال بل أيوب: عرضاً للناس؟ فقال

إنا هللا وإنا : فقلت. فشهق شهقة فمات. ين من الدنيا ويف قليب منها شيءاحلمد هللا الذي مل خيرج: فقال
إليه راجعون، من يعينين على غسله ودفنه؟ فإذا أنا بركب يريدون الرباط، فأشرت إليهم فأقبلوا إيل 

وبت ليليت يف مظلته . فأخربم بالذي كان من أمره فغسلناه وكفناه ودفناه يف مظلته تلك، ومضى القوم
اً به حىت إذا مضى من الليل قد ثلثه إذا أنا به يف روضة خضراء، وإذا عليه حلتان خضراوان، وهو آنس

وردت : فما صريك إىل ما أرى؟ قال: فقلت. بلى: فقلت ألست صاحيب باألمس؟ فقال. قائم يتلو القرآن
  .من الصابرين على درجة مل ينالوها إال بالصرب عند البالء، والشكر عند الرخاء

  بد آخر عا

: ما يل أراك ال تقر مبكان؟ قال: فقلت. لقيت رجالً بني قرى مصر يدور: عمرو بن عثمان املكي قال

بلى، ولكن أخاف أن : أو ليس أنت يف قبضته يف كل مكان؟ قال: وكيف يقر مطلوب؟ فقلت له
  .أستوطن األوطان فيأخذين على غرة االستيطان مع املغرورين

  عابد آخر 

فبينا أنا أمشي إذا بفقري ميشي حايف القدمني حاسر . خرجت من عينونة أريد الرملة: ي قالأبو بكر املصر
الرأس، وعليه خرقتان متزر بإحدامها مرتد باألخرى ليس معه زاد وال ركوة فقلت يف نفسي لو كان مع 

  .هذا ركوة وحبل، فإذا ورد املاء توضأ وصلى كان خرياً له

    

يا فىت لو جعلت هذه اخلراقة اليت على كتفيك على رأسك : ة فقلت لهفلحقت به وقد اشتدت اهلاجر
أنت حاف، أي شيء : تتوقى ا الشمس كان خرياً لك، فسكت ومشى، فلما كان بعد ساعة قلت له

فلم : قال. بلى: أراك كثري الفضول مل تكتب احلديث؟ قلت: ترى يف نعل تلبسها ساعة وأنا ساعة؟ فقال
wوعطشت وأنا على . فسكت ومشى"  من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيهإن ""تكتب عن النيب 

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   884 

فمشى ساعة وقد كظين العطش مث التفت إيل . ال: أنت عطشان؟ فقلت: ساحل البحر فالتفت إيل فقال
نعم، وما تقدر أن تعمل يف مثل هذا املوضع؟ فأخذ الركوة مين ودخل البحر : أنت عطشان؟ فقلت: فقال

فشربت ماء أعذب من ماء النيل وأصفى لوناً وفيه حشيش، فقلت . اشرب: ءين به، وقالوعرف املاء وجا
أميا أحب إليك متشي : فوقف وقال. يف نفسي هذا ويل اهللا ولكين أدعه حىت إذا وافينا املرتل سألته الصحبة

. لصحبةإن تقدم فاتين ولكن أتقدم أنا وأجلس يف بعض املواضع، فإذا جاء سألته ا: أو أمشي؟ فقلت

يا أبا بكر إن شئت تقدم واجلس وإن شئت تأخر فإنك ال تصحبين، ومضى وتركين، دخلت : فقال
فرشوا عليه فربأ وسألتهم عن . رشوا عليه من هذا املاء: املرتل وكان يل به صديق وعندهم عليل فقلت هلم

  .ما رأيناه: الشخص فقالوا

  عابد آخر 

ت القبائل مبصر رجل جمذوم وكان شاب من أهل مصر خيتلف كان يف خرابا: عبد العزيز بن عمري قال
إنه بلغين أنه يعرف : فتقرأ فىت من أهل مصر فقال للذي كان خيدمه. إليه ويتعاهده ويغسل خرقه وخيدمه

يا عم إنه بلغين أنك تعرف اسم اهللا : اسم اهللا األعظم فأنا أحب أن أجيء معك إليه فأتاه فسلم عليه وقال
  .يا بن أخي، هو الذي أبالين فأنا أكره أن أراده: لته أن يكشف ما بك؟ فقالاألعظم فلو سأ

  من عقالء المجانين بمصر

  رجل من أصحاب ذي النون 

آه أين : بلغنا أن رجالً من أصحاب ذي النون أصيب بعقله فكان يطوف ويقول: أبو احلسن الفارسي قال
  .ان قد أولعوا به يرمونه من كل جانبقليب؟ أين قليب؟ من وجد قليب؟ من وجد قليب؟ والصبي

فقضي أنه دخل يوماً بعض سكك مصر وقد هرب من الصبيان فجلس يستريح ساعة إذ مسع بكاء صيب 
فجعل الصيب يلتفت مييناً ومشاالً ال يدري أين . تضربه والدته مث أخرجته من الدار وأغلقت دونه الباب

صاً على عقبيه حىت رجع إىل باب دار والدته فوضع يذهب؟ وإىل أين يقصد؟ فلما سكن ما به عاد ناك
يا أماه من يفتح يل الباب إذا أغلقت : مث انتبه فجعل يبكي ويقول. رأسه على عتبة الدار فذهب به النوم

: عين بابك؟ ومن يدنيين من نفسه إذا طردتين من نفسك؟ ومن الذي يربيين بعد أن غضبت علي؟ قال

. لل الباب فوجدت ولدها جتري الدموع على خديه متمعكاً يف الترابفرمحته أمه فقامت فنظرت من خ

يا قرة عيين ويا عزيز نفسي، أنت : ففتحت الباب وأخذته حىت وضعته يف حجرها وجعلت تقبله وتقول
: قال. الذي محلتين على نفسك، وأنت الذي تعرضت ملا حل بك، لو كنت أطعتين مل تلق مين مكروهاً w
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قد وجدت قليب، قد وجدت : ما الذي أصابك؟ فقال: ىت اجتمع عليه اخللق فقالوافتواجد الفىت وصاح ح
مث . ومساها. يا أبا الفيض قد وجدت قليب يف سكة كذا وكذا عند فالنة: فلما بصر بذي النون قال. قليب

  .مل يزل إذا تواجد يقول ذلك

  ذكر المصطفيات من عابدات مصر

  لحراني فاطمة بنت عبد الرحمن بن عبد الغفار ا

فاطمة بنت : أنبأ أيب قال: علي بن أيب سعيد عبد الرمحن بن أمحد بن يونس بن عبد األعلى املصري قال
مسعت من أبيها وطال عمرها . عبد الرمحن تكىن أم حممد، مولدها ببغداد، وقدم ا إىل مصر وهي حدثة

وال تنام إال يف مصالها بال حىت جاوزت الثمانني، وكانت تعرف بالصوفية ألا أقامت تلبس الصوف 
  .وطاء فوق ستني سنة

  .توفيت سنة اثنيت عشرة وثلثمائة

  أم أيمن بنت علي امرأة أبي علي الروذباري واسمها عزيزة 

: كانت عزيزة امرأة أيب علي تقول: مسعت بعض أصحابنا يقول: أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني قال

رجعي؟ وكيف ال أحبك وما لقيت خرياً إال منك؟ وكيف كيف ال أرغب يف حتصيل ما عندك وإليك م
ال ينتفع العبد بشيء من أفعاله كما ينتفع : ال أشتاق إليك وقد شوقتين إليك؟ وحكي عنها أا قالت

وخرجت يوماً من مصر وقت خروج احلاج واجلمال متر ا وهي تبكي : قال. بطلب قوته من حالل
  : قولوتنشد على أثره وت. واضعفاه: وتقول

  أكن طوع أيديكم كما يفعل العبد  دعوين وأتباعي ركابكم :فقلت

    

  وقد علموا أن ليس يل منهم بد  بال رغمي ال يهون عليهم وما

هذه حسرة من انقطع عن الوصول إىل البيت، فكيف ترى حسرة من انقطع عن الوصول إىل : وتقول
  رب البيت؟ 

  تحية النوبية 
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دخلت على حتية زائراً : مسعت املاليين الصويف يقول: ن احلسن السلمي قالأبو عبد الرمحن حممد ب
  .يا من حيبين وأحبه: فسمعتها من داخل البيت وهي تناجي وتقول يف مناجاا

نعم : يا حتية إنك حتبني اهللا تعاىل فمن أين تعلمني أنه حيبك؟ فقالت: فدخلت إليها وسلمت عليها وقلت
أبواي كانا نصرانيني، وكانت أمي حتملين إىل الكنيسة وجتيء يب عند الصليب إين كنت يف بلد النوبة و

فعلمت أن عنايته يب . قبلي الصليب، فإذا مهمت بذلك أرى كفاً خترج فترد وجهي حىت ال أقبله: وتقول
  .قدمية

  من المجهوالت األسماء 

  عابدة 

 فتاقت نفسي إىل النساء فذكرت كنت مبصر أيام سياحيت: أبو عبد اهللا، حممد بن شجاع الصويف قال
فخطبتها : قال. ههنا امرأة صوفية هلا ابنة مثلها مجيلة قد ناهزت البلوغ: ذلك لبعض إخواين فقال يل

فاستحييت أن تكون صبية يف مثل سنها : قال. وتزوجتها، فلما دخلت إليها وجدا مستقبلة القبلة تصلي
 ما قدر يل حىت غلبتين عيين فنمت يف مصالي ونامت يف فاستقبلت القبلة وصليت. تصلي وأنا ال أصلي

يا هذه أالجتماعنا معىن؟ : فلما كان يف اليوم الثاين كان مثل ذلك أيضاً، فلما طال علي قلت. مصالها
فاستحييت من كالمها ومتاديت على : قال. أنا يف خدمة موالي ومن له حق فما أمنعه: فقالت يل: قال

. إين قد أردت السفر: قلت. لبيك: قالت. يا هذه:  يل يف السفر، فقلت هلامث بدا. أمري حنو الشهر

يا سيدي كان بيننا يف الدنيا : فقمت فلما صرت عند الباب قامت فقالت يل. مصاحباً بالعافية: قالت
أستودعك اهللا خري : فقالت يل. عسى: فقلت هلا. عهد مل يقض بتمامه عسى يف اجلنة إن شاء اهللا

  .فتودعت منها وخرجت: قال. مستودع

هي على أفضل مما تركتها عله من العبادة : مث عدت إىل مصر بعد سنني فسألت عنها فقيل يل: قال
  .انتهى ذكر أهل مصر. واالجتهاد

  ذكر المصطفين من عباد اإلسكندرية

  أسلم بن زيد الجهني 

من أنت يا غالم؟ : فقال. هينلقيت رجالً باإلسكندرية يقال له أسلم بن زيد اجل: إبراهيم بن أدهم قال
زهداً فيها ورجاء ثواب : ما محلك على اخلروج من الدنيا؟ فقلت: قال. شاب من أهل خراسان: فقلت
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فقال له رجل ممن . إن العبد ال يتم رجاؤه لثواب اهللا تعاىل حىت حيمل نفسه على الصرب: فقال. اهللا تعاىل
ل الصرب أن يروض العبد نفسه على احتمال مكاره إن أدىن مناز: وأي شيء الصرب؟ فقال: كان معه
فماذا : إذا كان حمتمالً للمكاره أورث اهللا عز وجل قلبه نوراً، قلت: قلت مث مه؟ قال: قال. األنفس

يا غالم إياك إذا صحبت : مث قال. سراج يكون يف قلبه يفرق بني احلق والباطل واملتشابه: النور؟ قال
تغضبهم عليك، ألن اهللا تعاىل يغضب لغضبهم ويرضى لرضاهم، وذلك أن األخيار وجاريت األبرار أن 

يا غالم احفظ عين واعقل واحتمل، وال . احلكماء هم العلماء، هم الراضون عن اهللا إذا سخط الناس
أما البخل عند أهل الدنيا فهو أن يكون الرجل ضنيناً مباله، : وما البخل؟ قال: قلت. تعجل، إياك والبخل

أال وإن العبد إذا جاد بنفسه هللا أورث اهللا قلبه .  أهل اآلخرة فهو الذي يضن بنفسه عن اهللاوأما عند
  .اهلدى والتقى، وأعطي السكينة والوقار واحللم الراجح والعقل الكامل

  عابد آخر 

فىت قد كان : هل ا أحد من الزهاد؟ فقالوا: دخلت اإلسكندرية فسألت: العباس بن يوسف الشكلي قال
م النهار ويقوم الليل فإذا أفطر على الشهوات، فرأى رؤيا هالته فأخذ يف التقلل وصار فطره يف مخسة يصو

على شيء من الكسب ومترات يعجنها : فقلت فعلى أي شيء يفطر إذا أفطر؟ فقيل يل. عشر يوماً مرة
  : عليه فقال لهرأى فىت وقف : فما الرؤيا اليت رآها؟ قالوا: فقلت. فهي فطره من الوقت إىل الوقت

  مصادر بر خريها الدهر دائم  فإن اجلوع يورث أهله جتوع

 يف الدنيا وقلبك هائم فتصبح  تك ذا بطن رغيب وشهوة وال

  عابدة 

    

دخلت أنا ابن أيب رفاعة مسجد اإلسكندرية فإذا أنا بامرأة قد اعتزلت عن : عن حجاج بن ربان قال
ما يل أراك قد اعتزلت :  فتقدم إليها ابن أيب رفاعة فقال هلاالنساء وجعلت حوهلا حظرية من حجارة،

يا أبا عبد الرمحن كلمة من هذه، وكلمة من هذه، وقد : النساء وجعلت حولك هذه احلجارة؟ فقالت
أترى هذه مسعت من مالك بن أنس شيئاً؟ يعين أن اهللا : فالتفت إيل ابن أيب رفاعة فقال: ذهب الصيام قال
  .صرهاتعاىل هو الذي ب

  من المصطفين من أهل أبلة
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  أبو صخر يزيد بن أبي سمية األبلي 

وكانت معه يف الدار امرأة . كان أبو صخر من العباد، وكان يصلي ليله أمجع ويبكي: حممد بن عمر قال
اللهم إن هذه اليهودية قد بكت رمحة يل ودينها خمالف : يهودية ساكنة تبكي رمحة له، فقال ليلة يف دعائه

وكان يوايف املوسم عام مع حممد بن املنذر وصفوان بن سليم ويزيد بن خصيفة .  فأنت أوىل برمحيتلديين
فال يزالون كذلك حىت ينقضي . وأيب حازم، فيلقون عمر بن ذر فيقص عليهم ويذكرهم أمر اآلخرة

  .املوسم مث ال يلتقون بعد إال يف كل موسم

  ذكر المصطفين من أهل المغرب

  لمغربي واسمه محمد بن إسماعيل أبو عبد اهللا ا

: قال إبراهيم. ما رأيت ظلمة منذ سنني كثرية: مسعت أبا عبد اهللا املغريب يقول: إبراهيم بن شيبان قال

وذلك أنه كان يتقدمنا بالليل املظلم وحنن نتبعه وهو حاف حاسر، وكان إذا عثر أحدنا يقول مييناً 
. ا أصبحنا نظرنا إىل رجله كأا رجل عروس خرجت من خدرهاومشاالً، وحنن ال نرى ما بني أيدينا، فإذ

كنا على الطور وهو قد استند إىل : وكان يقعد ألصحابه يتكلم عليهم فما رأيته انزعج إال يوماً واحداً
فانزعج . فقال يف كالمه ال ينال العبد مراده حىت ينفرد فرداً بفرد. شجرة خروب وهو يتكلم علينا

  .ور قد تدكدكت، وبقي يف ذلك ساعات فلما أفاق كأنه نشر من تربواضطرب ورأيت الصخ

. أفضل األعمال عمارة األوقات يف املوافقات: مسعت أبا عبد اهللا املغريب يقول: إبراهيم بن شبيان قال

  .أغظم الناس ذالً فقري داهن غنياً وتواضع له: وقال

 وتويف على جبل الطور يف سنة تسع وتسعني، أسند أبو عبد اهللا املغريب احلديث عن عمرو بن أيب غيالن
وعاش كل واحد منهما . وقيل تسع وسبعني ومائتني، وأوصى أن يدفن إىل جانب أستاذه علي بن رزين

  .وفهما على جبل الطور. عشرين ومائة سنة

  .وكان املغريب أستاذ إبراهيم اخلواص

  ذكر المصطفين من عباد المغرب المجهولي األسماء

  عابد 

بينا أنا سائر يف بالد املغرب إذا أنا برجل على عريش من : مسعت ذا النون قال: بن عثمان قالسعيد 
wفأشرف علي بوجهه، فسمعته . البلوط وعنده عني ماء جتري فأقمت عليه يوماً وليلة أريد أن أمسع كالمه
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ك املقصرون، شهد قليب هللا بالنوازل، وكيف ال يشهد قليب بذلك؟ هيهات هيهات لقد خاب لدي: يقول
سيدي ما أحلى ذكرك، أليس قصدك مؤملوك فنالوا ما أملوا، وجدت هلم بالزيادة على ما طلبوا؟ فقلت 

قد رأيتك يا بطال حني : فقال يل. يا حبييب إين مقيم عليك منذ يوم وليلة أريد أن أمسع كالمك: له
:  الذي أفزعك مين فقالومل ذلك؟ وما: فقلت له. أقبلت، ولكن ما ذهب روعك من قليب إىل اآلن

يا حبييب ما ها هنا فتية : فقلت له. بطالتك يوم عملك وتركك الزاد ليوم معادك، ومقامك على املظنون
: فما طعامهم يف هذا املكان؟ قال: قلت. بلى، ها هنا فتية متفرقون يف رؤوس اجلبال: تستأنس م، فقال

ثياب، قد يئسوا من الدنيا ويئست الدنيا منهم، أعطوا أكلهم الفلق من خبز البلوط، ولباسهم اخلرق من ال
اهود من أنفسهم، فلما دبرت املفاصل من الركوع وقرحت اجلباه من السجود وتغريت األلوان من 

  .السفر ضجوا إىل اهللا عز وجل باالستغاثة

  عابد آخر 

    

مته وكالمه ما محلين قال ذو النون، وصف يل رجل باملغرب وذكر يل من حك: يوسف بن احلسني قال
على لقائه، فرحلت إليه إىل املغرب فأقمت على بابه أربعني صباحاً على أن خيرج من مرتله إىل املسجد 

يا هذا إين مقيم : ويقعد، فكان خيرج وقت كل صالة يصلي، ويرجع كالواله ال يكلم أحداً فقلت له يوماً
عظين : فقلت له. يا هذا لساين سبع إن أطلقته أكلين: فقال يل. ها هنا منذ أربعني صباحاً ال أراك تكلمين

ال حتب الدنيا وعد الفقر : نعم إن شاء اهللا، قال: وتفعل؟ قلت: قال. رمحك اهللا مبوعظة أحفظها عنك
والغىن والبالء من اهللا نعمة، واملنع من اهللا عطاء، والوحدة مع اهللا أنساً، والذل عزاً والطاعة حرفة 

  .هللا تعاىل لكل شديدة عدةوالتوكل معاشاً وا

رمحك اهللا إين أريد الرجوع إىل بلدي فإن رأيت أن : مث مكث بعد ذلك شهراً ال يكلمين، فقلت له
اعلم أن الزاهد يف الدنيا قوته ما وجد ومسكنه حيث أدرك ولباسه ما ستر : تزيدين يف املوعظة فقال

سه والذكر رفيقه، والصمت جنته، واخلوف سجيته، اخللوة جملسه، والقرآن حديثه، واهللا اجلبار العزيز أني
والشوق مطيته، والنصيحة مته والصرب وساده، والصديقون إخوانه واحلكمة كالمه، والعقل دليله، 

عند احملاسبة : قلت مبا تتبني الزيادة من النقصان؟ قال. واجلوع أدمه والبكاء دأبه، واهللا عز وجل عدته
  .للنفوس

  ية عابدة من أهل إفريق
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انظر من : فقال. مررت على أخ يل من أهل مصر وحنن بالثغر، فأخرج إيل شكاالً: حممد بن حفص قال
. أي شيء هذا الشكال؟ فنظرت فإذا شكال من شعر، كأنه من صفائه وشدة سواده قد دهن بالدهن

من أهل إفريقية واهللا، ولكنه من شعر امرأة . ال: فقال. هذا عندي من أعراف اخليل العتاق الكرام: فقلت
اجعله شكال فرس غاز يف سبيل اهللا عز وجل فإين طاملا : جعلت منه شكاالً، مث أرسلت به إيل فقالت

إمنا ينظر إىل ذل هذه املرأة هللا تعاىل وقصدها ال إىل صورة فعلها ألا : متتعت به يف غري طاعة اهللا قلت
  .جهلت أن هذا الفعل ال جيوز

  بالذكر المصطفين من عباد الج

  .فنبدأ باملعرفة. جبال مسماة معروفة، وجبال غري مسماة: اجلبال على ضربني

  ذكر المصطفين من عباد جبل اللكام

  :  فمن املعرفني-من يعرف امسه، ومن ال يعرف : وهم قسمان

  إسحاق بن إبراهيم الجمال 

ت فوقعت على شيخ متزر دخلت جبل اللكام فغلط: كان يرتل جبل اللكام عبد اهللا بن حممد الزجناين قال
: قال. نعم: ضللت الطريق؟ قلت: قال. بل إنسي: اهللا أكرب، جين أم إنسي؟ قلت: جبلد متشح مبسح فقال

خذ هذه العصا فإا تدلك على الطريق فإذا بلغت مرادك فألق : ودفع إيل عصا وقال. فعلمين كليمات
فال أدري كيف كان ذلك؟ فرآين قوم . لعصاالعصا، فمشيت قليالً فإذا أنا على باب أنطاكية فألقيت ا

منذ : من اللكام، ضللت الطريق فوقعت على شيخ فدلين وعلمين كلمات وقال يل: من أين؟ قلت: فقالوا
نعم، كان ها هنا أخوان يقطعان الطريق فوقعا على هذا الشيخ فدعا : قالوا. ثالثني سنة ما رأيت إنسياً

  .وهذا الشيخ إسحاق بن إبراهيم اجلمال. احي أصلح منهماهلما فتابا فليس اليوم يف هذه النو

  من ال يعرف اسمه من عباد جبل اللكام : القسم الثاني

  عابد 

يا سيدي : مررت يف جبل اللكام يف جوف الليل فسمعت رجالً يقول يف دعائه: أبو سليمان الداراين قال
يديك، وأعوذ بك من قلب ال يشتاق وأملي ومؤملي ومن به مت عملي أعوذ بك من بدن ال ينتصب بني 

wإليك، وأعوذ بك من دعاء ال يصل إليك، وأعوذ بك من عني ال تبكي عليك فعلمت أنه عارف فقلت 
w
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كتمان املصيبات، وصيانة : وما هي؟ قلت: قال. يا فىت إن للعارفني مقامات، وللمشتاقني عالمات: له
، واختذ الفقر غىن، والبالء من اهللا عز وجل شفاء، اذهب فال ترد الدنيا: فقلت. الكرامات، فقال يل عظين

  .والتوكل معاشاً، واجلوع جرفة، واختذ اهللا لكل شدة عدة صعق صعقة فتركته

  عابد آخر 

    

بينا أنا سائر يف جبل اللكام مررت على واد : مسعت ذا النون يقول: جعفر بن حممد سهل السامري قال
ف أتعجب من حسن زهرته ومن خضرة العشب يف جنباته إذ مسعت فبينا أنا واق. كثري األشجار والنبات

صوتاً أهطل مدامعي وهيج بالبل حزين، فاتبعت الصوت حىت وقفين بباب مغار يف سفح ذلك الوادي، 
: فسعته يقول. فإذا الكالم خيرج من جوف املغار فاطلعت فيه فإذا أنا برجل من أهل التعبد واالجتهاد

شتاقني يف رياض الطاعة بني يديه، سبحان من أوصل الفهم إىل عقول ذوي سبحان من أخرج قلوب امل
مث . البصائر فهي ال تعتمد إال عليه، سبحان من أورد حياض املودة نفوس أهل احملبة فهي ال حتن إال إليه

وعليك السالم، ما الذي أوصلك : فقال. السالم عليك يا حليف األحزان وقرين األشجان: أمسك فقلت
أوصلين :  قد أفرده خوف املسألة عن األنام، واشتغل مبحاسبة نفسه من التنطع يف الكالم؟ قلتإيل من

يا فىت إن هللا عز وجل عباداً قدح يف قلوم زندا الشغف نار : فقال. إليك الرغبة يف التصفح واالعتبار
  .اجلربوتالومق فأرواحهم لشدة االشتياق تسرح يف امللكوت، وتنظر إىل ما ذخر هلا يف حجب 

وألعماهلم . يا سيدي م فأحلقين: مث قال. أولئك قوم آووا إىل كنف رمحته: قال. صفهم يل: قلت
أحب اهللا عز وجل شوقاً إىل لقائه فإن له يوماً يتجلى فيه : أال توصيين بوصية؟ قال: قلت. فوفقين
  : وأنشأ يقول. ألوليائه

 يل جفن فأدميته وكان  كان يل دمع فأفنيته قد

 يل قلب فأضنيته وكان  يل جسم فأبليته كانو

 به اجلو فأعميته أرى  يل يا سيدي ناظر وكان

 شئت قبل اليوم داويته لو  عبدك أضحى سيدي موثقاً

  عابد آخر 
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: مررت برجل جببل اللكام وهو ساجد يقول يف سجوده: مسعت ذا النون يقول: يوسف بن احلسني قال

  . غريكإهلي، بك عرفتك فما حاجيت إىل

  عابد آخر 

كنت جائياً من املصيصة، فمررت باللكام فأحببت أن أراهم، يعين املتعبدين، : أبو إبراهيم الزهري قال
فيكم رجل تدلوين : فقلت له. هناك فقصدم ووافيت صالة الظهر، وأحسبه رآين فيهم إنسان عرفين

: فقال له ذلك الرجل. هر والعصرفحضرت معهم صالة الظ. هذا الشيخ الذي يصلي بنا: عليه؟ فقالوا

فبش يب وسلم علي كأنه : قال. هذا رجل من ولد عبد الرمحن بن عوف وجده أبو أمه سعد بن معاذ
مث : قال. أما الليلة فأنا عندكم: أنت مقيم عندنا قلت: من أين تأكل؟ فقال يل: فقلت له: كان يعرفين قال

هف جبل فقعدت ودخل فأخرج قعباً يسع رطالً مضيت معه فجعل حيدثين ويؤانسين حىت جاء إىل ك
فوضعه وقعد حيدثين حىت إذا كادت الشمس تغرب اجتمعت حواليه ظباء . ونصفاً، قد أتى عليه الدهور

ما هو غري : مث قال. فلما سقط القرص حساه. فاعتقل منها ظبية فحلبها حىت مأل ذلك القدح، مث أرسلها
أبو : قلت. ذا فتجتمع حويل هذه الظباء فآخذ حاجيت وأرسلهاما ترى، ورمبا احتجت إىل الشيء من ه

إبراهيم امسه أمحد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف، معروف بالعلم والزهد، 
  .وكان أمحد بن حنبل إذا رآه قام قائماً

  عابد آخر 

د فرأيت رجالً عليه مرقعة جالساً كنت أدور يف جبل اللكام أطلب الزهاد والعبا: أبو صاحل الدمشقي قال
ما أرى : فقلت له. يا شيخ ما تصنع ها هنا؟ قال أنظر وأرعى: على حجر مطرقاً إىل األرض، فقلت له

أنظر خواطر : فتغري لونه مث نظر إيل مغضباً وقال: بني يديك إال احلجارة، فما الذي تنظر وترعى؟ قال
كلمين بشيء أنتفع به حىت : فقلت. ي إال جزت عينقليب، وأرعى أوامر ريب وحبق الذي أظهرك عل

من لزم الباب أثبت يف اخلدم، ومن أكثر ذكر الذنوب أكثر من الندم، ومن استغىن باهللا : فقال. أمضي
  .مث تركين ومضى. أمن العدم

  عابد آخر 

    

.  فلم أر أحداً:مكثت أربعني سنة أسأل اهللا عز وجل أن يريين ولياً من أوليائه، قال: سري السقطي قال w
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فخرجت إىل الثغر وصعدت جبل اللكام بينما أنا أمشي يف احملجة إذ رأيت قوماً جلوساً حنو ثالثني نفساً 
: ألي شيء أنتم جلوس يف هذا القفر؟ قالوا: مرضى، عليهم ثياب خلقان، فسلمت عليهم ووقفت فقلت

 مثل هذا اليوم يف مثل هذا املوضع حنن من هذه املدينة اليت يف أسفل اجلبل إذا كان رأس كل شهر يف
: قال. فقعدت معهم. جنلس، فإذا كان الظهر أقبل علينا رجل من هذا املوضع فنقوم إليه فيدعو اهللا لنا

فلحقته : فلما أن كان الظهر أقبل رجل أمسر شديد السمرة عليه مئزر صوف، فقرأ على كل واحد قال
  .يا سري ال تعامل غريه فتسقط من عينه: إيل وقالفالتفت . قف علي يرمحك اهللا أكلمك: قلت له

  عابد آخر 

مضيت إىل جبل اللكام فما رأيت أعبد من شاب أصفر اللون، كان : بلغنا عن بعض السلف أنه قال
  .يصف قدميه فيصلي ركعتني من أول الليل إىل آخره فيختم فيها القرآن مث جيلس فيعتذر إىل الصباح

  للكام ومن عقالء المجانين بجبل ا

وصف يل رجل من أهل املعرفة يف جبل اللكام، فقصدته فلقيين مجاعة : بلغنا عن ذي النون املصري قال
وما الذي رأيتم من جنونه؟ : يا ذا النون تسأل عن اانني؟ فقلت: من املتعبدين فسألتهم عنه؟ فقالوا

فال نفقه ما يقول، وينوح يف أكثر أوقاته نراه يف أكثر أوقاته هائماً ساهياً يكلم فال جييب، ويتكلم : قالوا
إنه : فقالوا. دلوين عليه: مث قلت هلم. ما أحسن أوصاف هذا انون: على نفسه ويبكي فقلت يف نفسي

انطلقت إىل الوادي فأشرفت على واد وعر، فجعلت أنظر مييناً ومشاالً فإذا أنا . يأوي يف الوادي الفالين
  :  يقولبصوت حمزون شج من وجد قلب وهو

 الذي ما إن سواه أريد أنت  ذا الدي أنس الفؤاد بذكره يا

  وهواك غض يف الفؤاد جديد  الليايل والزمان بأسره تفىن

فاتبعت الصوت فإذا أنا بفىت حسن الوجه حسن الصوت، وقد ذهبت تلك احملاسن وبقيت : قال ذو النون
فسلمت عليه فرد السالم وبقي شاخصاً . انرسومها، حنيل قد اصفر واحترق وهو شبيه بالواله احلري

  : يقول

  فأنت والروح شيء غري مفترق  عيين عن الدنيا وزينتها أعميت

 أول الليل حىت مطلق الفلق من  ذكرتك واىف مقليت أرق إذا

 إال رأيتك بني اجلفن واحلدق  وما تطابقت األجفان عن سنة
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: مسألة؟ فقال: فقلت. قد مسيت به: أوجمنون أنت؟ قال: تيا ذا النون ما لك وطلب اانني؟ قل: مث قال

حيب له : أخربين ما الذي حبب إليك االنفراد وقطعك عن املؤانسني وهيمك يف األودية؟ قال: سل، قلت
يا ليت شعري يا فىت إىل مىت تتركين مقلقالً يف : مث قال. هيمين، وشوقي إليه هيجين، ووجدي به أفردين

. مسكن احلب سواد الفؤاد:  أين حمل احلب منك؟ وأين مسكن الشوق فيك؟ فقالأخربين: حمبيت؟ فقلت

يا : مث قال. حبيث ال حيث: كيف جتده؟ قال: قلت. احلق سبحانه: فما الذي جتد يف خلوتك؟ قال: قلت
ما صدق وجدانك للحق تعاىل؟ : إي واهللا وأشجاين، مث قلت له: ذا النون أعجبك كالم اانني؟ قلت

مث سقط إىل األرض ميتاً . يا ذا النون هكذا موت الصادقني: مث قال. رخة ارتج هلا اجلبلفصرخ ص
  .فتحريت يف أمره، ال أدري ما أصنع به، وإذا به قد غاب عين فال أدري أين ذهب

  ذكر المصطفين من عباد جبل لبنان

  معروف وجمهول فنبدأ باملعروف : وهم على ضربني

  علي الجرجرائي 

  .وكان يرتل جبل لبنان. ذي بشر احلايفكان من أستا

فلما : قال. بلغين أن بشراً احلايف لقي علياً اجلرجرائي جببل لبنان على عني ماء: القاسم بن القاسم قال
أمستوص : فالتفت إيل وقال. أوصين: فعدوت خلفه وقلت. بذنب مين لقيت اليوم إنسياً: أبصرين قال

 اهلوى، وعاف الشهوات، واجعل بيتك أحلى من حلدك يوم تنقل أنت؟ عانق الفقر، وعاشر الصرب، وعاد
  .إليه، على هذا طاب املسري إىل اهللا عز وجل

  ذكر المصطفين من المجهولين األسماء من عباد جبل لبنان 

  عابد 

    

بينا أنا أدور يف جبل لبنان إذ خرج علي شاب قد أحرقته السموم والرياح، عليه : حممد بن حسان قال
يا أخي، : فقلت له. فلما نظر إيل وىل هارباً مستوحشاً. ، وقد سقط شعر رأسه على حاجبيهطمر رث

يا أخي، احذر احلق فإنه غيور، وال : فالتفت إيل وهو مار فقال. موعظة لعل اهللا عز وجل أن ينفعين ا
  .حيب أن يرى يف قلب عبده سواه
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  عابد آخر 

بينا أنا أسح يف جبل لبنان إذ جن الليل علي وأنا يف : سائح قالحدثين أبو فروة ال: إبراهيم بن اجلنيد قال
يا من آنسين بقربه، وأوحشين من خلقه، وكان عند مسريت : بعض أوديته، فإذا بصوت حمزون وهو يقول

إنسي : فلما أحس يب نفر وقال. ارحم اليوم عربيت، فدنوت منه فإذا شيخ قد سقط حاجباه على عينيه
  .إليك عين، فمنك فررت: لقا. إنسي: أنت؟ قلت

  عابد آخر 

بينا أنا أسري على جبل لبنان يف جوف الليل إذا أنا بعريش : مسعت ذا النون يقول: يوسف بن احلسني قال
شهد لك قليب يف : فقال. من ورق البلوط، وإذا شاب قد أخرج رأسه من العريش بوجه أحسن من القمر

شهد لك قليب بذلك وال حيسن بقليب أن يألف غريك؟ النوازل مبعرفة درجة الفضل لك، وكيف ال ي
مث أدخل رأسه يف عريشه وفاتين كالمه، فلم أزل واقفاً إىل أن . هيهات لقد خاب لديك املقصرون عنك

إهلي أشرقت بنورك السموات، وأنارت بنورك : طلع الفجر مث أخرج رأسه فنظر إىل القمر فقال
بالتجائي إليك يف حزين :  به معارف القلوب، مث قالالظلمات، وحجبت جاللك عن العيون فوصلت

رمحك اهللا أسألك : فقلت. انظر إيل نظرة من ناديته فأجاب، فوثبت إليه فسلمت عليه فرد علي السالم
حبييب وما الذي أفزعك مين؟ : قلت. ما خرج روعك من قليب: ومل ذاك؟ قال: قلت. ال: عن مسألة؟ قال

فوقعت مغشياً . ركك الزاد ليوم معادك، ووقوفك على الظنون يا ذا النونبطالتك يف يوم شغلك، وت: قال
  .فقمت فسرت ويف منه حسرة. مث رفعت رأسي فلم أره وال العريش. فما أفقت إال حبر الشمس. علي

  عابد آخر 

بلغين أن جببل لبنان رجالً تطوى له األرض من يومه إىل بيت املقدس، : عن أيب احلارث األوالسي قال
فسألته من أين املطعم؟ فدعا بظبية كانت . صف يل مكانه فصرت إليه فإذا هو رجل قد ألبس سالمةوو

  .قريباً منه يف اجلبل فجاء ا إىل صخرة فيها نقرة فحلبها وسقاين من اللنب

  ومن عقالء المجانين بجبل لبنان 

  شيبان المصاب 
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: ائر مع ذي النون يف جبل لبنان إذا قال يلبينا أنا س: حدثين سامل قال: حممد بن أمحد بن سلمة قال

فغاب عين يف اجلبل ثالثة أيام وأنا أنتظره، إذا هاجت علي النفس . مكانك يا سامل حىت أعود إليك
أطعمتها من نبات األرض وسقيتها من ماء الغدران، فلما كان بعد الثالث رجع إيل متغري اللون ذاهب 

دعين من ختويف . ال: يا أبا الفيض أسبع عارضك؟ فقال: سهالعقل، فقلت له بعد أن رجعت إليه نف
البشرية، إين دخلت كهفاً من كهوف هذا اجلبل فرأيت رجالً أبيض الرأس واللحية أشعث أغرب حنيفاً 

فرد علي السالم وقام . حنيالً كأمنا أخرج من قربه، ذا منظر مهول وهو يصلي، فسلمت عليه بعد ما سلم
. اكعاً وساجداً حىت صلى العصر واستند إىل حجر حذاء احملراب يسبح، ال يكلمينإىل الصالة فما زال ر

يا بين آنسك اهللا : رمحك اهللا توصيين بشيء، ادع اهللا عز وجل يل بدعوة؟ فقال: فبدأته بالكالم فقلت له
من غري عزاً : يا بين من آنسه اهللا بقربه أعطاه أربع خصال: فقال. زدين: فقلت. مث سكت. تعاىل بقربه

  .عشرية، وعلماً من غري طلب، وغىن من غري مال، وأنساً من غري مجاعة

مث شهق شهقة فلم يفق إال بعد ثالثة أيام حىت تومهت أنه ميت، فلما كان بعد ثالثة أيام قام فتوضأ من 
 قد: يا بين كم فاتين من الفرائض؟ صالة أو صالتان أو ثالث؟ قلت: عني ماء إىل جنب الكهف وقال يل

  : فاتتك صالة ثالثة أيام بلياليهن فقال

  مث حب احلبيب أذهب عقلي  ذكر احلبيب هيج شوقي إن

: فقلت له. وقد استوحشت من مالقاة املخلوقني، وقد أنست بذكر رب العاملني، انصرف عين بسالم

بدالً، فاحملبون أحبب موالك وال ترد حببه : وبكيت فقال. يرمحك اهللا وقفت عليك ثالثة أيام رجاء الزيادة
  .هللا تعاىل هم تيجان العباد وعلم الزهاد، وهم أصفياء اهللا وأحباؤه

    

فما كان إال هنية وإذا جبماعة من العباد منحدرين من . مث صرخ صرخة فحركته فإذا هو قد فارق الدنيا
فسألت : ملقال سا. شيبان املصاب: ما اسم هذا الشيخ؟ قالوا: فسألت. اجلبل حىت واروه حتت التراب

نعم، : تعرفون من كالمه شيئاً؟ قالوا: قلت. كان جمنوناً خرج من أذى الصبيان: أهل الشام عنه فقالوا
  .فقلت عمي واهللا عليكم: إذا بك مل أجن يا حبييب فبمن؟ قال سامل: كلمة واحدة كان يغين ا إذا ضجر

  عباس المجنون 

 عليه جبة صوف مفتقة األكمام، عليها مكتوب، ال صعدت جبل لبنان فإذا برجل: عن ابن املبارك قال
فناشدته . فلما رآين اختفى وراء شجرة. تباع وال تشترى، قد ائتزر مبئزر اخلشوع، واتشح برداء القنوع

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   897 

إنكم معاشر العباد تصربون على الوحدة، وتقاسون هذه القفار املوحشة، فضحك : باهللا فظهر فقلت
  : ووضع كمه على رأسه وأنشأ يقول

 اليوم مذنباً قد أتاكا ارحم  يا حبيب القلوب من يل سواكا

 أىب القلب أن حيب سواكا قد  سؤيل ومنييت وسروري أنت

 غري أين أريدها ألراكا  سؤيل من اجلنان نعيم ليس

فلقيين غالم أيب سليمان الداراين فسألته . مث غاب عين فتعاهدت ذلك املوضع سنة ألقع عليه فلم أره: قال
ذاك عباس انون، : من هو؟ قال: فقلت. واشوقاه إىل نظرة أخرى منه:  وأعطيته صفته فبكى وقالعنه

  .يأكل يف كل شهر أكلتني من مثار الشجر ونبات األرض، يتعبد منذ ستني سنة

  من عباد جبل الطور

  عابد 

كنت على : كنت عند إبراهيم بن شيبان فسألوه عن وصف العارف؟ فقال: سهل بن عيسى اجلبلي قال
فأتانا ذات يوم شاب . جبل الطور مع شيخي أيب عبد اهللا املغريب ومعنا حنو من سبعني رجالً، أقل أو أكثر

عليه أثر اخلشوع فكنا إذا صلينا قام فصلى معنا، وإذا جتارينا العلم قعد يستمع إلينا فبينا حنن ذات يوم 
فتكلم الشيخ علينا يف علوم املعارف فرأيت قعود حتت شجرة يف مكان فيه عشب، وكانت أيام الربيع، 

هذا هو : فقال الشيخ. مث غاب فلم أره بعد ذلك. الشاب يتنفس، فاحترق ما بني يديه من العشب
  .العارف، وهذا وصفه

  من عباد جبال بيت المقدس

  : عابد

مسعت صوتاً بينا أنا يف بعض جبال بيت املقدس : مسعت ذا النون يقول: حممد بن أمحد النيسابوري قال
ذهبت اآلالم عن أبدان اخلدام ووهلت بالطاعة عن الشراب والطعام، وألفت أبدام طول : وهو يقول

فتبعت الصوت فإذا شاب أمرد قد عال وجهه اصفرار مييل ميل الغصن إذا . القيام بني يدي امللك العالم
أيها : ين توارى عين بالشجر فقلت لهفلما رآ. ميلته الريح، وعليه مشلة قد اتزر ا، وأخرى قد اتشح ا

هذا مقام من الذ بك : فخر ساجداً وجعل يقول. فكلمين وأوصين. العامل، اجلفاء ليس من أخالق املؤمنني
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واستجار مبعرفتك، وألف حمبتك فيا إله القلوب وما حتويه من جالل عظمتك احجبين عن القاطعني يل 
  .مث غاب عين فلم أره: قال ذو النون. عنك

  ومن عابدات جبال بيت المقدس 

  عابدة 

بينما أنا أجول يف بعض جبال بيت املقدس إذا أنا بشخص منحدر من جبل، : حممد املبارك الصوري قال
يا هذا من أين أقبلت؟ : فسلمت فردت فقالت. فإذا هي امرأة عليها مدرعة من صوف ومخار من صوف

مع سيدك وحشة الغربة وهو مؤنس الغرباء وحمدث يا سبحان اهللا، وهل جتد : قالت. رجل غريب: فقلت
أو ال يبكي العليل إذا : مم بكاؤك، ما أسرع ما وجدت طعم الدواء؟ فقلت: الفقراء؟ فبكيت، فقالت
ألنه ما خدم القلب خادم هو أحب إليه من البكاء، وال : مل؟ قالت: قلت. ال: وجد طعم العافية؟ قالت

علميين رمحك اهللا فإين أراك : قلت. لشهيق والزفري يف البكاءخدم البكاء خادم هو أحب إليه من ا
  : فأنشأت تقول. حكيمة

 مركب مجوح فإا  دنياك غرارة فذرها

 نفسه تطيح منيته،  بلوغ اجلهول منها دون

 فاحش قبيح فإنه  تركب الشر واجتنبه ال

 واسع فسيح فإنه  واخلري فاقدم عليه ترشد

  .ب ربك شوقاً إىل لقائه، فإن له يوماً يتجلى فيه ألوليائهأحب: فقالت. زيديين: فقلت

  ومن عقالء المجانين مجنونة في جبل من جبال بيت المقدس يقال لها زهراء الوالهة 

  زهراء الوالهة 

    

بينا أنا يف بعض أودية بيت املقدس إذ مسعت صوتاً : مسعت ذا النون املصري يقول: حممد بن سلمة قال
يادي اليت ال حتصى، ويا ذا اجلود والبقاء متع بصر قليب من اجلوالن يف بساتني جربوتك، يا ذا األ: يقول

واجعل مهيت متصلة جبود لطفك يا لطيف، وأعذين من مسالك املتحريين جبالل ائك يا رؤوف، واجعلين 
:  قال ذا النون.لك يف مجيع احلاالت خادماً وطالباً، وكن يل يا منور قليب وغاية طليب يف الفضل صاحباً

wفطلبت الصوت حىت ظهر يل، فإذا امرأة كأا العود احملترق، وعليها درع من الصوف، ومخار من الشعر 
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: فقالت. السالم عليك: فقلت هلا. أسود قد أضناها اجلهد وأفناها الكمد وذوا احلب، وقتلها الوجد

كشف عن سري : مسي ومل تريين؟ قالتال إله إال اهللا كيف عرفت ا: وعليك السالم يا ذا النون فقلت
أسألك يا ذا : فقالت. ارجعي إىل مناجاتك: فقلت. احلبيب فرفع عن قليب حجاب العمى فعرفين امسك

. فبقيت متحرياً متفكراً. مث خرت ميتة. البهاء أن تصرف عين شر ما أجد فقد استوحشت من احلياة

أمل تسمع : من هذه؟ فقالت: قلت. هللا الذي كرمهااحلمد : فأقبلت عجوز كالواهلة فنظرت إليها مث قالت
  .بزهراء الواهلة؟ هذه ابنيت توهم الناس منذ عشرين سنة أا جمنونة وإمنا قتلها الشوق إىل را

  من عباد جبال المغرب

  عابد 

بينا أنا يف جبال املغرب إذ وقعت على رجل : مسعت ذا النون يقول: عن ذي الكفل أخي ذي النون قال
قال ذو النون . عليكم السالم:  يف رأس جبل، فسلمت عليه؛ فأطرق إىل األرض مث رفع رأسه وقالعابد

معي بضيعة قد هربت ا من األسواق وقد جئت ا ألدفنها : ما مقامك يف هذا املكان؟ فقال: فقلت له
أنست لو : عقد توحيدي وخالص ضمري مكنوين قلت: وما بضاعتك هذه؟ قال: قلت. يف هذا املكان

مث رفع طرفه . فوجدوه مؤنساً. منهم هربت، وقد قصدت إىل من قصده غريي من الراجني: قال. بالناس
  .فرفعت طريف يف موضع رفع طرفه ورددت طريف فلم أره: قال ذو النون. أنت أنت: حنو السماء مث قال

  من عباد جبال اإلسكندرية

  عابد 

يا أهل الشام تعجبون مين؟ وإمنا العجب :  أدهم ذات يومقال إبراهيم بن: جعفر بن النعمان الرازي قال
من الرجل اإلسكندراين، فإين طلبته يف جبال اإلسكندرية حىت وقعت عليه بعد مثانية أيام وهو يصلي كأنه 

هل عندك حديث حتدثنا : قال. رجل أعرايب: من أنت؟ قلت: مث حانت منه التفاتة إيل فقال يل. مدهوش
. خذ أنت ها هنا حىت آخذ أنا ههنا: مسة أحرف فغشي عليه وأنا أنظر، مث أفاق فقالفحدثته خب: به؟ قال

  .فطلبته بعد فلم أقدر عليه

  من عباد جبل المقطم
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وصف يل رجل يف جبل املقطم فقصدته : مسعت ذا النون املصري يقول:  يوسف بن احلسني قال-  884
مث استخرت اهللا تعاىل يوماً يف كالمه، وسألت . مهفرأيت رجالً متعبداً، فمكثت معه أربعني يوماً ال أكل

فر من : زدين، فقال: فقلت. يف التقوى واملراقبة: أيها الشيخ فما النجاة؟ فقال: اهللا أن يوفقه يل، فقلت
إن هلل عباداً نظروا إىل باطن الدنيا ملا نظر اخللق إىل : فقال. زدين: فقلت له. اخللق وال تستأنس م

ا منها ما خشوا أن مييتهم؟ إم قوم صافوه بالعقول ودققوا له الفطن فسقاهم كأساً من ظاهرها، فأماتو
  .إم أقوياء يف توكلهم: فقال. زدين: فقلت له: قال. حمبته فهم يف عطشهم أروياء، ويف رم عطاش

  من عباد جبل األقرع

  عابد 

ال له األقرع، فإذا أنا بشاب قد حنل كنت ماراً يف جبال الشام فأتيت على رجل يق: قال بشر بن احلارث
أقول له عظين : فقلت يف نفسي. جسمه ورق جلده، وعليه ثوب من صوف، فسلمت عليه فرد علي

عظ نفسك بنفسك، وفك نفسك من حبسك، وال : فقال يل قبل أن أكلمه فأجاب عن سري. وأبلغ
مث . وعليك باجلد واالجتهادتشتغل مبوعظة غريك من جنسك، واذكر اهللا يف اخللوات يقك السيئات، 

يا بشر، وما : مث قال. شغلت النفوس بالقليل الفاين وحنبت األبدان بالتسويف واألماين: بكى وجعل يقول
رآين وما عرفين قبل ذلك، إن هللا عباداً خالط قلوم احلزن، فأسهر ليلهم وأظمأ ارهم، وأبكى عيوم، 

سورة " وباألسحار هم يستغفرون. من الليل ما يهجعونكانوا قليالً "كما وصفهم رم يف كتابه 
  .18 و17الذاريات آية 

  ذكر المصطفين من عباد جبال الشام المجهولة األسماء

  حميد بن جابر، األمير الشامي 

    

كنت يوماً ماراً مع إبراهيم بن أدهم يف صحراء إذ أتينا على قرب مسنم فترحم عليه : إبراهيم بن بشار قال
هذا قرب محيد بن جابر أمري هذه املدن كلها، كان غرقاً يف حبار الدنيا مث : من هذا؟ فقال: لتوبكى، فق

لقد بلغين أنه سر ذات يوم بشيء من مالهي ملكه ودنياه وغروره . أخرجه اهللا عز وجل منها فاستنقذه
لى سريره وبيده فرأى رجالً واقفاً ع: قال. مث نام يف جملسه ذلك مع من خيصه من أهله: قال. وفتنته

ال تؤثرن فانياً على باق، وال تغترن مبلكك وقدرتك : كتاب فناوله ففتحه فإذا فيه كتاب بالذهب مكتوب
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وسلطانك وخدمك وعبيدك ولذاتك وشهواتك، فإن الذي أنت فيه جسيم لوال أنه عدمي، وهو ملك لوال 
 يوثق له بغد، فسارع إىل أمر اهللا أن بعده هلك وهو فرح وسرور لوال أنه هلو وغرور، وهو يوم لو كان

" وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات واألرض أعدت للمتقني: "عز وجل فإن اهللا قال

فخرج من ملكه . هذا تنبيه من اهللا عز وجل وموعظة: فانتبه فزعاً وقال: قال. 133سورة آل عمران آية 
 بلغتين قصته وحدثت بأمره قصدته فسألته فحدثين ببدو أمره فلما. ال يعلم به، وقصد هذا اجلبل فتعبد فيه

  .فهذا قربه رمحه اهللا. وحدثته ببدو أمري، فما زلت أقصده حىت مات ودفن ههنا

  عابد آخر 

فقلت . استقبلين رجل يف طريق الشام وعليه عباءة قد عقدها مستوفزاً كأنه وحشي: بشر بن احلارث قال
: غليه فقلت له: وإىل أين تذهب؟ فقال: فقلت. جئت من عنده: ال يلرمحك اهللا من أين جئت؟ ق: له

. ال أراك تقبل: قال. فأوصين: يف التقوى واملراقبة ملن أنت له مبتغ، قلت: ففيم النجاة رمحك اهللا؟ قال

. فر منهم وال تأنس م واستوحش من الدنيا فإا تعرضك للعطب: قال. أرجو أن أقبل إن شاء اهللا: قلت

من عرف الدنيا مل يطمئن إليها ومن أبصر ضررها أعد هلا دواءها، ومن عرف اآلخرة أحل يف : المث ق
  .طلبها، ومن تومهها اشتاق إىل ما فيها فهان عليه العمل

فكانت وتزيين فتزينت؟ والتشوق إىل : فكيف لو تومهت من ميلكها ومن زخرفها ومن قال هلا: مث قال
  . وأطيب لعيش املستأنسنيمالكها أوىل بقلوب املشتاقني،

قد أنسوا برم فاألمر فيما بينهم سليم، صافوه بالعقول، ودققوا له الفطن، فسقاهم من كأس : مث قال
  .حبه شربة فظلوا يف عطشهم أروياء، ويف رم عطاشاً

احلمد : قال. بلى رمحك اهللا إين أفهم مجيع ما قلت: يا هذا أتفهم ما أقول وإال فال تتبعين؟ قلت: مث قال
خذ إليك نعم هم الذين ال ميلون كاساته من : ورأيت يف وجهه السرور مث قال: قال. هللا الذي فهمك

حتفه، فاحلكمة إىل قلوم سائلة متواصلة، ألم األكياس الذين مل تدنسهم املطامع ومل تقطعهم عن اهللا عز 
لبهم، قد قطعتهم اخلشية ووهلتهم الغربة، وجل القواطع، ليوث يف تعززهم، أغنياء يف توكلهم، أقوياء يف تق

ال يركنون إىل الدنيا . نعيمهم اليقني، وروحهم السكون، ألني اخللق عريكة وأشده حياء، وأشرفه مطلباً
مث قال . وال يتطاولون وال يتماوتون، فهم صفوة اهللا عز وجل من خلقه، وضائن من خالص عباده. جزعاً

نفعنا اهللا وإياك مبا علمنا وسلمنا وإياك مبا علمنا، السالم . هلا مقنعيل أن القلوب احلية من دون هذا 
قال . مث مضى وتركين. لست أنساك فال تنسين: فطلبت إليه فأىب علي وقال: قال بشر. عليك ورمحة اهللا

wلقد أنس بك ذلك الرجل الصاحل، إنه رجل من : فلقيت عيسى بن يونس فحدثته بقصته فقال يل: بشر
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 يأوي يف اجلبل وإمنا يدخل إىل املدينة يف كل مجعة لصالة اجلمعة ويبيع يف ذلك اليوم حطباً خيار الناس
  .يكفيه إىل اجلمعة األخرى، وعجباً له كيف كلمك؟ لقد حفظت عنه كالماً حسناً

  عابد آخر 

    

 عليه عابد، بينا حنن نسري يف بالد الشام ملنا عن الطريق ناحية جبل: مسعت سرياً يقول: ابن مسروق قال
إنا قد ملنا عن الطريق، وها هنا عابد فميلوا بنا إليه نسأله، لعل اهللا عز وجل يوفقه : فقال رجل من القوم

ما يل ال أبكي؟ وقد : فقلت له ما أبكى العابد؟ قال: قال سري. فملنا إليه فوجدناه يبكي. يكلمنا
بون فيها، وقل احلق ودرس هذا األمر توعرت الطرق وقل السالكون فيها، وهجرت األعمال وقل الراغ

فال أراه إال يف لسان كل بطال ينطق باحلكمة، ويفارق األعمال، قد افترش الرخصة ومتهد التأويل، واعتل 
كيف سكنت قلوم إىل روح الدنيا، وانقطعت عن روح ملكوت : بزلل العاصني مث صاح صيحة وقال

أين : وجال جولة مث قال. ء، واكرباه من حرية األدالءواغماه من فتنة العلما: السماء؟ مث جعل يقول
شغلهم واهللا ذكر طول الوقوف،وهم : األبرار من العلماء؟ بل أين األخيار من الزهاد؟ مث بكى وقال

فخليناه . تنحوا عين. أنا أستغفر اهللا من شهوة الكالم: مث قال. اجلواب عن ذكر اجلنة والنار والثواب
  .اً ومهاًيبكي وقد ملئنا منه غم

  عابد آخر 

بينا أنا سائر بني جبال الشام إذا بشيخ على تلعة : مسعت ذا النون يقول: حممد بن أمحد الشمشاطي قال
فتقدمت إليه فسلمت عليه فرد علي السالم مث جعل . من األرض قد تساقطت حاجباه على عينيه كرباً

لزاهدون فوجدوه حبيباً، ويا من استأنس به يا من دعاه املذنبون فوجدوه قريباً، ويا من قصده ا: يقول
  : اتهدون فوجدوه جميباً مث أنشأ يقول

 يف سالف األزمان اختارهم  وله خصائص مصطفون حلبه

 ودائع حكمة وبيان فهم  من قبل فطرة خلقه اختارهم

  عابد آخر 

الشام فإذا أنا بعابد قد خرج بينا أنا أسري يف بالد : مسعت ذا النون يقول: أبو عثمان سعيد بن احلكم قال
wأعوذ بك سيدي ممن يشغلين عنك، يا : مث قال. من بعض الكهوف فلما نظر إيل استتر بني تلك األشجار
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واغماه من طول البكاء وطول احلزن : حبيب التوابني، ومعني الصادقني، وغاية أمل احملبني، مث صاح
 أذاق قلوب العارفني به حالوة االنقطاع إليه، فال سبحان من: مث قال. واكرباه من طول املكث يف الدنيا

أيها : فناديته. قدوس قدوس قدوس: مث مضى وهو يقول. شيء ألذ عندهم من ذكره واخللوة مبناجاته
فسلمت عليه . اقطع عن قليب كل عالقة، واجعل شغله بك دون خلقك: فوقف وهو يقول. العابد قف يل

 اهللا عليك مؤن نصب السري إليه، وأداك إىل رضاه حىت ال يكون خفف: مث سألته أن يدعو اهللا يل فقال
  .مث سعى بني يدي كاهلارب من السبع. بينك وبينه عالقة

  ومن عابدات جبال الشام 

  عابدة 

كنت سائراً يف بعض جبال الشام فإذا أنا بكوخ فقصدته : مسعت ذا النون يقول: عبد امللك بن هاشم قال
: يا عجوز حدثيين ما الغىن؟ قالت: فدنوت منها فسلمت وقلت. ن البكاءفإذا أنا بعجوز قد عميت م

  .فما الزهد يف الدنيا؟ قالت ترك طلب املفقود حىت يفقد املوجود: قلت. الزهد يف الدنيا

  ذكر المصطفين من عباد جبال غير معروفة المكان

  عابد في جبل 

كان : وقال غري مسعر: قال سفيان.  قرصنيعن مسعر أن عابداً كان يتعبد يف جبل، يؤتى بقوته كل يوم
مث أتاه سائل آخر فكسر . قال فأتاه ذات يوم بقوته فجاءه سائل فأعطاه أحد القرصني. يأتيه طري أبيض

ما هذا النصف بالذي يغين عن : القرص الثاين نصفني فأعطاه النصف وبقي النصف لنفسه، مث قال واهللا
فسلم القرص كله . يين، وألن يشبع واحد خري من أن جيوع اثنانهذا شيئاً، وال هذا النصف بالذي يكف

هذا شيء قد أعطيته : فقيل له. أسأل املغفرة: فقال. سل: للسائل وبات طاوياً، فأيت يف منامه فقيل له
  .وكان عام جدب فأغيثوا: قال. قال أسأل أن يغاث الناس. فسل

  عابد آخر على جبل 

    

خرجت إىل اجلزيرة فركبت السفينة فأرفت بنا إىل ناحية : لب أنه حدثه قالأبو اهليثم عن عبد اهللا بن غا
فخرجت فطوفت يف ذلك اخلراب أتأمل آثارهم : قال. قرية عادية يف سفح جبل خراب ليس فيها أحد
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فرجعت إىل : قال. إن هلذا البيت لشأناً: قال فقلت. وما كانوا فيه إذ دخلت بيتاً يشبه أن يكون مأهوالً
فدخلت : قال. نعم: قالوا. تقيمون علي ليلة: وما هي؟ قلت: قالوا. إن يل إليكم حاجة:  فقلتأصحايب

فلما أن جاء الليل مسعت صوتاً قد احنط . إن يكن له أهل فسيأوون إليه إذا جاء الليل: ذلك البيت، فقلت
ومل أر : قال. تفلم يزل الصوت يدنو كذلك حىت دخل البي. من رأس اجلبل، يسبح اهللا وحيمده ويكربه

فصلى ما شاء اهللا أن يصلي، مث . يف ذلك البيت شيئاً إال جرة ليس فيها شيء، ووعاء ليس فيه طعام
مث قام . مث أتى تلك اجلرة فشرب منها شراباً. انصرف إىل ذلك الوعاء فأكل منه طعاماً، مث محد اهللا تعاىل

  .فصلى حىت أصبح

قلت رمحك اهللا مل أرد :  رمحك اهللا دخلت بييت بغري إذين؟ قال:فلما أصبح أقام الصالة فصليت معه فقال
رأيتك أتيت هذا الوعاء فأكلت منه طعاماً وقد نظرت قبل ذلك فلم أر فيه شيئاً، وأتيت : وقلت. إال اخلري

أجل ما من طعام أريده من : قال. تلك اجلرة فشربت منها شراباً وقد نظرت قبل ذلك فلم أر فيها شيئاً
: قال. اس إال أكلته من هذا الوعاء، وال شراب أريده من شراب الناس إال شربته من هذه اجلرةطعام الن

رمحك اهللا إن هذه األمة مل : فقلت. وإن أردت السمك الطري: وإن أردت السمك الطري؟ قال: قلت
رية فيها كل ههنا ق: فقال. تؤمر بالذي صنعت، أمرت بالصالة يف اجلماعة وعيادة املريض، واتباع اجلنائز

وكان عبد اهللا بن . فكاتبين حيناً مث انقطع عين كتابه فظننت أنه مات: قال. ما ذكرت وأنا منتقل إليها
  .غالب ملا مات وجد من قربه ريح املسك

  عابد آخر على جبل 

ز حدثين أبو فروة السائح، وكان واهللا من العاملني هللا ع: حدثين أمحد بن سهل قال: قال حممد بن احلسني
. إن ها هنا ألمراً ما: بينا أنا أطوف يف بعض اجلبال إذ مسعت صدى جبل فقلت: وجل مبحبته، قال

. يا من آنسين بذكره وأوحشين من خلقه، وكان يل عند مسريت: فاتبعت الصوت فإذا أنا اتف يهتف

 أوليائه اجعلين اليوم يا عظيم الصنيعة إىل. ارحم اليوم عربيت وهب يل من معرفتك ما أزداد به تقرباً إليك
  .من أوليائك املتقني

فأقبلت حنوها فإذا أنا بشيخ مغشي عليه قد بدا بعض جسده، فغطيته . مث مسعت صرخة ومل أر أحداً: قال
إليكم عين فمنكم : قال. رجل من بين آدم: من أنت رمحك اهللا؟ قلت: مث مل أزل عنده حىت أفاق، فقال

  .فأومأ بيده إىل السماء. رمحك اهللا دلين على الطريق: فقلت.  وتركينمث بكى وقام، فانطلق: هربت، قال

  عابد آخر على جبل 
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حدثين رجل من أهل الشام أنه دخل كهف جبل يف ناحية عن طريق : حممد بن أيب عبد اهللا اخلزاعي قال
طيل إن كنت تطيل جهدي يف دار الدنيا وت: فإذا هو بشيخ مكتوب على وجهه، وإذا هو يقول. الناس

فسلمت فرفع رأسه فإذا دموعه قد : شقائي يف اآلخرة فلقد أمهلتين وأسقطتين من عينك أيها الكرمي، قال
: أمل تكن الدنيا لكم واسعة وأهلها لكم أناساً؟ فلما رأيت من عقله ما رأيت قلت له: فقال. بلت األرض

، فحيثما ظننت أنه أقرب لك إىل وأنت يا أخي: رمحك اهللا اعتزلت الناس واغتربت يف هذا املوضع؟ فقال
أقل ذلك : فاملطعم؟ قال: قلت: قال. اهللا عز وجل فابتغ إىل ذلك سبيالً فلن جيد مبتغوه من غريه عوضاً

أال أخرجك من هذا املوضع : فقلت: قال. فنبت األرض وقلوب الشجر: عند احلاجة إليه إذا أردنا ذلك
إمنا الريف واخلصب حيث يطاع اهللا عز وجل، وأنا : لفبكى مث قا: فآيت بك أرض الريف واخلصب؟ قال

  .شيخ كبري أموت اآلن، ال حاجة يل بالناس

  عابد آخر في جبل 

    

خرجت حاجاً على طريق الشام، فبينا أنا : قال قاسم اجلرعن: أبو حفص عمر بن عبد اهللا املؤذن قال
مسهم من الغلط مثل الذي مسين، وقد أسري يف الليل إذ غلطت الطريق فسمعت صيحة فإذا أنا جبماعة قد 
أترى بكائي نافعي عندك ومنقذ رقبيت : وقفوا على رجل من املتعبدين يف جبل وهو يبكي ويقول يف بكائه

: من حكمك؟ أتراك آخذاً من نفسي حبقك وموخبها على رؤوس األشهاد مبا ضيعت من أمرك؟ مث صاح

: فقال. إنا غلطنا الطريق: اه، فقال له بعض القومآوه لكشف سترك عين، آوه لوقويف بني يديك يا سيد

يا دليل األدالء دلين ودهلم : وأنا أيضاً قد غلطت الطريق، فمن يل ولكم باالستقامة على وجهها؟ مث قال
  .وال حتريين وإياهم

  .فكشف لنا عن الطريق فسلكناها وتركناه واقفاً يف صومعته: قال

  عابد آخر في جبل 

رأيت رجالً على رأس جبل كأنه شن بال : ث أمحد بن احلارث األوالشي أنه قالبلغنا عن أيب احلار
إن أطقت ما طوقت فأقم وإال : فقال. فسألته املقام معه. شاخصاً ببصره حنو السماء ال يفتر عن الذكر

يكون الذهب والفضة عندك كاحلصى واملدر، والسباع واهلوام كالطري : وما هو؟ قال: فامض عين، قلت
نعام، وخوفك من جنسك كخوفك من السباع، وخوفك من صحبتهم على دينك كخوفك من واأل

wالشطان، فلعلك تنال ما تريد، ومىت كان الذهب والفضة أكرب يف قلبك فإنك ستميل إىل األكرب، ومىت 
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وثالثة . هبت السباع أوشك أن تبعد إىل األمن، ومىت أنست باملخلوقني أوشك أن رب من الوحشة
: أن تعلم أنك مبتلي ال حمالة، وأن لك رزقاً مقسوماً وكذلك أجل معلوم، والثالث: ن متام األمرأشياء ه

أن تقصر األمل، فهنالك ال تبايل أين حللت من البالد وال من شاهدت من العباد فتقدم إن شئت على 
اهللا عز وجل تعلم أن : قال. صف يل ما يزيد يف صربي: قلت. بصرية وإال فتأخر على علم بضعف وعجز

بعيين ما يتحمل املتحملون من أجلي، وما يكابد املكابدون يف : ناظر إليك، قد روي يف بعض األخبار
علم : فما السبيل إىل الرضاء؟ قال: قلت. طلب مرضايت فإذا علمت أن صربك يرضي موالك صربت

سرور القلب مبر : ؟ قالفما معىن الرضاء: قلت. القلب بأن املوىل عادل يف قضائه غري متهم فيما حكم
ال تنم إال نوم يقظان، وكيف يأمن من مل يأته األمان؟ وبادر قبل الفوت، واستعن على : القضاء؟ مث قال

 وقول السلف، وال متيلن إىل "تصفية الطعمة بالقلة والتمس الصمت بقلة اخللطاء، واتبع قول الرسول 
اك فاتقه، وقم له بالقسط على نفسك، وتفرد بالفرد إذ حمدثات األمور، فكل حمدثة بدعة، واعلم أن اهللا ير

  .كنت له عبداً، وجترد من اهلموم الشاغلة، واجعل اهلم واحداً تروح يف العاجلة واآلجلة

  عابد آخر في جبل 

رأيت يف بعض اجلبال شاباً أصفر اللون غائر العينني، مرتعش األعضاء، ال : بلغنا عن بعض السلف أنه قال
. آبق من مواله: من أنت؟ فقال: فقلت له. ألرض، كأن به وخز األسنة، ودموعه تتحادريستقر على ا

تتعلق مبن يشفع : العذر حيتاج إىل إقامة حجة فكيف يعتذر املقصر؟ فقلت: فقال. فتعود وتعتذر: قلت
 يل موالي رباين صغرياً فعصيته كبرياً، شرط: فمن هو قال: كل الشفعاء خيافون منه؟ قلت: فقال. فيك

فوفاين، وضمن يل فأعطاين، فخنته يف ضماين، وعصيته وهو يراين، فواحيائي من حسن صنعه وقبيح 
. أين توجهت لقيت أعوانه، وأيت استقرت ف قدمك ففي داره: أين هذا املوىل؟ فقال: فقلت. فعلي

مث .  وأوىل أحق- لعله يرضى - احلريق بنار خوفه : فقال. ارفق بنفسك فرمبا أحرقك هذا اخلوف: فقلت
  : أنشأ يقول

 ال شك أين ذا ميت كمدا  مل يبق خوفك يل دمعاً وال جلداً

 حترق األحشاء والكبدا وناره  عبد كئيب أتى بالعجز معترفاً

 فهب يل منك لطفاً إن لقيت غدا  ضاقت مساكنه يف األرض من وجل

، هبه جتاوز وعفا، أين آثار اإلخالص هذا من فتنة البطالني: فقال. يا غالم، األمر أسهل مما تظن: فقلت
من أعان على : فقالت. والصفاء؟ مث صاح صيحة، فخرجت عجوز من كهف اجلبل، عليها ثياب رثة
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الرجاء بال صفاء : قد دعوته إىل ذلك فقال: يا أمة اهللا دعوته إىل الرجاء؟ فقالت: البائس احلريان؟ فقلت
خله ذليالً بني يدي : أقيم عندك أعينك عليه؟ فقالت: فقلت. والدته: من أنت منه؟ قالت: قلت. شرك

فلم أدر مما ذا أعجب؟ من صدق الغالم يف خوفه أو من قول العجوز . قاتله عساه يراه بعني معني فريمحه
  .انتهى ذكر عباد اجلبال حبمد اهللا ومنه. وصدقها

    

  ذكر المصطفين من عباد الجزائر

يا أخي ما تصنع ها هنا :  من العباد يف بعض اجلزائر منفرداً فقلتلقيت رجالً: عابد اهللا بن أيب نوح قال
منذ : مذ كم أنت ها هنا؟ قال: قلت. الوحشة يف غري هذا املوضع أعم: وحدك؟ أما تستوحش؟ قال

فها هنا يف القرب منك شيء تعول عليه : قلت. من عند املنعم: فمن أين املطعم؟ قال: قلت. ثالثون سنة
. أخربين بأمرك: قلت. ما أكرثك مبا قد كفيته وضمن لك: قال.  من املطعم رجعت إليهإذا احتجت إليه

ما يل أمر غري ما ترى، غري أين أظل يف هذا الليل والنهار متكالً على كرم من ال تأخذه سنة وال : قال
  . نوم

  .فتركته على تلك احلال ومضيت. مث صاح صيحة أفزعين فوثبت وسقط مغشياً عليه: قال

  بد آخر عا

ركبنا يف مركب فطرحتنا الريح إىل جزيرة، فإذا فيها رجل يعبد : بلغنا عن عبد الواحد بن زيد أنه قال
ليس هذا بإله . إن معنا يف املركب من يسوي مثل هذا: فقلنا. من تعبد؟ فأومأ إىل الصنم: صنماً، فقلنا له

الذي يف السماء عرشه، ويف األرض : اهللا؟ قلناوما : اهللا عز وجل قال: فأنتم ملن تعبدون؟ قلنا: قال. يعبد
وجه هذا امللك إلينا رسوالً كرمياً : كيف علمتم به؟ قلنا: سلطانه، ويف األحياء واألموات قضاؤه فقال

: فما ترك عندكم عالمة؟ قلنا: قال. ملا أدى الرسالة قبضه اهللا: فما فعل الرسول؟ قلنا: قال. فأخربنا بذلك

فأتيناه . أروين كتاب امللك، فينبغي أن تكون كتب امللوك حساناً: قال.  امللكبلى ترك عندنا كتاب
. فقرأنا عليه سورة من القرآن فلم نزل نقرأ ويبكي حىت ختمنا السورة. ما أعرف هذا: باملصحف فقال

ن مث أسلم ومحلناه معنا وعلمناه شرائع اإلسالم وسوراً م. ينبغي لصاحب هذا الكالم أن ال يعصى: فقال
يا قوم هذا اإلله الذي دللتموين : فقال لنا. فلما جن علينا الليل وصلينا العشاء أخذنا مضاجعنا. القرآن

بئس العبيد أنتم، تنامون : قال. ال يا عبد اهللا، هو عظيم قيوم ال ينام: عليه إذا جن عليه الليل ينام؟ قلنا
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هذا قريب عهد باإلسالم فجمعنا له : ألصحايبفلما قدمنا عبادان قلت . فأعجبنا كالمه. وموالكم ال ينام
تنفقها، قال ال إله إال اهللا، دللتموين على طريق ما سلكتموها، أنا : ما هذه؟ قلنا: دراهم وأعطيناه فقال

: فلما كان بعد أيام قيل يل.  يضيعين وأنا أعرفه-كنت يف جزائر البحر أعبد صنماً من دونه ومل يضيعين 

قال عبد . قضى حوائجي من جاء بكم إىل جزيريت: هل من حاجة؟ فقال:  فقلتفأتيته. إنه يف املوت
فرأيت مقابر عبادان روضة وفيها قبة ويف القبة سرير عليه جارية مل . فحملتين عيين فنمت عنده: الواحد

سألتك باهللا إال ما عجلت به فقد اشتد شوقي إليه، فانتبهت فإذا به قد فارق : فقالت. نر أحسن منها
واملالئكة يدخلون "فلما جن الليل منت فرأيته يف القبة مع اجلارية وهو يقرأ . دنيا فغسلته وكفنته وواريتهال

  .24 و23سورة الرعد آية " سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقىب الدار. عليهم من كل باب

  ذكر المصطفين من عباد السواحل

  عابد بسيراف 

ات ليلة مع رجل من العابدين على الساحل بسرياف فأخذ يف بينا أنا ذ: سعيد بن ثعلبة الوراق قال
جرمي عظيم، وعفوك كثري، : مث قال. البكاء، فلم يزل يبكي حىت خفنا طلوع الفجر، ومل يتكلم بشيء

  .فتصارخ الناس من كل ناحية: قال. فامجع بني جرمي وعفوك يا كرمي

  عابد آخر 

كنت أنا وأبو سعيد اخلراز، وعباس بن املهتدي، وآخر، : حدثين أبو بكر الكتاين قال: أمحد بن فارس قال
فقال له أبو . إذا شاب ميشي معه حمربة ظننا أنه من أصحاب احلديث. نسري بالشام على ساحل البحر

فأما . طريق اخلاصة وطريق العامة: ليس أعرف إال طريقني: يا فىت على أي طريق تسري؟ فقال: سعيد
وتقدم إىل البحر ومشى حيالنا على املاء فلم . وأما طريق اخلاصة فباسم اهللا. طريق العامة الذي أنتم عليه

  .نزل نراه حىت غاب عن أبصارنا

  عابد آخر 

    

مل تكن يل مهة يف شيء : حدثين رجل من الزهاد ممن يسيح يف اجلبال قال: عباد، أبو عتبة اخلواص، قال
قال فبينا أنا ذات يوم على ساحل من سواحل . لزهادمن الدنيا وال لذة إال يف لقياهم، يعين األبدال وا

wفلما رآين هرب . البحر ليس يسكنه الناس وال ترقى إليه السفن إذا أنا رجل قد خرج من تلك اجلبال
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. ممن رب رمحك اهللا؟ فلم يكلمين: وجعل يسعى واتبعته أسعى خلفه فسقط على وجهه وأدركته، فقلت

عليك بلزوم احلق حيث كنت، فواهللا ما أنا حبامد لنفسي فأدعوك إىل : قالف. إين أريد اخلري فعلمين: فقلت
وهجم الليل علينا : مث صاح صيحة فسقط ميتاً فمكثت ال أدري كيف أصنع به؟ قال. مثل عملها

فرأيت يف منامي أربعة نفر هبطوا عليه من السماء على خيل فحفروا له . فتنحيت فنمت ناحية عنه
فلما . فذهبت عين وسنة النوم بقية الليل. فاستيقظت فزعاً للذي رأيت.  دفنوهوكفنوه وصلوا عليه مث

فلم أزل أطلب أثره وأنظره حىت رأيت قرباً جديداً فظننت أنه . أصبحت انطلقت إىل موضعه فلم أره فيه
  .القرب الذي رأيت يف منامي

  عابد آخر 

لو بكى العابدون على : ض تلك السواحلقال رجل ببالد الشام يف بع: أبو عبد الرمحن املغازيل قال
اإلشفاق حىت مل يبق يف أجسادهم جارحة إال أدت ما فيها من الدم والودك دموعاً جارية، وبقيت األبدان 

لكانوا حمقوقني . يبساً خالية تتردد فيها األرواح إشفاقاً ووجالً من يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت
  .مث غشي عليه. بذلك

  عابد آخر 

إن هللا تعاىل عباداً : مسعت بعض املتعبدين بساحل حبر الشام يقول: مسعت ذا النون يقول: فيل قالإسرا
عرفوه بيقني من معرفته فشمروا وقصدوا إليه، احتملوا فيه املصائب ملا يرجون عنده من الرغائب، صحبوا 

وال تزودوا منها إال كزاد الدنيا باألشجان، وتنعموا فيها بطول األحزان، فما نظروا إليها بعني راغب، 
الراكب، خافوا البيات فأسرعوا، ورجوا النجاة فأزمعوا، بذلوا مهج أنفسهم يف رضا سيدهم، نصبوا 

اآلخرة نصب أعينهم، وأصغوا إليها بآذان قلوم، فلو رأيتهم رأيت قوماً ذبالً شفاههم، مخصاً بطوم، 
يصحبهم التعليل والتسويف وقنعوا من الدنيا بقوات حزينة قلوم، ناحلة أجسامهم، باكية أعينهم، مل 

طفيف، لبسوا من اللباس أطماراً بالية، وسكنوا من البالد قفراً خالية، وهربوا من األوطان، واستبدلوا 
الوحدة من األخدان، فلو رأيتهم لرأيت قوماً قد ذحبهم الليل بسكاكني السهر، وفصل األعضاء منهم 

ل السرى، شعثاً لفقد الكرى، قد وصلوا الكالل بالكالل، وتأهبوا للنقلة خبناجر التعب، مخصاً لطو
  .واالرحتال

  عابد آخر 
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. خرجت من مصر وأنا على ساحل البحر، فرأيت امرأة خرجت من برية: حممد بن إبراهيم األخرم قال

وتاً من إىل صومعة ها هنا يل فيها ابن، فمشيت معها فسمعت ص: إىل أين يا أمة اهللا؟ قالت: فقلت
  : صومعة يقول

 ليس ميلكه العذار نفور  ومشتاق وليس له قرار

 به ويوحشه النهار يلذ  قلبه ليل طويل ومؤنس

 التعبد والفرار فنهمته  وطراً به فأفاد علماً قضى

 فكل أمورها فيها اعتبار  أال صرباً على دنياك صرباً

  .ه منه وقبله مينمنذ وهبت: منذ كم صار ابنك ها هنا؟ قالت: فقلت هلا

  جماعة من العباد في السواحل 

هجمنا مرة على نفر من العباد يف بعض سواحل . مل أر مثل قوم رأيتهم: عن عبد الرمحن بن زيد قال
البحر، فتفرقوا حني رأونا فبتنا تلك الليلة وارفينا يف تلك اجلزيرة، ما كنت أمسع عامة الليل إال الصراخ 

  . أصبحنا طلبناهم واتبعنا آثارهم فلم نر منهم أحداًفلما. والتعوذ من النار

  ذكر المصطفيات من عابدات السواحل

  عابدة 

قال ذو النون بينا أنا أسري على ساحل البحر إذ بصرت جبارية عليها أطمار : حممد بن جعفر القنطري قال
 باألشجان، وعصفت شعر وإذا هي ذابلة ناحلة، فدنوت منها ألمسع ما تقول، فرأيتها متصلة األحزان

يا سيدي بك تفرد : الرياح فاضطربت املواج فصرخت، مث سقطت إىل األرض فلما أفاقت حنبت مث قالت
املتفردون يف اخللوات، ولعظمتك سبحت النينان يف البحار الزاخرات، وجلالل قدسك اصطفقت األمواج 

وار، والبحر الزخار، والقمر املتالطمات، أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار والفلك الد
  .النوار، وكل شيء عندك مبقدار

  يا خري من حطت به الرتال  مؤنس األبرار يف خلوم يا

    

  : إليك عين، مث رفعت طرفها حنو السماء وقالت: فقالت. زيدينا من هذا: فقلت

w ألنك أهل لذاكا وحب  حبني حب الوداد أحبك
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  به عن سواكاشغلت فحب  الذي هو حب الوداد فأما

 للحجب حىت أراكا فكشفك  الذي أنت أهل له وأما

  ولكن لك احلمد يف ذا وذاكا  احلمد يف ذا وال ذاك يل فما

فبقيت أتعجب مما رأيت منها فإذا أنا بنسوة قد أقبلن عليهن . مث شهقت شهقة فإذا هي قد فارقت الدنيا
فتقدمت . تقدم فصل عليها: بلن ا يف أكفاا فقلن يلمدارع الشعر فاحتملنها فغيبنها عين فغسلنها مث أق

  .فصليت عليها وهن خلفي مث احتملنها ومضني

  عابدة أخرى 

بينا أنا أسري على شاطئ النيل : مسعت ذا النون املصري يقول: قال. حممد بن أمحد السوسي الشمشاطي
هو عند قلوب الذاكرين، ويا من هو يا من هو عند ألسن الناطقني، ويا من : إذا أنا جبارية تدعو وتقول

  .مث صرخت وخرت مغشياً عليها. عند فكر اجلامدين، قد علمت ما كان مين يا أمل املؤملني

  ذكر المصطفين من عباد البوادي والفلوات

  أبو حبيب البدوي 

لذي أتيت أبا حبيب البدوي أسلم عليه، ومل أكن رأيته، فقال يل أنت سفيان الثوري ا: عن الثوري قال
يا سفيان ما رأينا خرياً قط إال من : فقال يل: قال. قلت نعم نسأل اهللا تعاىل بركة ما يقال: يقال؟ قال

يا سفيان منع اهللا عز وجل : مث قال. فما لنا نكره لقاء من مل نر خرياً قط إال منه: أجل، قال: قلت. ربنا
ا منعه نظر منه واختبار، يا سفيان إن فيك إياك عطاء منه لك، وذاك أنه مل مينعك من خبل وال عدم، وإمن

  .ألنساً ومعك شغل

  مث اقبل على غنيمته وتركين : قال

  شيبان الراعي 

كان شيبان الراعي إذا أجنب وليس عنده ماء دعا ربه فجاءت سحابة : عن حممد بن محزة الربضي قال
  .ها على حالتها مل تتحركوكان يذهب إىل اجلمعة فيخط على غنمه فيجيء فيجد. فأظلته فاغتسل منها

اطلبوه يل، : قال. يا أمري املؤمنني قد حج شيبان العام: ملا حج هارون الرشيد قيل له: زيد بن العباس قال
يا أمري املؤمنني أنا رجل ألكن ال أفصح بالعربية فجئين مبن : يا شيبان عظين؟ قال: فطلبوه فأتوه به فقال له
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يا أمري املؤمنني إن الذي : قل له:  يفهم كالمه فقال له بالنبطيةيفهم كالمي حىت أكلمه، فأيت برجل
  .خيوفك قبل أن تبلغ املأمن أنصح لك من الذي يؤمنك قبل أن تبلغ اخلوف

يا هذا اتق اهللا عز وجل فإنك رجل من : الذي يقول لك: قل له: أي شيء تفسري هذا؟ قال: قل له: فقال
أمورها وأنت مسئول عنها فاعدل يف الرعية واقسم بالسوية، وانفر هذه األمة، استرعاك اهللا عليها وقلدك 

أنتم : يف السرية، واتق اهللا يف نفسك، هذا الذي خيوفك فإذا بلغت املأمن أمنت، هو أنصح لك ممن يقول
. أهل بيت مغفور لكم، وأنتم قرابة نبيكم ويف شفاعته، فال يزال يؤمنك حىت إذا بلغت اخلوف عطبت

  .مث خرج. حسبك: قال. زدين: مث قال. ون حىت رمحه من حولهفبكى هار: قال

حج سفيان الثوري مع شيبان الراعي فعرض هلم سبع، فقال له سفيان : عبد اهللا بن عبد الرمحن قال
فلما مسع السبع كالم شيبان بصبص، فأخذ : قال. ال ختف: فقال: أما ترى هذا السبع؟ قال: الثوري

  .رك ذنبهشيبان أذنه فعركها فبصبص وح

  .أو هذه شهرة؟ لوال مكان الشهرة ما وضعت زادي إال على ظهره: ما هذه الشهرة؟ قال: قال سفيان

" فمن يعمل مثقال ذرة خرياً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره: "قرأ رجل على شيبان الراعي: سيار قال

: د احلول لقيه رجل فقال لهفلما كان بع. فذهب على وجهه فلم ير سنة:  قال8 و7سورة الزلزلة آية 

ومن يعمل مثقال ذرة شراً . فمن يعمل مثقال ذرة خرياً يره"من ذلك احلساب الدقيق : من أين؟ فقال
  ".يره

  ذكر المصطفين من عباد البوادي والفلوات المجهولين األسماء

  عابد 

    

: ودعا بالغداء فقال حلاجبهحج احلجاج فرتل بعض املياه بني مكة واملدينة : عن سعيد بن أيب عروبة قال

. فنظر حنو اجلبل فإذا هو بأعرايب بني مشلتني من شعر، نائم. انظر من يتغدى معي وأسأله عن بعض األمر

إنه دعاين من هو : فقال. اغسل يديك وتغد معي: فأتاه فقال له احلجاج. إيت األمري: فضربه برجله وقال
يف هذا احلر : قال. ارك وتعاىل، دعاين إىل الصوم فصمتاهللا تب: ومن هو؟ قال: قال. خري منك فأجبته

إن ضمنت يل : قال. فأفطر وصم غداً: فقال. نعم صمت ليوم أشد حراً من هذا اليوم: الشديد؟ قال
. إنه طعام طيب: فكيف تسألين عاجالً بآجل ال تقدر عليه؟ قال: قال. ليس ذاك إيل: قال. البقاء إىل غد

  .لطباخ، إمنا طيبته العافيةمل تطيبه أنت وال ا: قال
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  عابد آخر 

. فانقض عليه راع من جبل. نزل روح بن زنباع مرتالً بني مكة واملدينة يف حر شديد: سعيد بن سامل قال

أفأدع أيامي : وإنك لتصوم يف هذا احلر الشديد؟ قال: قال. إين صائم: قال. يا راعي هلم إىل الغداء: فقال
  .نت بأيامك يا راع إذ جاد ا روح بن زنباعلقد ض: تذهب باطالً؟ قال روح

  عابد آخر 

فرفع لنا . خرجت مع أيب فكنا يف أرض فالة: حدثنا عبد اهللا بن عبيد بن عمري قال: السري بن حيىي قال
فلما دنونا إذا رجل قائم يصلي، فانتظرناه لينصرف فريشدنا إىل القرية اليت نريد، . سواد فظنناه شجرة
فإذا له حوض : قال. قال ففعل. إنا نريد قرية كذا وكذا فأوم لنا قبلها بيدك: ال له أيبفلما مل ينصرف ق

إنا نراك بأرض فالة وليس عندك ماء، أفنجعل يف : فقال له أيب. حموض يابس ليس فيه ماء وإذا قربه يابسة
. أل حوضه ذلكقربتك من هذا املاء الذي عندنا؟ فأومأ أن ال، فلم نربح حىت جاءت سحابة فمطرت فامت

كم : فقال أيب: قال. نعم ذاك فالن ال يكون يف موضع إال سقي: فلما أن دخلنا القرية ذكرناه هلم فقالوا
  .من عبد هللا عز وجل صاحل ال نعرفه

  عابد آخر 

حججت أنا وسليمان فبينا حنن نسري إذ سقطت السطيحة مين، وكان برد : أمحد بن أيب احلواري قال
 "سلم وصل على حممد : فأخربت أبا سليمان فقال. بقينا بال ماء:  السطيحة قلتفلما افتقدت. عظيم

من ذهبت له سطيحة فأخذا منه : يا راد الضالة ويا هادياً من الضاللة رد الضالة فإذا بواحد ينادي: وقل
عنا بالفراء من فبينا حنن نسري إذا برجل عليه طمران رثان وقد تدر. ال يتركنا بال ماء: فقال يل أبو سليمان

يا داراين احلر : أال ندثرك ببعض ما معنا؟ فقال الرجل: فقال له أبو سليمان. شدة الربد، وهو يرشح عرقاً
والربد خلقان هللا تعاىل إن أمرمها أن يغشياين أصاباين وإن أمرمها أن يتركاين تركاين، يا داراين تصف 

ذ ثالثني سنة ما انتفضت وال ارتعدت، يلبسين يف الربد الزهد وختاف من الربد؟ أنا أسيح يف هذه الربية من
يا داراين تبكي وتصيح وتستريح : مث وىل وهو يقول. فيحا من حمبته، ويلبسين يف الصيف مذاق برد حمبته

  .مل يعرفين غريه: إىل الترويح؟ فكان أبو سليمان يقول

  عابد آخر 
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 وبني أيدينا سفرة لنا نتغدى يف يوم قائظ، كنا بطريق مكة: حدثنا شبيب بن شيبة قال: قال األصمعي
يا قوم أفيكم أحد يقرأ كالم اهللا عز وجل حىت يكتب لنا : فقال. فوقف علينا أعرايب ومعه جارية له زجنية

فعجبنا من . إين صائم: قال. أصب من غدائنا حىت نكتب حىت نكتب لك ما تريد: قلت له: كتاباً؟ قال
أيها الرجل إن الدنيا قد كانت ومل : ما تريد؟ فقال: ن غدائنا دعونا به فقلناصومه يف الربية، فلما فرغنا م

وإين أردت أن أعتق جارييت هذه لوجه اهللا عز وجل مث ليوم العقبة، . أكن فيها، وستكون وال أكون فيها
البلد اآليات سورة " فال اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة"تدري ما يوم العقبة؟ قول اهللا تعاىل 

هذه فالنة خادم فالن قد أعتقها لوجه اهللا عز : اكتب ما أقول لك، وال تزيدن علي حرفا13ً -  11
مائة : فقدمت البصرة وأتيت بغداد فحدثت ذا احلديث املهدي فقال: قال شبيب. وجل ليوم العقبة

  .نسمة تعتق على عهد األعرايب

  عابد آخر 

فعاتبه .  من بين مرة من أهل البدو يف البحر، فجعل يبكي الليل والنهارركب معنا شاب: يم العجلي قال
إن أقل ما ينبغي أن يكون لنفسي عندي أن : فقال. إرفق بنفسك قليالً: أهل املركب على ذلك وقالوا

  .فما بقي يف املركب أحد إال بكى: قال. أبكيها وأبكي عليها أيام الدنيا لعلمي مبا مير عليها غداً

  خر عابد آ

  .من بين تيم اهللا

    

فيذكرهم، : كان يف بين تيم اهللا شيخ متعبد جيتمع إليه فتيان احلي ونساكهم قال: مسكني بن دينار قال
يا إخوتاه قوموا قيام قوم قد يئسوا من املعاودة لسهم خوفاً من خطفات : فإذا أرادوا أن يتفرقوا قال

  .فيبكي واهللا ويبكي: قال. املوكل بالنفوس

  ابد آخر ع

كنت بالبادية أعلم القرآن فإذا أنا بأعرايب بيده سيف يقطع الطريق، ملا دنا مين ليأخذ ثيايب : األصمعي قال
وهللا : قال. كالم اهللا: وما القرآن؟ قلت: أعلم القرآن، قال: يا حضري، ما أدخلك البدو؟ قلت: قال يل

سورة الذاريات آية " سماء رزقكم وما توعدونويف ال: "فأنشدين منه بيتاً فقلت: قال. نعم: كالم؟ قلت
wأستغفر اهللا، رزقي يف السماء وأنا أطلبه يف األرض، مث لقيته بعد : فرمى بالسيف من يده وقال:  قال22
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فورب : "فأنشدين بيتاً آخر فقلت: قال. بلى: ألست صاحبك باألمس؟ قلت: سنة يف الطواف فقال
: فوقف وبكى وجعل يقول:  قال23سورة الذاريات آية " طقونالسماء واألرض إنه حلق مثل ما أنكم تن

  .ومن أجلأه إىل اليمني؟ فلم يزل يرددها حىت سقط ميتاً

  عابد آخر 

قال أعرايب إين لبمضلة من األرض إذ بصرت بأعرايب قد افترس األسد ابنه ونفر به بعريه : األصمعي قال
هللا درك من مصيبة جللت فلطفت وكربت : قولفدق فخذه وذلك بعد أن نازل األسد فجد له فسمعته ي

فصغرت، لئن كنت أحللت قليب ترحاً لقد أورثتين فرحاً، وكيف ال تكونني كذلك وقد زوي بك عين 
اهللا يا أعرايب ما رأيت أربط منك جأشاً وال أصعب منك : عظيم وقد أورثتين صرباً جسيماً؟ فقلت

حدمها بصرية بنجدة واآلخر ور بغرة، وليس حبزم تتبع ما يا هذا إن الصرب واجلزع ضدان أ: فقال. مراساً
  : مث أنشأ يقول. فات تطلبه وعزت أوبته

  هر إذ كان أن يكون عظيماً  أشتهي حلادث ريب الد وكذا

  عابد آخر 

ذكر يل عن رجل من العرب فهم وخري، فقصدت له يف بعض البوادي حىت : عبد الرمحن بن أيب نوح قال
ال تطلق لسانك فإن الفعل : قال. قل يل كالماً أحفظه عنك يرمحك اهللا: فقلت.  بعري لهأصبته يسنو على

مث أقبل علي . فأعجب بقويل. رمحك اهللا إن دليل العمل القول ومفتاحه املعرفة: قلت. أوىل بك من القول
الفاجر حىت يا أخي إن الشفقة مل تزل باملؤمن حىت أوفدته على خري حال، وإن الغفلة مل تزل ب: فقال

أسلمته إىل شر حال، وما خري عمر امرئ ال يدري ما عاقبة أمره، وما خري عيش ال يكمل ما حفظ منه، 
ولئن كانت الرغبة يف الدنيا هي املستولية على قلوبنا كما استولت على أبداننا لقد خبنا غداً يف القيامة 

  .وخسرنا

  عابد آخر 

ا أنا يف بعض الفلوات إذ الح يل كوخ من قصب، فقصدت كنت يف سياحيت، فبين: حيىي بن معاذ قال
يا شيخ أحتب أن أسأل : حنوه فإذا أنا بشيخ مبتلي، قد أكل الدود حلمه، فوقع له يف قليب رمحة، فقلت له

يا حيىي بن معاذ الرازي وإن لك عنده : فرفع رأسه وهو أعمى فنظر إيل وقال: اهللا تعاىل أن يربئك؟ قال
wوكنت قد اعتقدت مع اهللا عز وجل :  تسأله أن يبغض إليك شهوة الرمان؟ قال حيىيهذه الدالة فلم ال
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يا حيىي بن معاذ احذر أن : مث نظر إيل وقال يل. ترك الشهوات ما خال الرمان فلم أقدر على تركه حليب له
  .تتعرض ألولياء اهللا فتفتضح عندهم

  عابد آخر 

بقي إبراهيم سنة يف البادية ما أكل وال : ن شيبان يقولمسعت إبراهيم ب: أبو القاسم النصر آباذي قال
عارضتين نفسي أن يل عند اهللا عز وجل رتبة فلم أشعر أن كلمين رجل : فقال. شرب وال اشتهى شيئاً

حبمد اهللا كم يل : فقال. قد كان ذلك: يا إبراهيم ترائي اهللا يف سرك؟ فنظرت إليه فقلت: عن مييين فقال
مثانني يوماً وأنا أستحي : قال. اهللا أعلم: ب ومل أشته شيئاً وأنا زمن مطروح؟ قلتههنا مل آكل ومل أشر

  .من اهللا عز وجل أن يقع يل خاطرك، ولو أقسمت على اهللا عز وجل أن جيعل هذا الشجر ذهباً جلعله

  .فكانت بركة رؤيته تنبيهاً يل ورجوعاً إىل حاليت األوىل

  عابد آخر حجازي 

    

أجد عافيته : كيف جتدك؟ قال: دخلت على رجل مبتلى باحلجاز فقلت: ملغازيل قالأبو عبد الرمحن ا
أجتد ملا أنت فيه أملاً شديداً؟ فبكى مث : قلت. أكثر مما ابتالين به، وأجد نعمه علي أكثر من أن أحصيها

: لقا. ما وعد عليه سيدي أهل الصرب من كمال األجور يف شدة يوم عسري: سلي نفسي أمل ما يب: قال

إين ألحسب أن ألهل الصرب غداً يف القيامة مقاماً شريفاً ال : فمكث ملياً مث أفاق فقال. مث غشي عليه
  .يتقدمه من ثواب األعمال شيء، إال ما كان من الرض عن اهللا تعاىل

  عابد آخر 

، فلما خرجت سنة من السنني إىل البادية فبقيت أربعة وعشرين يوماً مل أطعم فيها طعاماً: اخللدي قال
: كان بعد ذلك رأيت كوخاً وفيه غالم فقصدت الكوخ فرأيت الغالم قائماً يصلي فقلت يف نفسي

فبقيت تلك الليلة والغد وبعد غد، ثالثة أيام مل جيئه أحد بطعام . بالعشي جييء إىل هذا طعام فآكل معه
ما كان بعد أشهر، أنا فل. فتركته وانصرفت. هذا شيطان ليس هذا من الناس: فقلت. وال رأيت أحداً

يا جعفر أنت كما : من هذا؟ أدخل، فدخل الغالم وقال يل: قلت. قاعد يف مرتيل إذا داق يدق الباب
  .مسيت، جاع فر

w  ذكر المصطفيات من عابدات العرب وأهل البادية
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  خنساء بنت عمرو النخعية 

اس بالقادسية دعت خنساء ملا اجتمع الن: عن عبد الرمحن بن مغراء الدوسي، عن رجل من خزاعة قال
يا بين إنكم أسلمتم طائعني، وهاجرمت واهللا ما نبت بكم الدار : بنت عمرو النخعية بنيها األربعة فقالت

وال أقحمتكم السنة، وال أرداكم الطمع، واهللا الذي ال إله إال هو، إنكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو 
وال غريت نسبكم وال أوطأت حرميكم، وال أحبت امرأة واحدة، ما خنت أباكم وال فضحت خالكم؛ 

محاكم فإذا كان غداً إن شاء اهللا، فاغدوا لقتال عدوكم مستنصرين اهللا، مستبصرين، فإذا رأيتم احلرب قد 
أبدت ساقها وقد ضربت رواقها فتيمموا وطيسها وجالدوا مخيسها، تظفروا باملغنم والسالمة، والفوز 

  .امةوالكرامة يف دار اخللد واملق

  : فانصرف الفتية من عندها وهم ألمرها طائعون، وبنصحها عارفون فلما لقوا العدو شد أوهلم وهو يقول

 أشربتنا إذ دعتنا البارحة قد  إخوتا إن العجوز الناصحة يا

  فباكروا احلرب الضروس الكاحلة  ذات بيان واضحة نصيحة

 ةآل ساسان كالباً ناحب من  تلقون عند الصائحة فإمنا

 بني حياة صاحلة فأنتم  أيقنوا منكم بوقع اجلائحة قد

   ميتة تورث غنماً راحبة أو

  : مث شد الذي يليه وهو يقول

 أمرتنا حدباً وعطفا قد  ال نعصي العجوز حرفا واهللا

  فباكروا احلرب الضروس زحفا  منها وبراً صادقاً ولطفاً

 اعن محاكم كشف وتكشفوهم  تكفوا آل كسر كفا حىت

 فيهم جندة وعرفا والقتل  نرى التقصري عنهم ضعفا إنا

  : مث شد الذي يليه وهو يقول

 لعمرو ذي السناء األقدم وال  خلنساء وال لألخزم لست

 مجع أيب ساسان مجع رستم  مل تزر يف آل مجع األعجم إن

  ماض على اهلول خضم خضرم  حممود اللقاء ضيغم بكل

 و حلياة يف السبيل األكرمأ  لقهر عاجل أو مغنم إما
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   فيها بالنصيب األعظم نفوز

  : مث شد الذي يليه وهو يقول

 األوفق والرأي السدد والنظر  العجوز ذات حزم وجلد إن

 غنها وبراً بالولد نصيحة  أمرتنا بالصواب والرشد قد

 لقهر واحتياز للبلد إما  فباكروا احلرب مناء يف العدد

  يف جنة الفردوس يف عيش رغد  لألبدميتة تورث خلداً  أو

فقاتلوا مجيعاً حىت فتح اهللا عز وجل للمسلمني، وكانوا يعطون ألفني جييئون ا فيصبوا يف حجرها 
  .فتقسم ذلك بينهم حفنة حفنة، فما يغادر واحد من عطائه درمهاً

  منفوسة بنت زيد الفوارس 

    

 ببعض نواحي جند فرفعت يل فيه قبة من أدم فقصدا كنت: حدثين رجل من بين ثعل قال: األصمعي قال
منفوسة بنت زيد الفوارس أصيبت : فإذا أصوات نساء معوالت، فدنوت منهن وسألتهن عن شأن؟ فقلن

واهللا لتقدمك أمامي أحب إيل من تأخرك ورائي، ولصربي عنك : بابنها، وإذا هو يف حجرها وهي تقول
 حتل من التلف حملك، وتورث من العطب مثل مضجعك، ولئن أجدى من جزعي عليك، وما حظ مصيبة

  .كان فراقك حسرة إن توقع أجرك خلرية

  : هللا در عمرو بن معدي كرب حيث يقول: مث قالت

  على هالك منا وإن قصم الظهرا  لقوم ال تفيض دموعنا وإنا

  عاتكة المخزومية 

فعوتبت يف . يقال هلا عاتكة حىت ذهب بصرهابكت امرأة من بين خمزوم : إبراهيم بن حممد املخزومي قال
ما ينبغي للمخوف بالنار أن جتف له دمعة حىت يعرف : ما بعد ذهاب البصر شيء؟ فقالت: ذلك وقيل هلا

  .فلم تزل على ذلك البكاء حىت ماتت عليه. موقع األمان من ذلك

  منيرة السدوسية 
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حدثين عبد اهللا بن حممد بن محيد بن : حلسني قالحدثين حممد بن ا: وباإلسناد حدثنا أبو بكر القرشي قال
كانت لنا عجوز يف احلي مل ندركها حنن، : حدثين أبو سلمة، رجل من بين سدوس، قال: أيب األسود قال

قد جاء اهلول، قد جاءت الظلمة، قد جاء : منرية، فكانت تقول إذا جاء الليل: أدركها أشياخنا يقال هلا
  .مث تقوم فال تزال تصلي حىت تصبح. قيامةاخلوف ما أشبه هذا بيوم ال

  طلحة العدوية 

. أرسلين أيب إىل طلحة العدوية: حدثنا عبد اهللا بن عيسى الطفاوي قال: وباإلسناد حدثنا القرشي قال

إا تسبح به وتأكل منه : فدخلنا عليها وبني يديها زنبيالن أحدمها فيه زبيب ونبق وباقلي، فقيل يل
  .أحياناً

  الراسبية أم سالم 

أتيت أم سامل : حدثين أبو مسري، رجل من األزد، قال: قال حممد بن احلسني: وباإلسناد حدثنا القرشي قال
الراسبية بني الظهر والعصر، فاستأذنت عليها فأذنت يل، فدخلت عليها وإذا هي تصلي قائمة فلم تنفتل 

إذا كانت : مث دخلت عليها فقالتمن صالا ومل تلتفت إيل حىت نودي بصالة العصر فخرجت فصليت 
  .لك حاجة فال تأتين يف هذا الوقت فإن الذي يدع الصالة يف هذا الوقت فإمنا يضيع حظ نفسه

  أم نهار العدوية 

شهدت أعرابية باجلفر، جفر بين عدي، يقال هلا أم ار العدوية واقفة على : عن عتبة بن صاحل اهلاليل قال
أيها الناس إنكم من اهللا عز وجل يف نعمة ستر، ومن الناس مبحل تزكية، : فقالت. قرب رجل وحنن ندفنه

فإياكم ومصاداة زخاريف الرخاء فإا ليست من صفة األلباء فأجلوا مشاذير الغفلة عن قلوبكم، وتأملوا 
تتنسمون روح احلياة فنادوهم : أهل هذه العرصات اخلرس والربوع الصموت وارجعوها صوراً بومهكم

فاحيوا مبوم وتيقظوا لغفالم وخذوا خوفكم من أمنهم، وحذركم من . اسألوهم خيربوايسمعوا و
غرورهم، وانظروا م إىل أثر البلى يف أجسامكم، واخلراب يف مساكنكم، وكيف حكم فيهم التراب إذ 

صر فتدبر، رحم اهللا امرءاً أب. ويل احلكم فيهم، فأبدهلم بالنطق خرساً وبالسمع صمماً وباحلركات سكوناً
  : مث قالت. واتعظ فاعترب، وعمل ليوم احلساب وخشي وقت العقاب

 أحسب املوت يبقي جدة األبد ما  يفين وال يبقي على أحد املوت

w أقربيه ومن أهل ومن ولد من  يا موت كم من كرمي قد فجعت به
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  .تغمدكم اهللا بالرمحة وبلغ بكم شرف اهلمة: مث قالت

  عاتكة الغنوية 

حدثين : حدثين عبيد اهللا بن حممد التيمي قال: ذكر حممد بن احلسني قال: د حدثنا القرشي قالوباإلسنا
يا ضرار : فقالت. لقيتين امرأة من غين عابدة يقال هلا عاتكة: جليس لنا كان يقال له ضرار الطفاوي، قال

 األمور اجلالئل، توسل إىل موالك جبميع ما ميكنك من الوسائل، فإنك جتد ذلك لك موفراً عند حلول
واعلم أنه لن ينال املطيعون . وانقطع إليه يف حوائجك لديه يأت لك عليها على غري تعب منك وال نصب

يف الدنيا لذة أحلى يف صدورهم من االزدياد هللا يف طاعته بقربه، وحلالوة ساعة من مطيع ألذ يف قلوب 
.  جيد املريد؟ فقد شيء تركه رجاء ثواب اهللاملريدين من مجيع ما أخرج إىل الدنيا من زهرة ولذة، ولن

فجد أي أخي قبل أن ال ميكنك اجلد، وبادر قبل فوات املبادرة فإن الدنيا ال تطيب لعارفها وإمنا تورطها 
  .أمسكت فقامت: قال. أهل الغرة وعما قليل فسوف يعلمون

  عليلة بنت الكميت 

    

. وذلك وقت الظهر: كميت وكانت من العابدات قالاستأذنا على عليلة بنت ال: أبو خالد القرشي قال

رمحك اهللا : هي تصلي فلم نزل ننتظرها إىل العصر فلما صلت العصر أذنت لنا، فدخلنا عليها فقلنا: فقالوا
ما : قالت. سبحان اهللا قعوداً مل تصلوا بني الظهر والعصر؟ قلنا ال: قالت. مل نزل عقوداً منذ الظهر ننتظرك

  .ال يصلي بني الظهر والعصرظننت أن أحداً 

  .وانقبضت عنا انقباضاً شديداً: قال

  هنيدة 

كانت لنا جارية يف احلي يقال هلا هنيدة فكانت تقوم إذا مضى من : عامر بن أسلم الباهلي، عن أبيه قال
الليل ثلثه أو نصفه فتوقظ ولدها وزوجها وخدمها فتقول هلم قوموا فتوضأوا وصلوا فستغتبطون بكالمي 

إن كنت حتب أن تزوجها هناك فاخلفها : فرأى زوجها يف منامه. ا، فكان هذا دأا معهم حىت ماتتهذ
إن كنت حتب أن : يف أهلها مبثل فعلها، فلم يزل دأب الشيخ حىت مات، فأتى أكرب ولده يف منامه فقيل له

. يزل ذلك دأبه حىت ماتفلم : قال. جتاور أبويك يف درجتهما من اجلنة فاخلفهما يف أهلهما مبثل عملهما

w  .فكانوا يدعون القوامني
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  المجهوالت األسماء  ذكر المصطفيات من عابدات العرب وأهل البادية

  عابدة من بني عبد القيس 

عاملوا اهللا على قدر : فكانت تقول. كانت عجوز من بين عبد القيس متعبدة: عن أيب بكر اهلذيل قال
يقوا فعلى قدر ستره، فإن مل تطيقوا فعلى احلياء منه فإن مل تطيقوا نعمه عليكم وإحسانه إليكم، فإن مل تط

  .فعلى الرجاء لثوابه، فإن مل تطيقوا فعلى خوف عقابه

كانت عجوز يف عبد القيس متعبدة فكان إذا جاء الليل حترمت مث قامت إىل : عن أيب بكر اهلذيل قال
فبلغين أا . ا جاء النهار خرجت إىل القبوروكانت تقول احملب ال يسأم من خدمة حبيبه، فإذ. احملراب

إن القلب القاسي إذا جفا مل يلينه إال رسوم البلى، وإين آليت القبور : عوتبت يف كثرة إتياااملقابر، فقالت
فكأين أنظر وقد خرجوا من بني أطباقها، وكأين أنظر إىل تلك الوجوه املتعفرة وإىل تلك األجسام املتغرية 

فيا له من منظر كريه لو أشربه العباد قلوم ما أثكل مرارته لألنفس وأشد . فان الدمسةوإىل تلك األك
  .إتالفه لألبدان

  عابدة أخرى 

اللهم : مث استرجعت فقالت. مات ابن ألعرابية فما زالت تبكي حىت خد الدمع يف خدها: األصمعي قال
 بربه، وقد علمت قدر عقوق الولد إنك قد علمت فرط حنو الوالدين على ولدمها فلذلك مل تأمرمها

وقد كان ولدي من الرب بوالديه على ما . لوالديه من أجل ذلك حضضته على طاعتهما، وألزمته برمها
نعم ما دعوت له، : فقال هلا أعرايب. يكون الوالدان بولدمها، فأجره بذلك مين صالة ولقه سروراً ونضرة

إذا وقعت الضرورات مل جير عليها حكم املكتسبات، : فقالت. لوال أنك شبته من اجلزع مبا ال جيدي عليه
وجزعي على ابين غري ممكن يف الطاقة صرفه، وال يف القدرة منعه، واهللا ويل عذري بفضله فقد قال عز 

  .173سورة البقرة آية " فمن اضطر غري باغ وال عاد فال إمث عليه إن اهللا غفور رحيم: "وجل

  عابدة أخرى 

شهدت امرأة من أهل البادية توصي ابناً هلا وأراد : القرشي، عن رجل من بين ثعلب، قالأبو عبد الرمحن 
يا بين أوصيك بتقوى اهللا، فإن قليلها أجدى عليك من كثري عقلك وإياك والنمائم فإا : سفراً فقالت

 واعلم أنه من تزرع الضغائن وتفرق بني احملبني، ومثل لنفسك ما تستحسنه من غريك مثاالً مث اختذه إماماً
  .مجع بني احلياء والسخاء فقد استجاد احللة إزارها ورداءها
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  عابدة أخرى 

. حدثين ابن السماك أن نفراً وردوا على عجوز يف بعض البوادي يسألوا بيع شاة: الصلت بن حكيم قال

باس يعين ابن ما كنت ألبيع ابن السبيل شيئاً، ولكن خذوها على ما عند اهللا، مث بكى أبو الع: فقالت
  .رمحها اهللا فقهت يف بدوها: السماك، وقال

  عابدة أخرى 

    

ت يف بادية العراق أياماً كثريةً فلم أجد شيئاً أرتفق به، فلما كان بعد أيام رأيت : أبو بكر الشريازي قال
 يف الفال خباء شعر مضروباً فقصدته فإذا بيت وعليه ستر مسبل، فسلمت فردت علي عجوز من داخل

أرى : فقالت. الشام: وأين تريد؟ قلت: من مكة قالت: يا إنسان من أين أقبلت؟ قلت: اخلباء وقالت
شبح إنسان بطال أال لزمت زاوية جتلس فيها إىل أن يأتيك اليقني؟ مث تنظر هذه الكسرة من أين تأكلها؟ 

 فشهقت وأغمي عليها فلما اقرأ علي آخر سورة الفرقان فقرأا: نعم فقالت: تقرأ القرآن؟ قلت: مث قالت
يا إنسان اقرأها ثانية : مث قالت. أفاقت بعد هوي قرأت هي اآليات فأخذت مين قراءا أخذاً شديداً

أستكشف حاهلا ماتت : فقرأا فلحقها مثل ما حلقها يف األول، وصربت أكثر من ذلك ومل تفق، فقلت
شرفت على واد فيه أعراب فأقبل إيل أم ال؟ فتركت البيت على حاله ومشيت أقل من نصف ميل فأ

وتقرأ : نعم، قال: يا إنسان أتيت البيت يف الفالة؟ قلت: غالمان معهما جارية، فقال أحد الغالمني
فمشيت مع الغالمني حىت أتينا البيت فدخلت . قتلت العجوز ورب الكعبة: قال. نعم: القرآن؟ قلت

: من هذان الغالمان؟ فقالت:  الغالم فقلت للجاريةفأعجبين خاطر. اجلارية فكشفت عنها فإذا هي ميتة

هذان جعافرة وهذه أختهم منذ ثالثني سنة ما تستأنس بكالم الناس، إذا نزلنا تواري بيتها يف الفالة تأكل 
  .يف كل ثالثة أيام أكلة وشربة

  عابدة أخرى 

قرأ رجل كان معنا هذه عن هشام، يعين ابن حسان، قال خرجنا حجاجاً فرتلنا مرتالً يف بعض الطريق ف
أعد :  فسمعت امرأة فقالت44سورة احلجر آية " هلا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم"اآلية 

  .خلفت يل يف البيت سبعة أعبد أشهدكم أم أحرار، لكل باب واحد منهم: فقالت. فأعادها. رمحك اهللا

  عابدة أخرى 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   923 

سبحانك إهلي، إمهالك املذنبني أطمعهم يف حسن : قالت امرأة من العرب ذات عقل ودين: مسمع قال
عفوك عنهم، سبحانك إهلي، مل يزل قليب يشهد برضاك ملن نال عفوك، سبحانك إهلي تفضالً منك 

  .وامتناناً على خلقك

  عابدة أخرى 

نظرت أعرابية إىل فىت حسن الوجه بضه فقالت إين ألرى وجهاً ما غضنه بدد وضوء : ابن عائشة قال
  .السحر

  بدة أخرى عا

ويلك أما : خرجت يف ليلة ظلماء فإذا أنا جبارية كأا علم، فأردا فقالت: قال أعرايب: األصمعي قال
وأين : فقالت. إيها واهللا ما يرانا إال الكواكب: لك زاجر من عقل إذ مل يكن لك ناه من دين؟ فقلت

  مكوكبها؟ 

  عابدة أخرى 

هويت امرأة من :  زياد، رجالً من بين سليم، يذكر قالمسعت خارجة بن: حممد بن سالم اجلمحي قال
. نعم: ألك حاجة؟ قلت: احلي فكنت أتبعها إذا خرجت إىل املسجد فعرفت ذلك مين فقالت يل ذات ليلة

  .فأبكتين واهللا فما عدت إىل ذلك: دع ذلك ليوم التغابن قال: مودتك قالت: وما هي؟ قلت: قالت

  عابدة أخرى 

فلما فاظ أغمضته مث تنحت عن . رأيت أعرابية مترض ابناً هلا وهو ملا به: تغلب أنه قالبلغنا عن أبان بن 
يا فالن ما حق من ألبس العافية وأسبغت عليه : مقعدها عند رأسه ورجعت إىل جملسها جتاهه فقالت

ينه وبني النعمة وأطيلت له النظرة أن يعجز عن التوثق لنفسه قبل حل عقدته واحللول بعقوبته، واحليال ب
إنا مل نزل نسمع أن اجلزع إمنا هو للنساء فال جيز عن رجل مبصيبة بعدك ولقد : فأجاا أعرايب: نفسه قال

ما ميز رجل بني الصرب واجلزع إال : فأقبلت عليه بوجهها مث قالت. كرم صربك، وما أشبهت النساء
لعالنية حممود العاقبة، وأما اجلزع أصاب بينهما منهجني بعيدي التفاوت يف حاليهما، أما الصرب فحسن ا

فغري معوض مع مأمثه، ولو كانا رجلني يف صورة، كان أوالمها بالغلبة وحسن الصورة مع كرم الطبيعة يف 
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  .عاجله من الدين وآجله من الثواب، وكفى ما وعد اهللا عز وجل فيه ملن أهلمه إياه

  .انتهى ذكر أهل البوادي

  لم يعرف لهم مستقرذكر المصطفين من العباد الذين 

  وإنما لقوا في أماكن 

  ذكر المصطفين ممن لقي منهم في طريق مكة

  عابد 

    

صحبت شيخاً يف بعض طريق مكة فأعجبتين : أبو يوسف عبيد اهللا بن أيب نوح، وكان من العابدين، قال
مسى أقام يف فكان ميشي بالنهار فإذا أ: قال. أنت وما أحببت: قال. إين أحب أن أصحبك: فقلت. هيئته

فيقوم الليل يصلي، وكان يصوم يف شد ذلك احلر فإذا أمسى عمد إىل جريب : مرتل كان أو غريه، قال
وكان يدعوين فيقول هلم فأصب من هذا فأقول يف . معه فأخرج منه شيئاً فألقاه إىل فيه مرتني أو ثالثاً

ك ودخلت له يف قليب هيبة عندما نفسي واهللا ما هذا مبجزيك أنت، فكيف أشركك فيه؟ فلم يزل على ذل
انطلق : فبينا حنن يف بعض املنازل إذ نظر إىل رجل يسوق محاراً فقال يل: قال. رأيت من اجتهاده وصربه

واهللا ما معي مثنه وال أعلم معه مثنه فكيف أشتريه؟ : فاشتر ذلك احلمار، فانطلقت وأنا أقول يف نفسي
قد أىب : فجئت إليه وقلت:  أن ينقصه من ثالثني ديناراً، قالفأتيت صاحب احلمار فساومته به فأىب: قال

سم اهللا مث أدخل يدك يف اجلراب : الثمن؟ قال: واستخر اهللا قلت. أن ينقصه من ثالثني ديناراً قال خذه
بسم اهللا وأدخلت يدي فيه فإذا صرة فيها ثالثون : فأخذت اجلراب مث قلت: قال. فخذ الثمن فأعطه

: اركب فقلت له: فدفعتها إىل الرجل وأخذت احلمار وجئت به فقال يل: قال.  وال تنقصديناراً ال تزيد

قال فلم يرادين الكالم، وركب فكنت أمشي مع محاره فحيث أدركه . أنت أضعف مين فاركب أنت
فلما . فإمنا هو راكع وساجد حىت أتينا عسفان، فلقيه شيخ فسلم عليه مث خلوا فجعال يبكيان. الليل أقام

: قال. نعم، ألزم التقوى قلبك وانصب دكر املعاد أمامك: أوصين، قال: أراد أن يتفرقا قال صاحيب للشيخ

استقبل اآلخرة باحلسىن من عملك، وباشر عوارض الدنيا بالزهد من قلبك، واعلم أن : قال. زدين
مث افترقا : قال. األكياس هم الذين عرفوا عيب الدنيا حني عمي على أهلها والسالم عليكم ورمحة اهللا

قال . عبد من عبيد اهللا: من هذا الشيخ رمحك اهللا، فما رأيت أحسن كالماً منه؟ فقال: فقلت لصاحيب
wاثبت مكانك حىت : فخرجنا من عسفان حىت أتينا مكة فلما انتهينا إىل األبطح نزل عن محاره وقال يل
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: تبيع احلمار؟ قلت: نطلق وعرض يل رجل فقالفا: قال. أنظر إىل بيت اهللا نظرة مث أعود إليك إن شاء اهللا

يا هذا واهللا ما هو يل وإمنا هو لرفيق : قلت. قد أخذته منك: قال. بثالثني ديناراً: بكم؟ قلت: قال. نعم
إين قد : فإين ألكلمه إذ طلع الشيخ فقمت إليه فقلت: يل وقد ذهب إىل املسجد ولعله أن جييء اآلن قال

. قال أما إنك لو كنت استزدته لزادك إن شاء اهللا فأما إذا بعت فأوجر. راًبعت احلمار بثالثني دينا

هي لك : ما أصنع ا؟ قال: فأخذت من الرجل ثالثني ديناراً ودفعت احلمار إليه وجئت بالدنانري فقلت
الً فطلبنا مرت: قال. فألقيتها يف اجلراب: قال. فألقها يف اجلراب: ال حاجة يل ا، قال: قلت. فأنفقها

: فكتب كتابني مث شدمها إيل وقال: قال. فأتيته بدواة وقرطاس. باألبطح فرتلناه فقال أبغين دواة وقرطاساً

مث . انطلق به إىل عباد بن عباد وهو نازل يف موضع كذا وكذا فادفعه إليه وأقرئه مين السالم ومن املسلمني
فأخذت الكتاب فأتيت : قال. قرأه إن شاء اهللاليكن هذا معك فإذا كان يوم النحر فا: دفع اآلخر إيل وقال

رمحك اهللا، كتاب بعض إخوانك : به عباد بن عباد وهو قاعد حيدث وعنده خلق كثري، فسلمت مث قلت
إليك، فأخذ الكتاب فإذا فيه، بسم اهللا الرمحن الرحيم، أما بعد يا عباد فإين أحذرك الفقر يوم حيتاج الناس 

ال يسده غىن وإن مصاب اآلخرة ال جترب مصيبته أبداً، وأنا رجل من إخوانك إىل الذخر، فإن فقر اآلخرة 
وأنا ميت الساعة إن شاء اهللا فاحضرين لتليين وتول الصالة علي وإدخايل حفريت وأستودعك اهللا ومجيع 

اب قال فلما قرأ عباد الكت.  وعليكم مجيعاً السالم ورمحة اهللا"املسلمني، واقرأ السالم على رسول اهللا 
: ال، تركته الساعة صحيحاً قال: فمريض هو؟ قلت: قال. باألبطح: يا هذا أين هذا الرجل؟ قلت: قال

: فقال يل عباد. فقام وقام الناس معه حىت دخل عليه فإذا هو مستقبل القبلة ميت مسجى، عليه عباءة

ذ يف جهازه فجلس يبكي عند رأسه مث أخ: تركته الساعة صحيحاً؟ قال. نعم: وهذا صاحبك؟ قلت
واهللا ألقرأن الكتاب كما : واحتشد الناس يف جنازته، فلما كان يوم النحر قلت: قال. وصلى عليه ودفنه

وأنت يا أخي فنفعك اهللا مبعروفك يوم حيتاج : بسم اهللا الرمحن الرحيم، أما بعد: أمرين ففتحته فإذا فيه
    الناس إىل صاحل أعماهلم، وجزاك عن صحبتنا خرياً فإن 

احب املعروف جتده جلنبه يوم القيامة مضطجعاً وأن حاجيت إليك إذا قضى اهللا نسكك أن تنطلق إىل ص
فقلت يف نفسي كل أمرك رمحك : قال. بيت املقدس فتدفع مرياثي إىل وارثي والسالم عليك ورمحة اهللا

ضعاً، وال كيف آيت بيت املقدس ومل تسم يل أحداً ومل تصف يل مو. اهللا عجب وهذا من أعجب أمرك
وكفناه يف ثويب : وخلف قدحاً وجرابه ذلك وعصاً كان يتوكأ عليها، قال: أدري إىل من أدفعه؟ قال

واهللا ألنطلقن حىت أتيت بيت املقدس، : فلما انقضى احلج قلت: قال. إحرامه ولففنا العباء فوق ذلك
 الناس، ال أدري عمن أسأل، قال؛ فبينا أنا أدور ألتصفح. فدخلت املسجد، ومث حلق قوم فقراء مساكني

هات : فالتفت إليه فإذا شيخ كأنه صاحيب قال. يا فالن: إذ ناداين رجل من بعض تلك احللق بامسي w
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فواهللا ما خرجت من املسجد حىت : فدفعت إليه العصا والقدح واجلراب مث وليت قال: قال. مرياث فالن
لشيخ األول ما رأيت، ورأيت من هذا تضرب من مكة إىل بيت املقدس وقد رأيت من ا: قلت لنفسي

: الشيخ الثاين ما رأيت، وال تسأل هؤالء القوم أي شيء قصتهم وتسأهلم عن أمرهم ومن هم؟ قال

فجعلت أدور احللق وأجهد : قال. فرجعت ومن رأيي أن ال أفارق هذا الشيخ اآلخر حىت ميوت أو أموت
ت أسأل عنه، وأقمت أياماً ببيت املقدس أطلبه وجعل: قال. على أن أعرفه أو أقع عليه فلم أقع عليه
  .فرجعت منصرفاً إىل العراق. وأسأل عنه، فلم أجد أحداً يدلين عليه

  عابد آخر 

كنت أمشي يف طريق مكة إذ رأيت رجالً مغربياً على بغل، وبني : حممد بن سهل بن عسكر البخاري قال
 وإذا إنسان أعرج عليه أطمار رثة خلقان يقول :من أصاب مهياناً له ألف دينار قال: يديه مناد ينادي

. وفيه بضائع لقوم وأنا أعطي من مايل ألف دينار. كذا وكذا: أي شيء عالمة اهلميان؟ قال: للمغريب

فعدلنا . إعدلوا بنا ناحية من الطريق: فقال. أنا: فقلت: من يقرأ الكتابة؟ قال ابن عسكر: فقال الفقري
حبتان لفالنة ابنة فالن خبمسمائة دينار، وحبة لفالنة مبائة دينار :  يقولفأخرج اهلميان فجعل املغريب
خذ ألف الدينار اليت وعدت على وجادة : فحل املغريب مهيانة وقال: وجعل يعدد فإذا هو كما قال

لو كانت قيمة اهلميان الذي أعطيتك عندي بعرتني ما كنت تراه، فكيف آخذ : فقال األعرج. اهلميان
  .نار على ما هذا قيمته؟ وقام ومضى ومل يأخذ منه شيئاًمنك ألف دي

  عابد آخر 

    

كنت يف البحر فانكسر املركب وغرق كل ما فيه، وكان يف : أبو احلسن اللؤلؤي، وكان خرياً فاضالً قال
وقربت أيام احلج وخفت الفوات، فلما سلم اهللا عز وجل روحي . وطائي لؤلؤ قيمته أربعة آالف دينار

لو توقفت عسى جييء من خيرج شيئاً فيخرج لك من : شيت، فقال يل مجاعة كانوا يف املركبوجناين م
قد علم اهللا عز وجل ما م رمين، وكان يف وطائي شيء قيمته أربعة آالف دينار وما : فقلت. رحلك شيئاً

لع باحلج، أنا رجل مو: وما الذي ورثك هذه املرتلة؟ فقلت: فقالوا. كنت بالذي أوثره على وقفة بعرفة
أطلب الربح والثواب، حججت يف بعض السنني وعطشت عطشاً شديداً فأجلست عديلي يف وسط 

أمعكم ماء؟ : فلم أزل أسأل رجالً رجالً وجممعاً جممعاً. احململ، ونزلت أطلب املاء والناس معطشون أيضاً
wج وإذا رجل فقري والناس شرع واحد حىت صرت يف ساقة القافلة مبيل أو ميلني فمررت مبصنع مصهر
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جالس يف أرض املصنع وقد غرز عصاه يف أرض املصنع، واملاء ينبع من موضع العصا وهو يشرب فرتلت 
. إليه وشربت حىت رويت وجئت إىل القافلة والناس قد نزلوا، فأخرجت قربة ومضيت فمألا ورجعت

فلما . وراءكم فتبادروا إليه بالقربفلما رآين الناس والقربة على كتفي مملوءة فكأنه نودي فيهم أن املاء 
روي الناس عن آخرهم وسارت القافلة جئت ألنظر فإذا الربكة مألى تلتطم بأمواجها والناس يرمون 

اللهم اغفر ملن حضر املوقف وجلماعة املسلمني : الدالء ويرجتزون عليه فموسم حيضره مثل هؤالء، يقولون
فبلغين أن :  الدنيا بأسرها وترك اللؤلؤ ومجيع ما فيه، قال الشيخأوثر عليه أربعة آالف دينار؟ ال واهللا وال
  .قيمة ما كان غرق له مخسون ألف دينار

  عابد آخر 

رأيت بني الثعلبية واخلزميية غالماً : لقي بني الثعلبية واخلزميية إبراهيم بن املهلب، أبو األشهب السائح، قال
ما معك : فانتظرته حىت قطع صالته مث قلت له. لناسقد انقطع عن ا. قائماً يصلي عند بعض األميال

فعلمت أن . أمامي وخلفي ومعي وعن مييين وعن مشايل وفوقي: وأين هو؟ قال: قلت. بلى: مؤنس؟ قال
اإلخالص هللا عز وجل، والتوحيد : وأين هو؟ قال: قلت. بلى: أما معك زاد؟ قال: قلت. عنده معرفة

الرفيق يشغل عن اهللا عز : هل لك يف مرافقيت؟ قال: قلت. كل واثق وإميان صادق، وتو"واإلقرار بنبيه 
أما : قلت. وجل وال أحب أن أرافق أحداً فأشتغل به عنه طرفة عني فيقطعين عن بعض ما أنا عليه

إن األنس باهللا عز وجل قطع عين كل وحشة حىت لو كنت بني : تستوحش يف هذه الربية وحدك؟ قال
الذي غذاين يف ظلم األحشاء : فمن أين تأكل؟ فقال: قلت. حشت منهاالسباع ما خفتها وال استو

يل حد معلوم ووقت : ففي أي وقت جتيئك األسباب؟ قال: قلت. واألرحام صغرياً قد تكفل برزقي كبرياً
. مفهوم إذا احتجت إىل الطعام أصبته يف أي موضع كنت، وقد علم ما يصلحين وهو غري غافل عين

. إن رأيتين فال تكلمين وال تعلم أحداً أنك تعرفين: وما هي؟ قال: قلت.  نعم:ألك حاجة؟ قال: قلت

إن استطعت أن ال تنساين يف دعائك : وما هي؟ قال: قلت. نعم: لك ذلك، فهل حاجة غريها؟ قال: قلت
ال : كيف يدعو مثلي ملثلك وأنت أفضل مين خوفاً وتوكالً؟ قال: عند الشدائد إذا نزلت بك فافعل، قلت

فإن يل أيضاً : قلت. ل هذا إنك قد صليت هللا عز وجل وصمت قبلي ولك حق اإلسالم واملعرفة اإلميانتق
حجب اهللا طرفك عن كل معصية، وأهلم قلبك الفكر : فقال. ادع اهللا يل: وما هي؟ قلت: قال. حاجة

 أما يف الدنيا :يا حبييب مىت ألقاك؟ وأين أطلبك؟ فقال: قلت. فيما يرضيه حىت ال يكون لك هم إال هو
فال حتدث نفسك بلقائي فيها وأما اآلخرة فإا جممع املتقني فإياك أن ختالف اهللا فيما أمرك وندبك إليه، 

wوكيف علمت ذاك؟ : قلت. وإن كنت تبتغي لقائي فاطلبين مع الناظرين إىل اهللا تبارك وتعاىل يف زمرم
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مث .  ومأمث، وقد سألته أن جيعل جنيت النظر إليهبغض طريف له عن كل حمرم، واجتنايب فيه كل منكر: قال
  .صاح وأقبل يسعى حىت غاب عن بصري

  عابد آخر 

    

: عبد أنت؟ قال: رأيت غالماً أسوداً يف طريق مكة عند ميل يصلي فقلت له: صاحل بن عبد الكرمي قال

 الدنيا كلها وما: أفال أكلم موالك أن يضع عنك؟ قال: قلت. نعم: فعليك ضريبة؟ قال: قلت. نعم
أعتقك اهللا يوم : قال. نعم: فقعد يبكي وقال يل أعتقتين؟ قلت. فاشتريته وأعتقته: فأجزع من ذهلا؟ قال

فحججت بعد ذلك : قال. فناولته دنانري فأىب أن يأخذها. اشتد علي األمر: وقعد يبكي ويقول. القيامة
  .إىل جدةغاب عنا فمذ غاب قحطنا وصار : بأربع سنني فسألت عنه فقالوا

  عابد آخر 

حججت سنة من السنني فصحبين بعض الصوفية، وكان ممن يشار إليه بالعلم : جعفر اخللدي قال
فأضافنا الطريق إىل جبل، وكنا مجاعة فاستسقيناه ماء ومل يكن يف القرب ماء، فأخذ ركوة . واملعرفة

وكانت عيين إىل . قى اجلماعةوأومأ ا إىل اجلبل فسمعت خرير املاء يأذين حىت امتألت الركوة فس
كرامة اهللا عز وجل : فسألت جعفراً عن هذا فقال: قال أيب. املوضع فال أرى للماء أثراً وال شقاً يف اجلبل

  .ألوليائه

  عابد آخر 

حبييب، : فقلت. خرجنا حجاجاً فإذا حنن بشاب ليس معه زاد وال راحلة: حممد بن املبارك الصوري قال
: حبييب، يف مثل هذا الطريق بال زاد وال راحلة؟ فقال يل: فقلت. ال زاد وال راحلةيف مثل هذا الطريق ب

 فشهق شهقة خر 1سورة مرمي آية " كهيعص. بسم اهللا الرمحن الرحيم"فقرأت . نعم: حتسن تقرأ؟ قلت
وحيك تدري ما قرأت؟ كاف من كاف، وهاء من هاد، وعني من عليم، : مغشياً عليه، مث أفاق فقال

  : ن صادق، فإذا كان معي كاف وهاد وعليم وصادق ما أصنع بزاد وراحلة؟ مث وىل وهو يقولوصاد م

 العلم بني جنبيكا ومعدن  يا طالب العلم ها هنا وهنا

 فمثل العرض نصب عينيكا  كنت ترجو اجلنان تسكنها إن

w الدمع فوق خديكا فأسبل  إن كنت ترجو احلسان ختطبها
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 كيما يقول لبيكا دعهوا  إذا قام كل جمتهد وقم

  عابد آخر 

كنت يف تيه بين إسرائيل أريد احلج فرأيت غالماً : ومسعت أبا الفيض يقول: وباإلسناد قال عمر بن حبر
إن كان مع هذا الغالم يقني وإال : فقلت لرفيقي. أمرد على احملجة يؤم البيت العتيق بال زاد وال راحلة

يف مثل هذا املوضع، يف هذا الوقت، بال زاد وال : فقلت. كلبي: فقال. يا فىت: فلحقته فقلت. هلك
يا حبييب اذهب إىل : يا شيخ ارفع رأسك، انظر هل ترى غريه؟ فقلت: فنظر إيل مث قال: راحلة؟ قال
  .حيث شئت

  عابد آخر 

حججت سنة إىل بيت اهللا احلرام فضللت عن الطريق ومل يكن معي ماء وال زاد فأشرفت : قال ذو النون
فلما غربت الشمس إذا . اهللكة، فالحت يل أشجار كثرية وحمراب، فطرحت نفسي يف ظل شجرةعلى 

. أنا بشاب متغري اللون حنيل يؤم احملراب، فركل برجله ربوة من األرض فظهرت عني تبض مباء عذب

فشرب وتوضأ وقام يف حمرابه فقمت إىل العني فشربت ماء عذباً وتوضأت وقمت أصلي بصالته، حىت 
ذهب الليل مبا فيه، : ق عمود الصبح، فلما رأى الصبح وثب قائماً على قدميه ونادى بأعلى صوتهبر

وأقبل النهار بدواهيه ومل أقض من خدمتك وطراً، آه، خسر من أتعب، لغريك بدنه، وأجلأ إىل سواك 
فضت يل بالذي منحك لذيذ الرغب وأذهب عنك مالل التعب إال خ: فلما أراد أن ميضي ناديته. مهمه

يا بطال وهل قطع بوفده دون البلوغ إليه؟ : فقال. جناح الرمحة فإين غريب أريد البيت احلرام وقد ضللت
مث . ها قومك: اتبعين فرأيت األرض تطوى من حتت أرجلنا حىت رأيت احملجة ومسعت ضجة فقال: مث قال

  : أنشأ يقول

  وكان يف اخللوة يرعاه  عامل اهللا بتقواه من

 لذة دنياه يسلبه  اً من صفا حبهسقاه كأس

 وانفرد العبد مبواله  اخللق وأقصاهم فأبعد

  ومن المصطفين الذين لقوا عند اإلحرام

  عابد 
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كنت بذي احلليفة وأنا أريد احلج والناس حيرمون، فرأيت شاباً قد صب عليه املاء : عبد اهللا بن اجلالء قال
لبيك اللهم لبيك، وأخشى أن جتيبين ال لبيك : أريد أن أقوليا رب : فقال. يريد اإلحرام وأنا أنظر إليه

  .وال سعديك

    

ليس لك بد من اإلحرام فقل : فلما أكثر قلت له. وبقي يردد هذا القول مراراً كثرياً وأنا أتسمع عليه
أحسن ظنك : فقلت له. يا شيخ أخشى إن قلت لبيك اللهم لبيك أجابين بال لبيك وال سعديك: فقال

  .وطوهلا، وخرجت نفسه مع قوله اللهم، فسقط ميتاً. لبيك اللهم: فقال. لبيك اللهم لبيك: وقل معي

  ذكر المصطفين من العباد الذين لقوا بعرفة

  عابدان 

يا : إنا لوقوف جببل عرفة فإذا شابان عليهما العباء القطواين، نادى أحدمها صاحبه: عن ثابت البناين قال
: قال ترى الذي حتاببنا فيه وتواددنا فيه معذبنا غداً يف القيامة. ها احملبلبيك أي: حبيب، فأجابه اآلخر

  .ال، ليس بفاعل:فسمعنا منادياً، مسعته اآلذان ومل تره األعني، يقول: قال

  عابد آخر 

إهلي : مسعت أعرابياً وهو متعلق بعرفة، وهو يقول: أخربين سفيان الثوري قال: حيىي بن كامل القرشي قال
بالزلل والتقصري مين، وقد خلقتين ضعيفاً؟ من أوىل بالعفو عين منك وعلمك يف سابق، وأمرك يب من أوىل 

حميط؟ أطعتك بإذنك واملنة لك علي، وعصيتك بعلمك واحلجة لك، فأسألك بوجوب حجتك وانقطاع 
 حجيت، وبفقري إليك وغناك عين أن تغفر يل وترمحين، إهلي مل أحسن حىت أعطيتين، ومل أسيء حىت

شهادة أن ال إله إال اهللا ومل نعصك يف . اللهم إنا أطعناك بنعمتك يف أحب األشياء إليك. قضيت علي
أبغض األشياء إليك، الشرك بك، فاغفر يل ما بينهما، اللهم سري إليك مكشوف، وأنا إليك ملهوف، 

لماً بأن أزمة إذا أوحشتين الغربة آنسين ذكرك، وإذا صببت علي اهلموم جلأت إليك استجارة بك، ع
  .األمور بيدك وأن مصدرها عن قضائك

  عابد آخر 

فقلت . يا أمحد، يل أيام ما بكيت: دخلت على أيب سليمان الداراين فقال يل: أمحد بن أيب احلواري قال
: حدثين حممود بن خلف أنه رأى رجالً عشية عرفة على رأس جبل، فلما دنا االنصراف مسعه يقول: له w
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فبكى حىت جعلت :  دنا االنصراف، ليت شعري ما صنعت يف حاجة املساكني؟ قالاألمان األمان قد
  .الدموع تثب من عينيه وال تسيل على خده

  عابد آخر 

كنت باملوقف فرأيت شاباً مطرقاً منذ وقف الناس إىل : ما رأيت خائفاً إال رجالً واحداً: أبو األديان قال
فهذا يوم العفو عن : قلت له. مث وحشة: فقال يل. عاءيا هذا ابسط يديك بالد: أن سقط القرض فقلت

  .فبسط يده، ففي بسط يده وقع ميتاً: قال. الذنوب

  عابدة لقيت بعرفة 

من يهده اهللا فال مضل له، : بينا أنا واقف بعرفات إذ أنا بامرأة وهي تقول: عبد اهللا بن داود الواسطي قال
يا هذه ما قصتك؟ : فرتلت عن بعريي وقلت هلا. لةامرأة ضا: فقلت. ومن يضلل اهللا فما له من هاد

سورة " وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال: "فقالت
سبحان "من أين أنت؟ فقرأت : فقلت هلا: حرورية ال ترى كالمنا:  فقلت يف نفسي36اإلسراء آية 

فأركبتها بعريي . 1سورة اإلسراء آية "  إىل املسجد األقصىالذي أسرى بعبده ليالً من املسجد احلرام
يا داود إنا جعلناك "يا هذه ملن أصوت؟ فقرأت : فلما توسطت قلت هلا. وقفلت ا أريد رحال املقدسيني

يا حيىي . "7سورة مرمي آية " يا زكريا إنا نبشرك بغالم امسه حيىي"، 36سورة ص آية " خليفة يف األرض
فخرج غلي ثالثة فتيان من . يا زكريا، يا حيىي، يا داود: فناديت. 12سورة مرمي آية " ةخذ الكتاب بقو

ما هلا ال تتكلم؟ : فقلت هلم. أمنا ورب الكعبة ضلت منذ ثالث، وأنزلوها وأكرموين: بني الرجال فقالوا
ا لقلة علمها مل هذه امرأة صاحلة املقصد إال أ: قلت. ما تكلمت، منذ ثالثني سنة خمافة أن تزل: قالوا

ال جيوز أن جيعل : قال ابن عقيل. تدر أن هذا الفعل منهي عنه ألا استعملت القرآن فيما مل يوضع له
القرآن بدالً من الكالم ألنه استعمال له يف غري ما وضع له، كما لو أراد استعمال املصحف يف الوزن به 

  .ى عن صمت يوم إىل الليل "ويكره الصمت إىل الليل ألن النيب : قال. أو توسده

  ذكر المصطفين من عباد لقوا في الطواف

  عابد 

    

wإهلي قضيت حوائج احملتاجني وحاجيت : رأيت يف الطواف رجالً ال يزيد على قوله: قاسم بن عثمان يقول
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أحدثك، كنا سبعة أنفس من بلدان شىت، : ما لك ال تزيد على هذا الكالم؟ فقال: مل تقض، فقلت له
فاعتزل بنا بطريق إىل موضع ليضرب رقابنا، فنظرت إىل . فاستؤسرنا كلنا. نا وغزونا أرض العدوترافق

. السماء فإذا سبعة أبواب مفتوحة يف السماء، عليها سبع جوار من احلور العني، على كل باب جارية

عناق فرأيت جارية يف يدها منديل قد هبطت إىل األرض حىت ضربت أ. فقدم رجل منا فضربت عنقه
فسمعتها . الستة وبقيت أنا وبقي باب واحد فلما قدمت لتضرب رقبيت استوهبين بعض رجاله فوهبين له

قال قاسم . فأنا يا أخي متحسر على ما فاتين. أي شيء فاتك يا حمروم؟ وأغلقت الباب: هي تقول
  .أراه أفضلهم ألنه رأى ما مل يروا وترك يعمل على الشوق: اجلوعي

  عابد آخر 

  : رأيت رجالً يطوف بالبيت وهو يبكي ويقول يف بكائه: مسعت هداباً يقول:  بن عثمان قالعمار

 كرمي ال خييب سائال غين  متن على ذي العرش ما شئت إنه

ما شأنك رمحك اهللا؟ قال أعظم : فقلت له: قال. مث شهق شهقة حىت ظننت أن نفسه ستخرج: قال
  .مث غشي عليه: قال. الشأن شأين، إين ندبت إىل أمر فقصرت عنه

  عابد آخر 

بينا أنا يف الطواف إذ نظرت إىل أعرايب بدوي متعلق بأستار الكعبة، وقد شخص : عن حممد بن صاحل قال
يا خري من وفد األنام إليه، ذهبت أيامي، وضعفت قويت، وقد وردت إىل : بصره حنو السماء، وهو يقول

رض وال تغسلها البحار، مستجرياً بعفوك منها، وحططت بيتك املعظم املكرم بذنوب كثرية ال تسعها األ
رحلي بفنائك، وأنفقت مايل يف رضاك، فماذا الذي يكون من جزائك يا موالي؟ مث أقبل على الناس 

. ارمحوا أسري ضر وغريب فاقة. يا معشر الناس ادعوا ملن وكزته اخلطايا وغمرته الباليا: بوجهه فقال

مث عاود فتعلق . إليه، إال سألتم اهللا تعاىل أن يهب يل جرمي ويغفر يل ذنويبسألتكم بالذي عمتكم الرغبة 
إهلي وسيدي، عظيم الذنب مكروب، وعن صاحل األعمال مردود، وقد أصبحت ذا : بأستار الكعبة وقال

مث رأيته بعرفات وقد وضع يساره على أم رأسه يصرخ : قال حممد بن صاحل. فاقة إىل رمحتك يا موالي
إهلي وسيدي وموالي أضحكت األرض بالزهر، وأمطرت السماء بالرمحة، : يشهق ويقولويبكي و

والذي أعطيت املوحدين إن نفسي لواثقة يل وهلم منك بالرضا، وكيف ال يكون كذلك، وأنت حبيب 
من حتبب إليك، وقرة عني من الذ بك وانقطع إليك؟ يا موالي حقاً حقاً أقول؛ لقد أمرت مبكارم 

w  .عل وفودي إليك عتق رقبيت من الناراألخالق فاج
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  عابد آخر 

فوقع . رأيت شاباً يف الطواف متزراً بعباءة، متشحاً بأخرى كثري الطواف والصالة: إبراهيم اخلواص قال
يف قليب حمبته ففتح علي بأربعمائة درهم فجئت ا إليه وهو جالس خلف املقام فوضعتها على طرف عبائه 

يا إبراهيم : فقام وبددها يف احلصا وقال. ه القطيعات يف بعض حوائجكيا أخي اصرف هذ: وقلت له
اشتريت هذه اجللسة من اهللا تعاىل بسبعني ألف دينار عني، تريد أن ختدعين عن اهللا عز وجل ذا الوسخ؟ 

  .مث قام وذهب. فما رأيت أعز منه وهو ينظر، وأذل مين وأنا أمجعها من بني احلصى: قال إبراهيم

   عابد آخر

. رأيت يف الطواف شيخاً أعجمياً والناس يتضرعون ويدعون وهو ساكت: أبو عبد اهللا بن طاهر قال

  .يا خداه شيخ، ومل يزد على ذلك: أال تدعو؟ فمد يده ورفع ا شيبته قال: فقلت له

  ومن عقالء المجانين الذين لقوا في الطواف 

  ولهان المجنون 

حبك قتلين، وشوقك أيقظين، : لطواف فرأيت وهلان انون وهو يقولكنت يف ا: أبو عبد اهللا املغريب قال
  .واالتصال بك أسقمين، فعدمت قلباً حيب غريك وثكلت خواطر أنست بسواك

  ذكر المصطفيات من عابدات رئين في الطواف 

  عابدة 

 كم شهوة قد يا رب: بينا أنا أطوف بالبيت إذا أنا جبويرية متعبدة، فإذا هي تقول: مالك بن دينار قال
فواهللا ما زال ذلك مقامها : قال. ذهبت لذا وبقيت تبعتها، يا رب ما كان لك عقوبة وال أدب إال النار

ثكلت مالكاً أمه : قال مالك، فوضعت يدي على رأسي مث صرخت وجعلت أقول. حىت طلع الفجر
  .وعدمته، جويرية منذ الليلة قد بطلته

  عابدة أخرى 

    

يا : بينما امرأة يف الطواف ذات يوم وهي تقول: قال وهيب بن الورد: ن حبيش قالعن حممد بن يزيد ب
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يا رب مالك عقوبة : رب ذهبت اللذات وبقيت التبعات، يا رب سبحانك، وعزتك إنك ألرحم الرامحني
واهللا ما أرى هاتني : يا أخية دخلت بيت ربك اليوم؟ قالت: فقالت صاحبة هلا كانت معها. إال النار

مني، وأشارت إىل قدميها، أهالً للطواف حول بيت ريب، فكيف أرامها أهالً أطأ ما بيت ريب؟ وقد القد
  علمت حيث مشتا وإىل أين مشتا؟ 

  عابدة أخرى 

يا حسن الصحبة، جئتك من بعيد، أقبلت أسألك : رأيت بدوية دخلت الطواف فقالت: عن احلسن قال
  .ياحسترك الذي ال خترقه الرماح وال تزيله الر

  عابدة أخرى 

الساعة : أين بيت ريب؟ فيقولون: دخل قوم حجاج ومعهم امرأة تقول: عن عبد العزيز بن أيب رواد قال
بيت ريب بيت ريب حىت وضعت : هذا بيت ربك أما ترينه؟ فخرجت تشتد وتقول: فلما رأوه قالوا. ترينه

  .فواهللا ما رفعت إال ميتة. جبهتها على البيت

  عابدة أخرى 

مث بكت : وقفت امرأة متعبدة يف جوف الليل فتعلقت بأستار الكعبة: اهيم بن مسلم املخزومي قالإبر
يا كرمي الصحبة، ويا حسن املعونة، أتيتك من شقة بعيدة متعرضة ملعروفك الذي وسع خلقك، : وقالت

مث : قال. ةفأنلين من معروفك معروفاً تغنيين به عن معروف من سواك يا أهل التقوى ويا أهل املغفر
  .صرخت صرخة سقطت لوجهها فحملت مغشياً عليها

  عابدة أخرى 

دخلت الطواف ليالً، فبينا أنا أطوف وإذا بامرأة يف احلجر ملتزمة : عن سعيد األزرق الباهلي أنه قال
يا من ال تراه العيون وال ختالطه األوهام والظنون، وال : للبيت قد عال نشيجها، فدنوت منها وهي تقول

ريه احلوادث وال يصفه الواصفون، يا عاملاً مبثاقيل اجلبال ومكاييل البحار وعدد قطر األمطار، وورق تغ
األشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ال تواري منه مساء مساء، وال أرض أرضاً، وال 

 عملي خوامته، وخري جبل ما يف وعر، وال حبر ما يف قعره، أسألك أن جتعل خري عمري آخره، وخري
أيامي يوم ألقاك، وخري ساعايت مفارقة األحياء من دار الفناء إىل دار البقاء اليت تكرم فيها من أحببت من 
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أوليائك، وني فيها من أبغضت من أعدائك أسألك إهلي عافية جامعة خلري الدنيا واآلخرة منا منك علي 
  .ي عليهامث صرخت وغش. وتطوالً يا ذا اجلالل واإلكرام

  عابدة أخرى 

خرجت حاجاً إىل بيت اهللا احلرام فبينا أنا يف الطواف إذ أنا : مسعت ذا النون يقول: حممد بن زيد قال
كتمت بالئي من غريك، وحبت بسري إليك، : بشخص متعلق بأستار الكعبة يبكي ويقول يف بكائه

حبك كيف يصرب عنك؟ مث واشتغلت بك عمن سواك، عجبت ملن عرفك كيف يسلو عنك؟ وملن ذاق 
أمهلك فما ارعويت، وستر عليك فما استحييت، وسلبك حالوة املناجاة فما : أقبل على نفسه فقال

عزيزي ما يل إذا قمت بني يديك ألقيت علي النعاس ومنعتين حالوة اخلدمة؟ مل قرة عيين : باليت، مث قال
  : مله؟ مث أنشأ يقول

  مر من الفراق وأوجعاشيئاً أ  قليب بالفراق فلم أجد روعت

 قد كنت منه مفزعا ولطاملا  الفراق بأن يفرق بيننا حسب

يا ذا النون غض : فلم أمتالك أن أتيت الكعبة مستخفياً فلما أحس يب جتلل خبمار كان عليه مث قال: قال
 ومل :فقالت. واهللا قد شغلين قولك عن كثري مما كنت فيه: فعلمت أا امرأة فقلت. بصرك فإين حرام

  .عافاك اهللا؟ أما علمت أن هللا عباداً ال يشغلهم سواه وال مييلون إىل ذكر غريه

  عابدة أخرى 

كنت يف الطواف فسمعت صوتاً حزيناً وإذا جبارية متعلقة بأستار الكعبة وهي : عن ذي النون املصري قال
  : تقول

 من حبييب أنت تدري  تدري يا حبييب أنت

 ان بسرييبوح ع  اجلسم والدم وحنول

 حىت ضاق صدري ب  يا عزيزي قد كتمت احل

    

إهلي وسيدي وموالي، حببك يل إال ما : مث قالت. فشجاين ما مسعت حىت انتحبت وبكيت: قال ذو النون
حبيب لك، حىت تقويل حببك يل؟ : يا جارية أما يكفيك أن تقويل: فتعاظمين ذلك وقلت: قال. غفرت يل

ن، أما علمت أن هللا عز وجل قوماً حيبهم قبل أن حيبوه؟ أما مسعت اهللا عز إليك عين يا ذا النو: فقالت
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فسبقت حمبته هلم قبل حمبتهم له؟ . 54سورة املائدة آية " فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه"وجل يقول 
مث . يا بطال جالت القلوب يف ميدان األسرار فعرفتك: من أين علمت أين ذو النون؟ فقالت: فقلت

  .فأدرت وجهي، فال أدري السماء اقتلعتها أم األرض ابتلعتها. انظر من خلفك: تقال

  عابدة أخرى 

  .اللهم إين أستعديك على نفسي: رأيت امرأة متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول: أبو عبد امللك قال

  عابدة أخرى 

يا وحشيت : الكعبة وهي تقولبينا أنا يف الطواف إذا جبويرية قد تعلقت بأستار : أبو األشهب السائح قال
ما لك؟ أذهب لك مال أو أصبت مبصيبة؟ : فقلت هلا. بعد اإلنس، ويا ذيل بعد العز، ويا فقري بعد الغىن

وأي مصيبة أعظم من فقد القلوب : هذه مصيبتك؟ قالت: ال ولكن كان يل قلب ففقدته، قلت: قالت
يا : فقالت. على من مسع الكالم الطوافإن حسن صوتك قد عطل : وانقطاعها عن احملبوب؟ فقلت هلا
فدعنا : بل حرمه، قالت: فاحلرم حرمك أم حرمه؟ فقلت: قالت. بل بيته: شيخ، البيت بيتك أم بيته؟ قلت

فقلت من أين تعلمني : قال. حببك يل إال رددت علي قليب: مث قالت. نتدلل عليه على قدر ما استزارنا إليه
جليوش وأنفق األموال وأخرجين من دار الشرك وأدخلين يف التوحيد، جيش من أجلي ا: أنه حيبك؟ فقالت

أعظم شيء وأجله، : كيف حبك له؟ قالت: وعرفين نفسه بعد جهلي إياه، فهل هذا إال لعناية، قلت
فإذا جهلت فأي شيء أعرف؟ إنه احللو اتىن ما اقتصر، فإذا أفرط عاد : وتعرفني احلب؟ قالت: قلت

  : وأنشأت تقول. مث ولت. ساداً معطالً، وهو شجرة غرسها كريه وجمناها لذيذخبالً قاتالً، أو ف

 مقلة عربى أضر ا البكا له  قلق ال يعرف الصرب والعزا وذي

 ذا يداوي املستهام من الضنا فمن  وجسم حنيل من شجى العج اهلوى

 عطفت منه العواطف بالفنا إذا  وال سيما واحلب صعب مرامه

  عابدة أخرى 

فإذا أنا جبارية . حججت على الوحدة فجاورت مبكة، فكنت إذا جن الليل دخلت الطواف: اجلنيد قال
  : تطوف وتقول

 عنيد قد أناخ وطنبا فاصبح  أىب احلب أن خيفى وكم قد كتمته
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 رمت قرباً من حبييب تقربا وإن  اشتد شوقي هام قليب بذكره إذا

  ألذ وأطرباحىت ويسعدين  فأفىن مث أحيا به له ويبدو

يا جارية أما تتقني اهللا تعاىل يف مثل هذا املكان تتكلمني مبثل هذا الكالم؟ فالتفتت إيل : فقلت هلا: قال
  : يا جنيد: وقالت

 طيب الوسن أهجر  التقى مل ترين لوال

  كما ترى عن وطين  التقى شردين إن

 فحبه هيمين  من وجدي به أفر

فرفعت رأسها إىل السماء . أطوف بالبيت:  أم برب البيت؟ فقلتيا جنيد تطوف بالبيت: مث قالت
  : مث أنشأت تقول. سبحانك ما أعظم مشيئتك يف خلقك، خلق كاألحجار يطوفون باألحجار: وقالت

 إليك وهم أقسى قلوباً من الصخر  يطوفون باألحجار يبغون قربة

   الفكروخلوا حمل القرب يف باطن  فلم يدروا من التيه من هم وتاهوا

 صفات الود للحق بالذكر وقامت  أخلصوا يف الود غابت صفام فلو

  .فلما أفقت مل أرها. فغشي علي من قوهلا: قال اجلنيد

  من المصطفين الذين لقوا عند المقام

  عابد 

. حدثين أبو عبد الرمحن العجلي أنه رأى رجالً قائماً خلف املقام يصلي: أيوب بن حممد اليمامي قال

تح القرآن فلم يزل يقرأ حىت أتى على آخر القرآن ونودي النداء األول فجلس فسلم مث قام فركع فافت
. عند ورود املنهل يغبط الركب الدجلة: مث قال وهو يرى أنه ال يسمعه أحد. حسبتها وتره: ركعة، قال

  .مث تنحى من مكانه فاختلط بالناس: قال

  من المصطفين الذين لقوا بين مكة والمدينة

  عابد 
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فلما بلغت بني املسجدين وقع يف سري أنه مل حيج : قال. حج عبد اهللا األقطعع على فرد قدم: اخللدي قال
  .ما لك تتعجب من قوي حيمل ضعيفاً: فقال يل. مثلي فإذا أنا مبقعد حيبو فوقفت عليه أعجب منه

  ذكر المصطفين ممن لقي في طريق الغزاة

  عابد 

كنا يف غزاة لنا فحضر عدوهم، فصيح يف الناس فهم يثوبون إىل : ية الغفاري قالعبد اهللا بن قيس، أبو أم
أي نفس أمل أشهد : مصافهم، إذا رجل أمامي رأس فرسي عند عجز فرسه، وهو خياطب نفسه ويقول

أهلك وعيالك، فأطعتك ورجعت؟ أمل أشهد مشهد كذا وكذا فقلت : مشهد كذا وكذا؟ فقلت يل
ألرمقنه : فقلت. جعت؟ واهللا ألعرضنك اليوم على اهللا، أخذك أو ترككأهلك وعيالك فأطعتك ور

فرمقته فحمل الناس على عدوهم فكان يف أوائلهم، مث إن العدو محل على الناس فانكشفوا فكان . اليوم
: قال. يف محاتكم مث إن الناس محلوا فكان يف أوائلهم، مث محل العدو وانكشف الناس فكان يف محام

  .فعددت به وبدابته ستني أو أكثر من ستني طعنة.  زال ذلك دأبه حىت رأيته صريعاًفواهللا ما

  عابد آخر 

تنام يف مثل هذا املكان؟ : خرجنا يف غزاة لنا يف ليلة خموفة، فإذا رجل نائم فأيقظناه، فقلنا: عن شقيق قال
  .مث ضرب برأسه فنامإين ألستحيي من ذي العرش أن يعلم أين أخاف شيئاً دونه، : فرفع رأسه فقال

  عابد آخر 

صحبنا شيخ يف بعض املغازي، فكان حييي الليل حيث كان على ظهر دابته أو على : أبو غالب قال
يا إخوتاه عند بلوغ املاء يفرح الواردون بتعجيل : األرض وكان إذا نظر إىل الفجر قد ملع ضوؤه نادى

  .الرواح، هنالك تنقطع كل مهة

  عابد آخر اسمه سعيد 

غزونا يف بعض الغزوات فصادفنا العدو، فإذا بفىت إىل جانيب : قال ميسرة اخلادم: باس بن يوسف قالع
مقنع يف احلديد، فحمل على امليمنة حىت ثناها، ومحل على امليسرة حىت ثناها، ومحل على القلب حىت 

w  : مث أنشأ يقول. ثناه
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  هذا الذي كنت له متىن  أحسن مبوالك سعيد ظنا

 لك قاتلنا وال قتلنا ما  ور اجلنان عنايا ح تنح

 علم السر وما أعلنا قد  إىل سيدنا اشتقنا لكن

فحمل فقاتل فقتل منهم عدداً، مث رجع إىل مصافه فتكالب عليه العدو فإذا به قد محل على الناس : قال
  : وأنشأ يقول

 ال يضيع اليوم كدي والتعب أن  كنت أرجو، ورجائي مل خيب قد

  لوالك ما طابت وال طاب الطرب   تلك القصور باللعبمن مال يا

  : فحمل فقتل منهم عدداً مث رجع إىل مصافه فتكالب عليه العدو فحمل الثالثة وأنشأ يقول

 ما لك قاتلنا فكفي واربعي  لعبة اخللد قفي مث امسعي يا

  ال تطمعي، ال تطمعي، ال تطمعي  مث ارجعي إىل اجلنان فأسرعي

  .قاتل حىت قتلفحمل ف: قال

  ذكر المصطفين من عباد لقوا في طريق سفر وطريق سياحة 

  عابد 

عن ابن جابر أن أبا عبد رب كان أكثر أهل دمشق ماالً، فخرج إىل أذربيجان يف جتارة فأمسى إىل 
فسمعت صوتاً يكثر محد اهللا يف ناحية فاتبعته فرأيت رجالً : جانب مرعى ور فرتل به، قال أبو عبد رب

. رجل من املسلمني: من أنت يا عبد اهللا؟ قال:  حفري من األرض ملفوفاً يف حصري فسلمت عليه وقلتيف

وكيف وإمنا أنت : قلت: حال نعمة جيب علي محد اهللا عز وجل فيها، قال: وما حالك هذه؟ قال: قلت
سالم، وألبسين ومايل ال أمحد اهللا أن خلقين فأحسن خلقي، وجعل مولدي ومنشئي يف اإل: يف حصري؟ قال

رمحك : العافية يف أركاين وستر علي ما أكره نشره؟ فمن أعظم نعمة ممن أمسى يف مثل ما أنا فيه قلت
لتصيب من : قلت: ومله؟ قال: قال. اهللا إن رأيت أن تقوم معي إىل املرتل فإنا نزول على النهر ها هنا

إن يل يف أكل : فحسبت أنه قال: وليدقال ال. فأىب: قال. الطعام، ونعطيك ما يغنيك عن لبس احلصري
  .العشب كفاية

. فانصرفت وقد تقاصرت إيل نفسي. ما يل به من حاجة: فأردته أن يتبعين فأىب وقال: قال أبو عبد رب

  .فذكر أنه رجع من جتارته وتصدق مباله
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     عابد آخر -  986

فسلمت . روح الفؤاد ال راحة لهاحملب جم: رأيت رجالً يف الربية ميشي حافياً وهو يقول: ذو النون قال
قلت، فمن أين لك هذه . ال: عرفتين قبل هذا؟ قال: فقلت. وعليك السالم يا ذا النون: عليه فقال

ليست مين، هو الذي نور قليب بالفراسة حىت عرفين إياك من غري معرفة . ممن ميلكها: الفراسة؟ فقال
ا سائح يف الربية أسري فيها منذ عشرين سنة ما سبقت يل، يا ذا النون قليب عليل وجسمي مشغول، وأن

أعرف بيتاً، وال يكنين سقف يسترين من الشمس إذا كظت، وحيفظين من الرياح إذا هبت، فصف يل 
القلب إذا كان عليالً جالت األحزان واألسقام فيه، ليس للقلب : فقلت. بعض ما أنا فيه إن كنت وصافاً

. ما صحبت صاحباً منذ صحبته:  يل وللشكوى؟ مث قالما: فصرخ صرخة مث قال. مع ذلك دواء

قد : فقمنا مجيعاً نسري بال زاد، فلما أوغلنا يف الربية وطوينا ثالثاً قال يل. قم بنا: فقلت. أصحبك اليوم
ال، والذي فلق احلبة وبراً النسمة ال سألته : قلت. فأقسم عليه حىت يطعمك: نعم، قال: جعت؟ قلت

إمض اآلن، فلقد أفيض علينا من أطايب األطعمة ولذيذ : فتبسم وقال. وإن شاء تركشيئاً، إن شاء أطعم 
فكان ذو النون كلما ذكره بكى وتأسف على . مث فارقين وفارقته. األشربة حىت دخلنا مكة ساملني

  .صحبته

  عابد آخر 

حبييب : فقلت. نيهبينا أنا سائر يف بعض الطرق فإذا فىت حسن الوجه، أثر التهجد بني عي: ذو النون قال
فعرضت عليه النفقة فنظر إيل : قال. إىل عنده: وإىل أين؟ فقال: فقلت. من عنده: من أين قدمت؟ فقال

  : مغضباً مث وىل وأنشأ يقول

 أضعافاً على كفره تزداد  باهللا أمواله وكافر

 إمياناً على فقره يزداد  ليس له درهم ومؤمن

 ليه على قدرهميد رج  ال خري فيمن مل يكن عاقالً

  عابد آخر 

خرجت من عسقالن أريد غزة يف طلب البدالء، فإذا أنا فىت عليه أطمار رثة ماراً : عن طاهر املقدسي قال
  : فالتفت إيل فقال. فكأين مل أعبأ به: قال. على ساحل البحر

 الدر داخل الصدف فإمنا  تنب عين بأن ترى خلقي ال
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  بس منتهى الصلفومنتهى الل  جديد وملبسي خلق علمي

  عابد آخر 

رأيت شاباً يف بعض : حدثين بعض أصحابنا عن أيب الفضل الشكلي قال: حممد بن احلسني اآلجري قال
  : الطريق، وعليه خلق فكأين مل أحفل به، فالتفت إيل مث قال

 الدر داخل الصدف فإمنا  تنب عين بأن ترى خلقي ال

  تهى الصلفومنتهى اللبس من  جديد وملبسي خلق علمي

  .فجعلت ألوذ به وأنست به: قال

  عابد آخر 

أقبلت من بعض بالد الشام فبينا أنا يف بعض الطريق رأيت فىت عليه جبة من : بلغنا عن حممد بن رافع قال
ال أدري، فظننته : فمن أين جئت؟ قال: قلت. ال أدري: أين تريد؟ فقال: صوف، وبيده ركوة، فقلت

خلقين من ال يعزب عنه مثقال :  فاصفر حىت خلته صبغ بالزعفران، مث قالمن خلقك؟: موسوساً فقلت
. رمحك اهللا أنا من إخوانك وممن يأنس إىل أمثالك فال تنقبض مين: ذرة يف األرض وال يف السماء، فقلت

كيف ال؟ إين واهللا أود لو جاز يل ترك اجلماعات حىت أنفرد يف شاهق منيف صعب املرتقى، أو يف : فقال
وما جنت عليك الدنيا حىت استحقت : فقلت.  موحش لعلي أجد قليب ساعة يسلو عن الدنيا وأهلهاغار

هل من دواء أتعاجل به من هذا العمى الذي : فقلت. جناياا العمى عن جناياا: هذا البغض منك؟ فقال
صف يل : قلت. ما أراك تقدر على العالج فاستعمل من الدواء أيسره: قد حجب عين ما يراد يب؟ قال

أي قرحة أعظم من هذه؟ ولكن اشرب : فتبسم وقال. حب الدنيا: فما داؤك؟ قلت: قال. دواء لطيفاً
مر الصرب الذي ال جزع فيه والتعب الذي ال راحة : مث ماذا؟ قال: قلت. السموم الطرية واملكاره الصعبة

فاستعمل هذا وإال فتأخر واحذر مث ماذا؟ قال السلو عما تريد والصرب عما حتب، فإن أردت : فيه، قلت
يا أخي قد نظرت يف : فقال. فدلين على عمل يقرب إىل اهللا عز وجل: قلت. الفنت كأا قطع الليل املظلم

مجيع العبادات فلم أر أنفع من الفرار من الناس وترك خمالطتهم، يا أخي رأيت القلوب عشرة أجزاء، 
مث غاب عين فلم . ى االنفراد حاز تسعة أجزاء من القلبفمن قوي عل. فتسعة مع الناس وجزء مع الدنيا

  .أره

w  ذكر المصطفيات من عابدات لقين في طريق السياحة 
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  عابدة 

    

بينا أنا سائر يف البادية إذ رأيت امرأة متعبدة، فلما أن دنت مين سلمت علي : ذو النون املصري قال
: ند حكيم ال يوجد مثله، فصاحت وقالتمن ع: من أين أقبلت؟ فقلت: فرددت عليها السالم، فقالت

وقع : مم بكاؤك؟ قلت: وحيك كيف فارقته وهو أنيس الغرباء؟ فأوجع قليب كالمها فبكيت، فقالت يل
والصادق ال يبكي؟ : فإن كنت صادقاً فلم بكيت؟ قلت: الدواء على الداء، فأسرع يف جناحه، قالت

علميين شيئاً ينفعين اهللا : وي العقول يا بطال، قلتال، ألن البكاء راحة القلب وهذا نقص عند ذ: قالت
إن رأيت أن : وحيك ما أفادك احلكيم من الفوائد ما تستغين به عن طلب الزوائد؟ فقلت: قالت. به

فإن له يوماً يتجلى فيه ألوليائه وإنه تعاىل . اخدم موالك شوقاً إىل لقائه: تعلميين شيئاً فعلت، فقالت
سيدي إىل كم تدعين يف : بته كأساً ال يظمئون بعدها أبداً، مث أقبلت تبكي وتقولسقاهم يف الدنيا من حم

  : دار ال أجد فيها من يساعدين على بالئي؟ مث مضت وهي تقول

  فمن دونه يرجو طبيباً مداوياً؟  كان داء العبد حب مليكه إذا

أنبأ أمحد بن علي بن :  القزاز قالأنبأ عبد الرمحن بن حممد: وقد رويت لنا هذه احلكاية بألفاظ أخر: قلت
: أنبأ جعفر بن حممد اخللدي قال: أنبأ القاضي أبو القاسم عبد الواحد بن حممد البجلي قال: ثابت قال

بينا أنا يف بعض مسريي لقيتين امرأة : مسعت ذا النون املصري قال: حدثنا أمحد بن حممد بن مسروق قال
وحيك وهل توجد مع اهللا أحزان الغربة وهو : فقالت يل. يبرجل غر: من أين أقبلت؟ قلت: فقالت يل

وقع الدواء علي داء قد قرح فأسرع : ما يبكيك؟ قلت: مؤنس الغرباء ومعني الضعفاء؟ فبكيت، فقالت يل
إن : ومل؟ قالت: ال، قلت: والصادق ال يبكي؟ قالت: إن كنت صادقاً فلم بكيت؟ قلت: يف جناحه، قالت

لجأ يلجأ إليه، وما كتم القلب شيئاً أحق من الشهيق والزفري، فإذا أسبلت الدمعة البكاء راحة القلب وم
: ما لك؟ قلت: استراح القلب، وهذا ضعف عند األولياء يا بطال، فبقيت متعجباً من كالمها، فقالت يل

.  اهللا بهال، علميين شيئاً ينفعين: وقد أنسيت القرحة اليت سألت عنها؟ قلت: قالت. تعجباً من هذا الكالم

وما أفاد احلكيم يف مقامك هذا من الفوائد ما تستغين به عن طلب الزوائد؟ قلت ال، ما أنا مبستغن : قالت
صدقت، أحبب ربك واشتق إليه فإن له يوماً يتجلى فيه على كرسي كرامته : قالت. عن طلب الزوائد

مث أخذت يف البكاء والزفري : قال. ألوليائه وأحبائه فيذيقهم من حمبته كأساً ال يظمئون بعدها أبداً
سيدي إىل كم ختلفين يف دار ال أجد فيها أحداً يسعدين على البكاء أيام حيايت، مث : والشهيق وهي تقول

  .تركتين ومضت
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  عابدة أخرى 

وما للرجال أن يكلموا النساء؟ لوال : فقالت. فناديتها: قال. ذو النون قال رأيت امرأة بنحو أرض البجة
: قال. بتفقد األحوال انصرف: باهللا كيف تعرفني الزيادة؟ قالت: ك لرميتك بشيء، فقلت هلاضعف عقل

  .فما ناطقتها بعد ذلك

  عابدة أخرى 

كنت يف تيه بين إسرائيل ومعي صاحب يل، فرأيت امرأة عليها مدرعة من شعر : ذو النون بن إبراهيم قال
وعليك السالم، : فقالت. م عليك ورمحة اهللالسال: ومخار من صوف، ويف كفها عكاز من حديد فقلت

مرحباً حياك اهللا : فقالت. أخوك ذو النون املصري: ما للرجال وخطاب النساء عافاك اهللا؟ فقلت
كلما أتيت إىل بلدة يعصى فيها احلبيب ضاق علي ذلك البلد، : ما تصنعني ها هنا؟ قالت: قلت. بالسالم

ما مسعت : فقلت.  أناجيه بقلب ذاب من شدة الشوق إىل لقائهفأنا أطلب بقعة طاهرة أخر عليها ساجدة
سبحان اهللا أنت احلكيم الواعظ وتسألين؟ : أحداً يذكر احلبيب أحسن من ذكرك، فأي شيء احملبة؟ قالت

أول احملبة يبعث على الكد الدائم، حىت إذا وصلت أرواحهم إىل أعلى الصفا جرعهم من حمبته لذيذ 
  :  مغشياً عليها فأفاقت وهي تقولالكؤوس، مث صرخت وخرت

 ألنك أهل لذاكا وحب  حبني حب الرضا أحبك

 شغلت به عن سواكا فذكر  الذي هو حب الرضا فأما

 للحجب حىت أراكا فكشفك  الذي أنت أهل له وأما

  ولكن لك احلمد يف ذا وذاكا  احلمد يف ذا وال ذاك يل فما

  عابدة أخرى 

    

ينا أنا أسري يف جبال أنطاكية فإذا أنا جبارية كأا جمنونة وعليها جبة من صوف، ب: ذو النون املصري قال
عافاك اهللا كيف عرفتين؟ : ألست ذا النون املصري؟ قلت: فسلمت عليها فردت علي السالم، مث قالت

أي شيء : سلي، فقالت: أسألك عن مسألة، قلت: عرفتك مبعرفة حب احلبيب، مث قالت: فقالت
املسارعة إىل : هذا سخاء يف الدنيا فما السخاء يف الدين؟ قلت: قالت. البذل والعطاء: السخاء؟ قلت
wفإذا سارعت إىل طاعة اهللا فهو أن يطلع على قلبك وأنت ال تريد منه شيئاً، وحيك : قالت. طاعة اهللا تعاىل
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ن كأجري السوء، إذا يا ذا النون إين أريد أن أطلب منه شهوة منذ عشرين سنة، فأستحيي منه خمافة أن أكو
  .عمل طلب األجر، ولكن اعمل تعظيماً هليبته وعز جالله ومرت وتركتين

  عابدة أخرى 

ذو النون املصري قال بينما أنا أسري يف تيه بين إسرائيل إذا أنا جبارية سوداء قد استلبها الوله من حب 
. وعليك السالم يا ذا النون: لتالسالم عليك يا أختاه فقا: فقلت. الرمحن، شاخصة ببصرها حنو السماء

يا بطال إن اهللا عز وجل خلق األرواح قبل األجساد بألفي : من أين عرفتين يا جارية؟ فقالت: فقلت هلا
عام مث أدارها حول العرش، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، فعرفت روحي روحك يف 

يا أبا الفيض ضع : اً مما علمك اهللا عز وجل، فقالتإين ألراك حكيمة، علميين شيئ: قلت. ذلك اجلوالن
على جوارحك ميزان القسط حىت يذوب كل ما كان لغري اهللا، ويبقى القلب مصفى ليس فيه غري الرب 

يا أختاه : فقلت. عز وجل، فبعد ذلك يقيمك يل الباب ويوليك والية جديدة ويأمر اخلزان لك بالطاعة
  . من نفسك لنفسك وأطع اهللا عز وجل إذا خلوت جييبك إذا دعوتيا أبا الفيض خذ: زيديين، فقالت

  ذكر المصطفين من عباد لم يعرفوا باسم وال مكان 

  عابد 

أمطري زرع فالن : فسمعت فيها صوتاً: كنت يف زرع يل إذ أقبلت سحابة ترهيأ قال: عن شقيق قال
  .ثلثه، وأتصدق بثلثهأبذر ثلثه، وآكل : ما تصنع بزرعك؟ قال: فأتيت الرجل فسألته: قال

  عابد آخر 

فغلبته عينه ذات ليلة فنام عن جزئه، فرأى : كان رجل من العباد قلما ينام من الليل قال: مضر القاري قال
: فقالت. فيما يرى النائم كأن جارية وقفت عليه، كأن وجهها القمر املستتم قال ومعها رق فيه كتاب

  : قال فأخذته من يدها ففتحته فإذا فيه مكتوب. رأ هذا الكتابفاق: قالت. نعم: أتقرأ أيها الشيخ؟ قلت

  مع اخلريات يف غرف اجلنان  لذة نومة عن خري عيش أهلثك

 يف اجلنان مع احلسان وتنعم  خملداً ال موت فيها تعيش

 النوم التهجد بالقرآن من  من منامك إن خرياً تيقظ

  .فواهللا ما ذكرا قط إال ذهب عين النوم: قال
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  عابد آخر 

فلم . دخلت على عابد مرة فإذا بني يديه نار قدأججها وهو يعاتب نفسه: عن البختري بن حارثة قال
  .يزل يعاتبها حىت مات

  عابد آخر 

وكان . كان عندنا رجل يصلي كل يوم وليلة ألف ركعة حىت أعقد من رجليه: عن رياح القيسي قال
عجبت للخليقة كيف أنست :  واستقبل القبلة ويقوليصلي جالساً ألف ركعة فإذا صلى العصر احتىب

  .بسواك، بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوم بذكر سواك

  عابد آخر 

كنت أنا وخالد الربعي ونفر من أصحابنا نذكر اهللا، فوقف علينا رجل أسود : عن ميمون بن سياه قال
: فبكى وقال: قال. اً وما ذكرناه يومنا هذاإنا لنذكره كثري: هل ذكرمت املوت فيما كنتم فيه؟ قلنا: فقال

مث مال ليسقط وسانده : قال. لقد أغفلتم ما ال يغفلكم، ونسيتم ما حتصى عليكم األنفاس لقدومه عليكم
فغسلناه وحنطناه : قال. فنظرنا مل جند أحداً يعرفه: قال. رجل من القوم فخرجت نفسه وإنا لننظر إليه

  .وكفناه ودفناه

  عابد آخر 

صحب رجل رجالً شهرين فلم يره نائماص بليل وال ار، : م بن عبد امللك، وكان شيئاً عجيباً، قالأسل
إن عجائب القرآن أطرن نومي، ما أخرج من أعجوبة إال وقعت يف : ما يل ال أراك تنام؟ قال: فقال له
  .غريها

  عابد آخر 

كان مملوك المرأة فكان :  سنة قالحدثين رجل منذ مخسني سنة أو حنو مخسني: عبد اهللا بن داود قال
لك النهار ويل الليل، إذا ذكرت النار طار : ليس تدعنا ننام الليل؟ فقال هلا: يصلي الليل كله، فقالت له

  .نومي، وإذا ذكرت اجلنة طال حزين

  عابد آخر 
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ل له صحبين رجالن يف سفينة فأخذ أحدمها حبة من حنطة فألقاها يف فيه، فقا: شعيب بن حرب قال
ألن تأكلين السباع أحب إيل من أن أصحب رجالً : قال. سهوت: مه أي شيء صنعت؟ قال: صاحبه

فسمعنا زئري األسد من : قال شعيب. فخرج: قال. يا مالح قرب: مث قال: قال. يسهو عن اهللا عز وجل
أربعني سنة إن هذا صاحيب منذ : فالتفت إيل صاحبه فقال: قال شعيب. الغيضة فما ندري ما حال الرجل

  .أو نيف وأربعني سنة ما رأى علي زلة قبلها

  عابد آخر 

كان فىت ينتحل التوكل،وكان عزيزاً عند األخذ من الناس، وكان إذا احتاج إىل : عن أيوب احلمال قال
أنا إىل اهللا تعاىل ناظر ومنه آخذ : فقال. احذر ال يكون الشيطان خيدعك: فقيل له. قوته وجده موضوعاً

، فإن كان عدوي قد سخر يل فال فرج اهللا عنه، وأي شيء أحسن مين؟ خيدمين عدوي وأنا ما رزقين
  .أسكن إىل اهللا عز وجل ال إليه

  عابد آخر 

يا سيدي كلمة تزودين : فقلت له. رأيت يف بعض أسفاري شيخاً تومست فيه اخلري: قال ممشاد الدينوري
، فمن صلحت له مهته وصدق فيها صلح له ما وراءها مهتك فاحفظها فإن اهلمة مقدمة األشياء: قال. ا

  .من األعمال واألحوال

  عابد آخر 

ذنوب كثرية ونفس : كيف جتدك؟ فقال: دخلنا على رجل من العباد نعوده فقلنا له: حيدرة بن عبيد قال
عي م: ما معك من الزاد ملا ذكرت؟ قال: فقلنا: ضعيفة وحسنات قليلة وسفرة طويلة وغاية مهولة، قال

اللهم ال تقطع ميؤملك يف تلك الغمرات، وارمحه يف تلك احلرية : مث قال. األمل يف السيد الكرمي
  .وجعل يتشهد حىت مات. واحلسرات إذا اخنلعت القلوب يوم الندامات

  عابد آخر 

سي أن فطالبتين نف: عن أيب عبد اهللا الدينوري أنه كان يوماً جالساً فدخل عليه فقري عليه آثار الضر، قال
: كيف تتم لك طهارة مع احلفا؟ فقلت: أجيئه بشيء، فهممت أن أرهن نعلي فمنعتين نفسي وقالت
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تبقى : بأي شيء تتوضأ، فهممت أن أرهن منديلي فمنعتين وقالت: فمنعتين أيضاً وقالت. أرهن ركويت
 عصاه فقلت وما يف ذلك؟ وجعلت أراجعها يف ذلك؟ فقام الفقري فشد وسطه وأخذ. مكشوف الرأس

يا خسيس احفظ منديلك فإين خارج، فاعتقدت مع اهللا عز وجل أين ال آكل : بيده مث التفت إيل وقال
  .إنه أقام ثالثني سنة مل يأكل اخلبز: فقيل. اخلبز حىت ألقاه

  ذكر المصطفيات من العابدات اللواتي لم يعرفن باسم وال مكان 

  عابدة 

اللهم أقبل مبا أدبر من قليب، وافتحخ ما أقفل منه : لتابعني تقولكانت امرأة من ا: عن الوليد بن مسلم قال
  .حىت جتعله هشاً مرتاحاً لذكرك

  عابدة أخرى 

حدثنا علي بن حممد : حدثنا احلارث بن حممد التيميمي قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: وباإلسناد
فخرجت أمهم . وم تستر فاستشهدواالقرشي، عن جويرية ابن أمساء أن إخوة ثالثة من بين قطيعة شهدوا ي

. استشهدوا: يوماً إىل السوق لبعض شأا فتلقاها رجل قد حضر أمر تستر فعرفته فسألته عن بنيها فقال

احلمد هللا نالوا الفوز وحاطوا الذمار، بنفسي هم وأيب : فقالت. مقبلني: أمقبلني أم مدبرين؟ فقال: فقالت
  .وأمي

  عابدة أخرى 

أنا امرأة فالن ما أتيك حىت خفت أن يضيق علي أن ال آتيك، :  أنه أتته امرأة فقالتعن القاسم بن معن
ادفعه إليها، فأخذته : قال. مائيت درهم: بقي من ذلك املال شيء؟ قال: فقال القاسم لبعض أصحابه

ة فجاءه مال ففرقه فذكرها وقد بقي منه سبعمائ: قال. إذا جاءين شيء فأذكرنيها: وانصرفت، وقال له
اذهب به إليها وسل عنها أهل املسجد الذي خلف مرتهلا واملسجد الذي دونه، ففعل فأخرب : فقال. درهم

مرحباً بالقاسم : فقالت. رسول القاسم بن معن: فأتيتها فقلت: قال. بعفاف عنها وعن بنات هلا
قد : سالم وقله لهأقرئه ال: فقالت. هذه السبعمائة درهم أرسل ا إليك القاسم: حاجتك قلت. وبرسوله

فأتيت القاسم . أخذنا تلك املائتني فنحن نغزل منها ونبيع وقد عشنا ا واستغنينا فال حاجة لنا يف هذه
اللهم إن : مث حول وجهه إىل القبلة وقال. وحيك أال سيبتها يف باب الدار؟ وقال بيده هكذا: فأخربته فقال

w  .بلوتين خبلف فاجعله هكذا
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  عابدة أخرى 

    

قل "بلغنا عن امرأة متعبدة كانت تصلي الضحى مائة ركعة كل يوم، وكانت تقرأ : جعفر السائح قالأبو 
وكانت تقول . وكانت تصلي بالليل ال تستريح. سورة اإلخالص بالنهار عشرة آالف مرة" هو اهللا أحد

ت عليك أن ال قم وحيك إىل مىت تنام؟ قم يا غافل قم يا بطال، إىل مىت أنت يف غفلتك؟ أقسم: لزوجها
تكسب معيشتك إال من حالل، أقسمت عليك أن ال تدخل النار من أجلي، بر أمك، صال رمحك، ال 

  .تقطعهم فيقطع اهللا بك

  عابدة أخرى 

صليت العيد يف اجلبان مث تفردت، فإذا أنا بعجوز رافعة يديها : مسعت أيب قال: احلسني بن جعفر قال
 اليأس يا صاحب الصدقة، ها أناذه منصرفة فليت شعري ما انصرف الناس ومل أشعر قليب: وهي تقول

وهي تبكي فما انتفعت . زودتين، رب ارحم ضعفي وكرب سين، خرجت أرجوك فال ختيب ظين بك
  .بنفسي يومي كله

  عابدة أخرى 

أبو عياش القطان بلغنا أنه كان ملك كثري املال وكانت له ابنة مل يكن له ولد غريها، وكان حيبها حباً 
فمكث كذلك زماناً، وكان إىل جانب امللك عابد، فبينا هو ليلة . وكان يلهيها بصنوف اللهو. شديداً

" يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس واحلجارة"يقرأ إذ رفع صوته وهو يقول 

ا وجعل العابد يردد اآلية فلم يكفو. كفوا:  فسمعت اجلارية قراءته فقالت جلواريها6سورة التحرمي آية 
فوضعت يدها يف جبيها فشقت ثياا فانطلقوا إىل أبيها فأخربوه . فلم يكفوا. كفوا: واجلارية تقول هلم

أسألك باهللا يا : فقالت. يا حبيبيت ما حالك منذ الليلة؟ ما يبكيك؟ وضمها إليه: فأقبل إليها فقال. بالقصة
وما مينعك يا أبه أن ختربين؟ واهللا : قالت. نعم: الناس واحلجارة؟ قالأبه، هللا عز وجل دار فيها نار وقودها 

  ال أكلت طيباً وال منت على لني حىت أعلم أين مرتيل يف اجلنة أو النار؟ 

  عابدة أخرى 

ما رأيت مثل هذا احلسن وهذه : نظر رجل إىل امرأة فقال: سعيد أبو عثمان، ثقة من أهل العلم، قال
. يا عبد اهللا، واهللا إين ليذحبين احلزن ما يشركين فيه أحد: فقالت.  من قلة احلزنالنضارة، وما ذاك إال w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   949 

أريك كيف : ذبح زوجي شاة مضحياً، ويل صبيان يلعبان، فقال أكربمها لألصغر: وكيف؟ قالت: قال
بل صنع أيب بالشاة؟ فعلقه فذحبه فما شعرنا به إال متشحطاً، فلما استعلت الضجة هرب الغالم ناحية اجل

فكيف صربك؟ : فرهقه ذئب، فأكله، وحنن ال نعلم، وابتعه أبوه يطلبه فمات عطشاً، فأفردين الدهر، قال
  .لو رأيت يف اجلزع مدركاً ما اخترت عليه: قالت

  عابدة أخرى 

واهللا لقد : حدثين عبيد اهللا بن حممد أنه مسع امرأة من املتعبدات تقول وبكت: أبو بكر بن عبيد قال
أفعلى : قلت هلا: قال. حلياة حىت لو وجدت املوت يباع الشتريته شوقاً إىل اهللا وحباً للقائهسئمت من ا

  ال واهللا، ولكن حليب إياه وحسن ظين به، أفتراه يعذبين وأنا أحبه؟ : ثقة أنت من عملك؟ قالت

  عابدة أخرى 

يا حليم تقرب : كي وتقولمررت بدار فإذا أنا بعجوز مكفوفة تب: عن احلسن بن جعفر أنه مسع أباه يقول
الناس إليك باألعمال يدعونك ا، فكيف أدعوك بالذنوب وال عمل أرضاه؟ يا رب هب يل من حلمك 

: قلت. ال: هل لك ولد؟ قالت: فوقفت عليها فوعظتها وقلت: قال. ما تكفيين به وتنجيين من عذابك

: شة معه وهو أنيسي؟ قالمعي من أناجيه، فهل علي وح. سبحان اهللا: من معك يف دارك؟ قالت

دع عنك ما ال حتتاج إليه بلغت السن فما أحوجين إليك وال إىل : ما معاشك؟ قالت: فأبكتين، فقلت هلا
 79سورة الشعراء آية " وإذا مرضت فهو يشفني. والذي هو يطعمين ويسقني: "غريك، أما تقرأ القرآن

  .مث أجافت الباب. علت أو ذكرت يل امساًأعزم عليك إن ف: فقالت. إيذين يل يف زيارتك:  فقلت80و

  عابدة أخرى 

عن العباس بن سهم أن امرأة من الصاحلات أتاها نعي زوجها وهي تعجن، فرفعت يدها من العجني 
  .هذا طعام قد صار لنا فيه شركاء: وقالت

  عابدة أخرى 

يقد فأطفأت السراج وباإلسناد عن ابن روح عن بعض أهل العلم أن امرأة أتاها نعي زوجها والسراج 
  .هذا زيت قد صار لنا فيه شريك: وقالت

w  عابدة أخرى 
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دخلت على امرأة وأنا أقرأ سورة : عبد امللك بن شبيب، عن رجل من ولد عبد الرمحن بن أيب ليلى، قال
يا عبد الرمحن هكذا تقرأ سورة هود؟ واهللا إين فيها منذ ستة أشهر وما فرغت من : هود، فقالت يل

  .قراءا

  عابدة أخرى 

    

فقدتك من قلب أصبحت قاسياً ولعظمة اهللا ناسياً كيف تقر : مسعت امرأة تقول: أبو الوليد القاضي قال
  عيين وقد أخربين أن قاسي القلب مين بعيد؟ 

  عابدة أخرى 

اللهم إن إبليس عبد من عبيدك، : بلغين أن امرأة كانت إذا قامت من الليل قالت: سري السقطي قال
 بيدك، يراين من حيث ال أراه، وأنت تراه من حيث ال يراك، اللهم إنك تقدر على أمره كله، وهو ناصيته

ال يقدر من أمرك على شيء، اللهم إن أرادين بشر فأرده، وإن كادين فكده، أدرأ بك يف حنره، وأعوذ 
إن : قالتف. اتقي اهللا ال تذهب األخرى: مث بكت حىت ذهبت إحدى عينيها، فقيل هلا. بك من شره

كانت عيين من عيون أهل اجلنة فسيبدلين ا ما هو أحسن منها، وإن كانت من عيون أهل النار فأبعدمها 
  .اهللا تعاىل

  عابدة أخرى 

يا نفس، الليلة ليتلك ال : كانت امرأة متعبدة، فكانت إذا أمست قالت: عن بكر بن عبد اهللا املزين قال
  .يا نفس اليوم يومك ال يوم لك غريه فاجتهدي:  قالتفإذا أصبحت. ليلة لك غريها، فاجتهدي

  ذكر المصطفيات من بنيات صغار تكلمن بكالم العابدات الكبار

  صبية 

بينا أنا مع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وهو يعس املدينة : زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده أسلم، قال
يا ابنتاه قومي إىل ذلك اللنب : ة تقول البنتهاإذ عيي فاتكأ إىل جانب جدار يف جوف الليل، فإذا امرأ

وما كان من : يا أماه أو ما علمت ما كان من عزمة أمري املؤمنني اليوم؟ قالت: فقالت هلا. فامذقيه باملاء
wيا بنية قومي إىل ذلك اللنب : فقالت هلا. إنه أمر مناديه فنادى أن ال يشاب اللنب باملاء: عزمته يا بنية؟ قالت
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يا أمتاه واهللا ما كنت :  باملاء فإنك مبوضع ال يراك عمر وال منادي عمر، فقالت الصبية ألمهافامذقيه
  .ألطيعه يف املأل وأعصيه يف اخلالء

  صبية أخرى 

أحل علينا املطر سنة من السنني ويف جواري امرأة من : قال يل محاد بن سلمة: عفان بن مسلم قال
فسكن املطر فأخذت . يا رفيق ارفق يب: ف عليهم، فسمعتها تقولاملتعبدات هلا بنات أيتام، فوكف السق

أنا محاد بن سلمة، وأخرجت : قلت. اللهم اجعله محاد بن سلمة: فقالت. صرة فيها دنانري وقرعت باا
انتفعي ذه، فإذا صبية عليها مدرعة من صوف تستبني خروقها قد خرجت علي : الدنانري وقلت هلا

يا أماه قد علمنا أنا ملا شكونا موالنا أنه : اد؟ تعترض بيننا وبني ربنا؟ مث قالتأال تسكت يا مح: وقالت
أما أنا وعزتك ال زايلت : مث ألصقت خدها على التراب وقالت. سيبعث إلينا بالدنيا ليطردنا عن بابه

إنا رفعنا يا محاد رد دنانريك عافاك اهللا إىل املوضع الذي أخرجتها منه ف: بابك وإن طردتين، مث قالت
  .حوائجنا إىل من يقبل الودائع وال يبخس العاملني

  صبية أخرى 

بشر احلايف، : من ذا؟ فقلت: أتيت باب املعايف بن عمران فدققت الباب فقيل: بشر بن احلارث يقول
  .لو اشتريت نعالً بدانقني ذهب عنك هذا االسم: فقالت له بنية له من داخل

  صبية أخرى 

كان ليحىي بن معاذ ابنة صغرية السن جداً، فطلبت من أبيها شيئاً فقال :  وهب قالعبد اهللا بن حممد بن
  يا باه أوما أستحيي من اهللا أن أتقدم إليه يف شيء يؤكل؟ : فقالت. يا بنيت اطليب ذاك من اهللا: هلا

  صبية أخرى 

ل، وإىل جنبه كنت باليمن فرأيت صياداً يصطاد السمك على بعض السواح: أبو العباس بن مسروق قال
فكلما اصطاد مسكة فتركها يف دوخلة معه ردت الصبية السمكة إىل املاء، فالتفت الرجل فلم ير . ابنة له

ال " أنه قال "يا أيب أليس مسعتك تروي عن النيب : أي شيء عملت بالسمك؟ فقالت: شيئاً، فقال البنته
حب أن نأكل شيئاً غفل عن ذكر اهللا فلم أ" تقع مسكة يف شبكة إال إذا غفلت عن ذكر اهللا عز وجل

  .فبكى الرجل ورمى الصنارة. تعاىل
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  صبية أخرى 

بلغنا أن أمري بلدة حامت األصم اجتاز على باب حامت فاستسقى ماء فلما شرب رمى إليهم شيئاً من املال، 
لوق نظر خم: ما يبكيك؟ قالت: فقيل هلا. فوافقه أصحابه، ففرح أهل الدار سوى بنية صغرية فإا بكت

  إلينا فاستغنينا فكيف لو نظر إلينا اخلالق سبحانه وتعاىل؟ 

  بنيات جماعة 

يا أبه ال تطعمنا إال احلالل فإن الصرب على اجلوع أيسر من : قال بنات رجل ألبيهن: خزمية أبو حممد قال
  ما هلن رمحهن اهللا؟ : فبلغ ذلك سفيان الثوري فقال. الصرب على النار

  عباد الجنذكر المصطفين من 

    

كنت ناحية ديار عاد إذ رأيت مدينة من حجر منقور، يف وسطها قصر من : سهل بن عبد اهللا قال
حجارة، منقورة سقوفه وأبوابه تأويه اجلن، فدخلت معترباً فإذا شيخ عظيم اخللق يصلي حنو الكعبة وعليه 

 فسلمت عليه فرد علي جبة صوف فيها طراوة، فلم أتعجب من عظم خلقه كتعجيب من طراوة جبته،
يا سهل إن األبدان ال ختلق الثياب وإمنا ختلقها روائح الذنوب ومطاعم السحت، وإن هذه : السالم وقال

أنا : من أنت؟ قال: فقلت له.  فآمنت به"اجلبة علي منذ سبعمائة سنة ا لقيت عيسى بن مرمي وحممداً 
  .1 سورة اجلن آية "قل أوحي إيل أنه استمع نفر من اجلن"الذي نزلت يف 

عزمت على النقلة إىل مكة فبعت داري، فلما فرغتها وسلمتها وقفت على باا : سلمة بن شبيب قال
يا أهل الدار جاورناكم فأحسنتم جوارنا جزاكم اهللا خرياً، وقد بعنا الدار وحنن على النقلة إىل : فقلت

وأنتم جزاكم اهللا خرياً ما رأينا منكم : يب فقالفأجابين من الدار جم: قال. مكة فعليكم السالم ورمحة اهللا
  .إال خرياً وحنن على النقلة أيضاً، فإن الذي اشترى الدار رافضي يشتم أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما

سري بن إمساعيل يذكر عن يزيد الرقاشي أن صفوان بن حمرز املازين كان إذا قام إىل جده من الليل قام 
: وأىن علم؟ قال: قال السري فقلت ليزيد. ن، فصلوا بصالته واستمعوا لقراءتهمعه سكان داره من اجل

ال ترع أبا عبد اهللا فإمنا حنن إخوانك نقوم للتهجد : كان إذا قام مسع هلم ضجة فاستوحش لذلك فنودي
  .فكأنه أنس بعد ذلك إىل حركتهم: كما تقوم فنصلي بصالتك، قال

كنت قائماً أصلي فقرأت هذه اآلية : تين امرأة خليد عن خليد قالحدث: حيىي بن عبد الرمحن العصري قال
w، وسورة العنكبوت آية 35، وسورة األنبياء آية 185سورة آل عمران اآلية " كل نفس ذائقة املوت"
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كم تردد هذه اآلية؟ فلقد قتلت ا أربعة نفر من اجلن مل :  فرددا مراراً، فناداين مناد من ناحية البيت57
. فوله خليد بعد ذلك وهلاً شديداً: قالت.  رؤوسهم إىل السماء حىت ماتوا من تردادك هذه اآليةيرفعوا

  .وأنكرناه حىت كأنه ليس الذي كان

كان واصل موىل أيب عيينة جاراً يل، وكان يسكن يف غرفة، فكنت أمسع قراءته : مهدي بن ميمون قال
فغاب غيبة إىل مكة وكنت أمسع القراءة من غرفته على : من الليل، وكان ال ينام من الليل إال يسرياً، قال

وباب الغرفة مغلق، فلم يلبث أن قدم من سفره : قال. حنو من صوته كأين ال أنكر من الصوت شيئاً
. وما أنكرت من ذلك؟ هؤالء سكان الدار يصلون بصالتنا ويسمعون لقراءتنا: فذكرت له ذلك، فقال

ين أحس م وأمسع تأمينهم عند الدعاء، ورمبا غلب علي النوم ولك. أفتراهم؟ قال ال: قلت: قال
  .فيوقظوين

كان فىت من أهل الكوفة متعبداً يقال له عرفجة، وكان حييي الليل : وحدثين خلف قال: قال القرشي
فلما كان : قالت العجوز: فاستزاره بعض إخوانه ذات ليلة فاستأذن أمه يف زيارته فأذنت له: قال. صالة
مل أذنت إلمامنا الليلة؟ أبو عمران التمار ! يا أم عرفجة: إذا أنا يف منامي برجال قد وقفوا علي فقالواالليل 

غدوت يوماً قبل الفجر إىل مسجد احلسن احلفري فإذا باب املسجد مغلق، وإذا احلسن جالس : قال
ىت فرغ من دعائه يدعو، وإذا ضجة يف املسجد ومجاعة يؤمنون على دعائه، فجلست على باب املسجد ح

: مث قام فأذن وفتح باب املسجد فدخلت فلم أجد يف املسجد أحداً، فلما أصبح وتفرق من عنده قلت له

أولئك جن من : فقال. وما رأيت؟ فأخربته بالذي رأيت ومسعت: يا أبا سعيد إين واهللا رأيت عجباً، قال
  .ينصرفونأهل نصيبني جييئون يشهدون معي ختم القرآن كل ليلة مجعة مث 

كان أيب إذا قام من الليل يتهجد مسعت يف الدار جلبة شديدة : حممد بن عبد العزيز بن سلمان العابد قال
  .فنرى أن اجلن كانوا يتيقظون لتهجده فيصلون معه: قال. واستسقاء للماء كثرياً

    

 بفناء جبل ال بدوت يوماً من األيام وأنا حدث فطاب وقيت وجن علي الليل وأنا: سري السقطي قال
ال تدور القلوب يف الغيوب حىت تذوب النفوس من خمافة فوت : أنيس به فناداين مناد من جوف اجلبل

بل جين مؤمن باهللا عز وجل ومعي إخواين، : فتعجبت وقلت جين يناديين أم إنسي؟ قال: قال. احملبوب
ال تذهب من البدن الفترة :  منهمفناداين الثاين: قال. نعم وزيادة: قلت فهل عندهم ما عندك؟ قال: قال

من أنس به يف الظالم ال : فناداين الثالث منهم. ما أبلغ كالمهم: فقلت يف نفسي: إال بدوام الغربة، قال
فصعقت، فما أفقت إال برائحة الطيب فإذا أترجة على صدري فشممتها فأفقت : قال. يبقى له اهتمام

wيعاً أىب اهللا أن حتيا به إال قلوب املتقني، فمن طمع يف غري ذلك وصية يرمحكم اهللا مجيعاً؟ فقالوا مج: فقلت
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فقد طمع يف غري مطمع، ومن تبع طبيباً مريضاً دامت علته، وودعوين ومضوا وقد أتى علي حني وال أزال 
  .أرى بركة كالمهم موجودة يف خاطري

نت بنيسابور مقيماً للوعظ فظهر ك: قال أبو علي الدقاق: وبلغين عن أيب الفتح حممد بن حممد اخلزميي قال
أيها الشيخ ما : يب رمد فاشتقت إىل أوالدي فرأيت ليلة من الليايل يف املنام كأن شخصاً دخل علي فقال

ميكنك الرجوع ذه السرعة فإن مجاعة من شباب اجلن حيضرون جملسك ويستمعون منك، وهم بعد يف 
ك أن تفارقهم فلعل اهللا عز وجل أن حيييهم فأصبحت وكأنه بدو اإلرادة فما مل ينتهوا إىل إرادم ال ميكن

  .ما بعيين رمد

  ومن متعبدات الجن 

: كنت أحب أن ألقى شيئاً من اجلن فأكلمه، فرأيت امرأة فتعلقت ا فقلت: صاحل بن عبد الكرمي قال

  . تدركهااشتغل بأوىل األمور بك وال تغفل عن ساعة إن فاتتك مل: تقول غزالة: اكتب: قالت. عظيين

كتبه لنفسه، مث . آخر كتاب صفة الصفوة، واحلمد هللا وحده، وصلواته على خري خلقه حممد وآله وصحبه
ملن شاء اهللا يعده، فقري رمحة ربه إبراهيم بن حيىي بن حسن بن طرخان بن متيم العسقالين اخلبيلي، عفا اهللا 

هرة احملروسة بالوراقني، الثاين والعشرين من عنهم بكرمه، يف مدة آخرها يوم اخلميس بني الصالتني بالقا
  .مجادى اآلخرة من سنة سبع وسبعني وستمائة، أحسن اهللا خامتتها

  .واحلمد هللا وحده، وسالم على عباده الذين اصطفى

  

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   955 

  الفهرس
  

 2......................................................................................................................................المقدمة
 5....................................................................................................................................فصل

 5.....................................................................................في بيان وضع كتابنا والكشف عن قاعدته
 5....................................................................................................................................فصل

 5...............................................................................................................في بيان ترتيب كتابنا
 7.............................................................................................باب ذكر فضل األولياء والصالحين

 9.....................................................................................................................باب ذكر نبينا محمد
 9.................................................................................................صلى اهللا عليه وسلم وذكر نسبه

 9.........................................................................................................ذكر طهارة آبائه وشرفهم
 9............................................................................................ذكر تزويج عبد اهللا بن عبد المطلب

 11......................................................................................................ذكر حمل آمنة برسول اهللا
 11..................................................................................................................ذكر وفاة عبد اهللا

 11..............................................................................................................ذكر مولد رسول اهللا
 11..............................................................................................................صلى اهللا عليه وسلم

 12............................................................................................................ذكر أسماء رسول اهللا
 13...................................................................................................................ذكر من أرضعه

 16.................................................................................................................ذكر وفاة أمه آمنة
 16.............................................................................................................ذكر ما كان من أمره

 16......................................................................................................بيذكر كفالة أبي طالب للن
 16..............................................................................................................حديث بحيرا الراهب

 18....................................................................................................................ذكر رعيه الغنم
 18...........................................................................................................ذكر خروجه إلى الشام

 18..................................................................................صلى اهللا عليه وسلم إلى الشام مرة أخرى
 19...............................................................................................................ذكر زواجه بخديجة

 19......................................................................ذكر تزويج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خديجة
 20.............................................................................................ذكر عالمات النبوة في رسول اهللا

 20......................................................................................صلى اهللا عليه وسلم قبل أن يوحى إليه
 20..................................................................................................................................فصل

 21....................................................................................................................ذكر بدو الوحي
 22..........................................................................ذكر كيفية إتيان الوحي إليه صلى اهللا عليه وسلم

 23...........................................................................................ذكر رمي الشياطين بالشهب لمبعثه
 23...............................................................................................ذكر اعتراف أهل الكتاب بنبوته

 24........................................................................................................ذكر بدو دعاء رسول اهللا
 25.........................................................................................................ذكر طرف من معجزاته

 27...................................................................ذكر طرف من أخباره بالغائبات صلى اهللا عليه وسلم
 29....................................................................................ذكر طرف مما القى رسول اهللا من أذى

 29.....................................................................صلى اهللا عليه وسلم من أذى المشركين وهو صابر
 30..................................................................................................................................فصل

 30........................................................................................................................ذكر معراجه
w 30..............................................................................................................صلى اهللا عليه وسلم

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   956 

 32........................................................................................................أمره بالهجرة إلى الحبشة
 32...................................صلى اهللا عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى أرض الحبشة. ذكر أمر رسول اهللا

 33.....................................................نبوةذكر مقدرا إقامة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بمكة بعد ال
 33................................ذكر عرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نفسه بالموقف على الناس لينصروه

 34..........................................................................................................ذكر العقبة وكيف جرى
 36.................................................................................................................هجرته إلى المدينة

 36..................................................................ذكر هجرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى المدينة
 40......................................................................................................................حديث أم معبد

 41.............................................................................................................تفسير غريب للحديث
 42......................................................صلى اهللا عليه وسلم حين قدم المدينة. ذكر ما جرى لرسول اهللا

 43...........................................................................................................ذكر عمومة رسول اهللا
 43...........................................................................................................................ذكر عماته

 43...................................................................................................................ذكر أزواج النبي
 43..........................................................................................................ذكر سراري رسول اهللا

 43..........................................................................................................................ذكر أوالده
 44..................................................................................................................اإلناث من أوالده

 44............................................................................................................ذكر موالي رسول اهللا
 44...........................................................................................................ذكر موليات رسول اهللا

 45.........................................................................................................................ذكر مراكبه
 45..............................................................................................................كر صفة رسول اهللاذ

 48.......................................................................................................تفسير غريب هذا الحديث
 49....................................................................................................................ذكر حسن خلقه

 49........................................................................................................................ تواضعهذكر
 50...........................................................................................................................ذكر حياته

 50...............................................................................................................ذكر شفقته ومداراته
 51................................................................................................................ذكر حلمه وصفحه

 52.............................................................................................................ذكر مزاحه ومداعبته
 52.................................................................................................................ذكر كرمه وجوده

 53........................................................................................................................ذكر شجاعته
 53...........................................................................................ذكر فضلة على األنبياء وعلو قدره

 53..............................................................................................................عليه الصالة والسالم
 54................................................................................................نبياء من قبلهذكر مثله ومثل اال

 55..................................................................................................ذكر مثله ومثل ما بعثه اهللا به
 55...................................................................................................ذكر مشي المالئكة من ورائه

 55.......................................................................ذكر وجوب تقديم محبته على النفس والولد والوالد
 55.......................................................................................................ذكر تعظيم الصحابة للنبي

 55................................................................................................صلى اهللا عليه وسلم وحبهم إياه
 56.............................................................................................................ذكر عبادة رسول اهللا

 56..................................................................................................صلى اهللا عليه وسلم واجتهاده
 58..................................................................................................................هذكر عيشه وفقر

 59.............................................................................................................عدد غزواته وسراياه
w 59........................................................................................................................ذكر فصاحته

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   957 

 59...............................................................................................العجيبةمن كالمه المتقن وأمثله 
 63............................................................................................................................ذكر وفاته

 65................................................................صلى اهللا عليه وسلم. ذكر إعالم أيب بكر الناس مبوت رسول اهللا

 66..................................................................................................."ندب فاطمة عليها السالم عليه

 66......................................................................................................................ذكر مبلغ سنه
 66.............................................................................................................ذكر غسل رسول اهللا

 67..................................................................................................................ذكر موضع قبره
 67..................................................................................................................ذكر الصالة عليه

 67..............................................................................................................صلى اهللا عليه وسلم
 68....................................ذكر بلوغ سالم أمته إليه ورد السالم على من يسلم عليه صلى اهللا عليه وسلم

 68...........................................................ذكر المشهورين بالعلم والزهد والتعبير من أصحاب رسول اهللا
 68...................................................................................................................أبو بكر الصديق
 68......................................................................................................................رضي اهللا عنه

 68...................................................................................................................ذكر امسه ونسبه

 68.........................................................................................................................ذكر صفته

 69..................................................................................................................ذكر تقدم إسالمه

 69........................................................................................................................ذكر أوالده

 70................................................................................................................ أفعاله اجلميلةسياق

 71.....................................................................................................سياق مجل من فضائله ومناقبه

 71......................................................................................................................رضي اهللا عنه

 74...............................................................................................................ذكر خالفة أيب بكر
 74......................................................................................................................رضي اهللا عنه

 76.........................................................................................سياق طرف من خطبه ومواعظه وكالمه
 76......................................................................................................................رضي اهللا عنه

 77........................................................................................................ذكر مرض أيب بكر ووفاته

 77......................................................................................................................رضي اهللا عنه
 79....................................................................................................أبو حفص عمر بن الخطاب

 79.................................................................................................................ذكر سبب إسالمه

 81....................................................................................................ذكر صفته عمر رضي اهللا عنه

 81........................................................................................................................ذكر أوالده

 81.........................................................................................................ذكر نزول القرآن مبوافقته

 81......................................................................................................ذكر مجلة من مناقبه وفضائله

 82........................................................................................................................ذكر خالفته

 82................................................................................................................ذكر اهتمامه برعيته

 83.........................................................................................................................ذكر زهده

 83......................................................................................................................رضي اهللا عنه
 84.......................................................................................................................ذكر تواضعه

w 84...............................................................................................ذكر خوفه من اهللا عز وجل وبكائه
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 84.........................................................................................................................ذكر تعبده
 84.....................................................................................................................رحمة اهللا عليه

 84.....................................................................................................ذكر نبذة من كالمه ومواعظه
 84......................................................................................................................ضي اهللا عنهر

 85..........................................................................................................................ذكر وفاته
 85......................................................................................................................رضي اهللا عنه

 87....................................................................................................ن عفانأبو عبد اهللا عثمان ب
 87......................................................................................................................رضي اهللا عنه

 87.........................................................................................................................ذكر صفته
 88......................................................................................................................رضي اهللا عنه

 88........................................................................................................................ذكر أوالده

 88..............................................................................................................ذكر مجلة من فضائله
 88......................................................................................................................رضي اهللا عنه

 89.....................................................................ذكر تنبيه الرسول عليه السالم عثمان على ما سيجري عليه

 89........................................................................................................ذكر أفعاله اجلميلة وطاعاته

 91........................................................................................................................ذكر خالفته

 91.........................................................................................................................ذكر مقتله

 91...............................................................................................................ذكر ثناء الناس عليه
 91..........................................................................................................أرضاهرضي اهللا عنه و

 92..................................................................................................أبو الحسن علي بن أبي طالب
 92.........................................................................................................................ذكر صفته

 92........................................................................................................................ذكر أوالده
 92......................................................................................................................رضي اهللا عنه

 93....................................................................................................ذكر ارتقائه منكب رسول اهللا

 93........................................................................................جل له وحمبة رسول اهللاذكر حمبة اهللا عز و
 93..............................................................................................................صلى اهللا عليه وسلم
 93................................................................................................................ذكر إخاء النيب عليا

 93........................................................................................صلى اهللا عليه وسلم علياً عليه السالم
 94...............................................................................................................ذكر مجل من مناقبه

 94......................................................................................................................رضي اهللا عنه
 94.........................................................................................................................ذكر زهده

 96.........................................................................................................................ذكر ورعه

 96..............................................................................................كلمات منتخبة من كالمه ومواعظه

 96..........................................................................................................................عليه السالم
 100.......................................................................................................................ذكر مقتله

 100....................................................................................................................رضي اهللا عنه
 100..................................................................................................حمد طلحة بن عبيد اهللاأبو م

w 101.......................................................................................................................ذكر صفته
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 101......................................................................................................................ذكر أوالده

 101.............................................................................................................ن مناقبهذكر مجلة م

 101....................................................................................................................رضي اهللا عنه
 102........................................................................................................................ذكر وفاته

 102....................................................................................................................رضي اهللا عنه
 103..................................................................................................أبو عبد اهللا الزبير بن العوام

 103.......................................................................................................................ذكر صفته
 103....................................................................................................................رضي اهللا عنه

 103......................................................................................................................ذكر أوالده

 103....................................................................................................................رضي اهللا عنه
 104.............................................................................................................ذكر مجلة من مناقبه

 104....................................................................................................................رضي اهللا عنه
 105.......................................................................................................................ذكر مقتله

 105....................................................................................................................رضي اهللا عنه
 105............................................................................................أبو محمد عبد الرحمن بن عوف

 106.......................................................................................................................ذكر صفته

 106......................................................................................................................ذكر أوالده

 107........................................................................................................................ذكر وفاته

 107....................................................................................................................رضي اهللا عنه
 108..............................................................................................أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص

 108.......................................................................................................................ذكر صفته

 108......................................................................................................................ذكر أوالده
 108....................................................................................................................رضي اهللا عنه

 108.............................................................................................................ذكر مجلة من مناقبه
 108....................................................................................................................رضي اهللا عنه

 109........................................................................................................................ذكر وفاته
 109....................................................................................................................ضي اهللا عنهر

 110......................................................................................................أبو األعور سعيد بن زيد
 110.............................................................................................................ذكر مجلة من مناقبه

 110....................................................................................................................رضي اهللا عنه
 111........................................................................................................................ذكر وفاته

 111....................................................................................................................رضي اهللا عنه
 111.................................................................................... بن عبد اهللا بن الجراحأبو عبيدة عامر
 111....................................................................................................................رضي اهللا عنه

 111.......................................................................................................................ذكر صفته

 111.............................................................................................................ة من مناقبهذكر مجل
 111....................................................................................................................رضي اهللا عنه

 112........................................................................................................................ذكر وفاته
w 113................................................................................................ممن شهد بدرامن الطبقة األولى 
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 113......................................................................................حمزة بن عبد المطلب رضي اهللا عنه
 117......................................................................................سالم مولى أبي حذيفة رضي اهللا عنه

 117...............................................................................................................عبد اهللا بن جحش
 118........................................................................................عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب

 118................................................................................................................مصعب بن عمير
 120...............................................................................................عمير بن أبي وقاص اخو سعد

 120..............................................................................................................عبد اهللا بن مسعود
 121..........................................................................:ذكر قربه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 121..............................................................................:ذكر شبهه برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 121...................................................صلى اهللا عليه وسلم على عبد اهللا بن مسعود. ذكر ثناء الرسول

 122...........................................................................................ذكر ثناء الناس عليه وكثرة علمه
 123..........................................................................................................................ذكر تعبده

 123........................................................................................................................ذكر ورعه
 124......................................................................................ذكر شدة خوفه وبكائه رضي اهللا عنه

 124......................................................................................................................ذكر تواضعه
 124.............................................................................لنفسذكر ايثاره ثواب اآلخرة على شهوات ا

 124.............................................................................ذكر جملة من مناقبه وكالمه رضي اهللا عنه
 129.........................................................................................المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك

 130.....................................................................................................ذكر وفاته رضي اهللا عنه
 130....................................................................................................خباب بن األرت بن جندلة
 131.....................................................................................................ذكر وفاته رضي اهللا عنه

 131.................................................................................................................صهيب بن سنان
 131.....................................................................................................ذكر وفاته رضي اهللا عنه

 132...................................................................................................................عامر بن فهيرة
 132.................................................................................................بالل بن رباح مولى أبي بكر

 134..................................................................................أبو سلمة عبد اهللا بن عبد األسد بن هالل
 135.................................................................................................ألرقم بن أسداألرقم بن أبي ا

 135...........................................................................................عمار بن ياسر بن عمار بن مالك
 136................................................................................زيد بن الخطاب أخو عمر رضي اهللا عنه

 137.......................................................................................................عامر بن ربيعة بن مالك
 137...............................................................................................................عثمان بن مظعون

 139...................................................................................................عبد اهللا بن سهيل بن عمرو
 139.................................................................................سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس

 141.......................................................................................................عاصم بن ثابت بن قيس
 142...........................................................................................مالكأبو الهيثم بن التيهان واسمه 

 142.......................................................................................................قتادة بن النعمان بن زيد
 143......................................................................................عبد اهللا بن طارق بن عمرو بن مالك

 143.....................................................................................................................معن بن عدي
 143...............................................................................أبو عقيل عبد الرحمن بن عبد اهللا بن ثعلبة

 144....................................................................................................سعد بن خيثمة بن الحارث
 144...............................................................................أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب األنصاري

w 145......................................................................................حارثة بن النعمان بن نفيع األنصاري
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 146...................................................................................................................معاذ بن عفراء
 146...............................................................................................أبي بن كعب بن قيس بن عبيد

 147..........................................................................................أبو طلحة زيد بن سهل بن األسود
 148....................................................................................سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير

 149..............................................................................عبداهللا بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس
 150....................................................................................................أبو دجانة ِسماك بن خرشة

 151...............................................................................عبد اهللا عمرو بن حرام بن ثعلبة أبو جابر
 152.......................................................................................................قطية بن عامر بن حديدة

 152............................................................................................جبل بن عمرو بن أوسمعاذ بن 
 152.........................................................................................................................ذكر صفته

 152..............................................................................................................ذكر نبذة من زهده
 153.............................................................................................................ة من ورعهذكر نبذ

 153..................................................................................................ذكر نبذة من تعبده واجتهاده
 153...............................................................................................................ذكر جوده وكرمه

 153....................................ذكر ثناء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على معاذ ومشبه معه وهو راكب
 154........................................................................................................ذكر ثناء الصحابة عليه

 154................................................................................................ذكر نبذة من مواعظه وكالمه
 155..............................................................................................................ذكر مرضه ووفاته

 157.........................................................................................أسيد بن حضبر بن سماك بن عتيك
 157............................................................................................بن دليم بن حارثةسعد بن عبادة 

 158....................................................................................البراء بن معرور بن صخر بن خنساء
 158............................................................................................من الطبقة الثانية ممن لم يشهد بدراً

 158.........................................................من المهاجرين واألنصار ممن لم يشهد بدراً وله اسالم قديم
 158........................................................................................................العباس بن عبد المطلب

 160............................................................................................................. طالبجعفر بن أبي
 162....................................................................................................:ذكر وفاته رضي اهللا عنه

 163.....................................................................................أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب
 163............................................................................................................أسامة بن زيد حارثة

 164...............................................................................................سلمان الفارسي رضي اهللا عنه
 168..........................................................................................................:ذكر نبذة عن فضائله

 168...........................................................................................:ذكر غزارة علمه رضي اهللا عنه
 169..............................................................................................................ذكر نبذة من زهده

 170.........................................................................................................:ذكر كسبه وعمله بيده
 170............................................................................................................:ذكر نبذة من ورعه

 170.........................................................................................................:ذكر نبذة من تواضعه
 171........................................................................:هذكر ثناء الناس على سلمان واعترافاتهم بفضل

 172...............................................................................................:ذكر نبذة من كالمه ومواعظة
 173..............................................................................................ذكر وفاة سلمان رضي اهللا عنه

 175............................................................................................................أبو موسى االشعري
 177......................................................................................."أبو عمار " ياسر بن عامربن مالك 

 177.................................................................................................عبد اهللا بن عمر بن الخطاب
w 179............................................................................................سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة
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 180....................................................................................البراء بن معرور بن صخر بن خنساء
 180...............................................................................................................ومن الطبقة الثانية

 182.............................................................................................................جعفر بن أبي طالب
 184....................................................................................................:ذكر وفاته رضي اهللا عنه

 184.....................................................................................بن عبد المطلبأبو سفيان بن الحارث 
 185............................................................................................................اسامة بن زيد حارثة

 185...............................................................................................سلمان الفارسي رضي اهللا عنه
 189..........................................................................................................:ذكر نبذة عن فضائله

 190...........................................................................................:ذكر غزارة علمه رضي اهللا عنه
 190..............................................................................................................ذكر نبذة من زهده

 191.........................................................................................................:ذكر كسبه وعمله بيده
 192............................................................................................................:ذكر نبذة من ورعه

 192.........................................................................................................:ذكر نبذة من تواضعه
 193........................................................................:ذكر ثناء الناس على سلمان واعترافاتهم بفضله

 193...............................................................................................:ذكر نبذة من كالمه ومواعظة
 195..............................................................................................هللا عنهذكر وفاة سلمان رضي ا

 196............................................................................................................أبو موسى االشعري
 198......................................................................................."أبو عمار " ياسر بن عامربن مالك 

 199.................................................................................................عبد اهللا بن عمر بن الخطاب
 200............................................................................................سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة

 201....................................................................................البراء بن معرور بن صخر بن خنساء
 201...............................................................................................................ومن الطبقة الثانية

 203.............................................................................................................جعفر بن أبي طالب
 205....................................................................................................:ذكر وفاته رضي اهللا عنه

 206.....................................................................................أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب
 206............................................................................................................اسامة بن زيد حارثة

 207............................................................................................... اهللا عنهسلمان الفارسي رضي
 210..........................................................................................................:ذكر نبذة عن فضائله

 211...........................................................................................:ذكر غزارة علمه رضي اهللا عنه
 212..............................................................................................................ذكر نبذة من زهده

 213.........................................................................................................:ذكر كسبه وعمله بيده
 213............................................................................................................:ذكر نبذة من ورعه

 213.........................................................................................................:ذكر نبذة من تواضعه
 214........................................................................:ذكر ثناء الناس على سلمان واعترافاتهم بفضله

 214...............................................................................................:ذكر نبذة من كالمه ومواعظة
 216..............................................................................................ذكر وفاة سلمان رضي اهللا عنه

 218............................................................................................................أبو موسى االشعري
 220......................................................................................." عمار أبو" ياسر بن عامربن مالك 

 220.................................................................................................عبد اهللا بن عمر بن الخطاب
 226.............................................................................................................:ذكر وفاة ابن عمر

 226.............................................................................................................عمرو ابن أم مكتوم
w 227........................................................................................................أبو ذر جندب بن جنادة
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 231........................................................................:ذكر خروج أبي ذرة رضي اهللا عنه إلى الربذة
 231...........................................................................................:ذكر وفاة أبي ذر رضي اهللا عنه

 232.......................................................................................الطفيل بن عمرو بن طريف الدوسي
 233................................................................................................ضماد االزدي من ازد شنوءة

 234....................................................................أبو رهم كلثوم بن الحصين الغفاري رضي اهللا عنه
 235.......................................................................................................وهب بن قابوس المزني

 235.................................................................................................حنظلة بن أبي عامر الراهب
 236..................................................................................................................حذيفة بن اليمان
 236...............................................................................................................:ذكر والية حذيفة

 237.............................................................................................:ذكر وفاة حذيفة رضي اهللا عنه
 238..............................................................................أبو الدداح ثابت بن الدحداح رضي اهللا عنه

 239.......................................................................................................خبيب بن عدي بن مالك
 240.................................................................أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد عم أنس بن مالك

 241...................................................................................................................البراء بن مالك
 241.......................................................................................................بن شماسثابت بن قيس 

 242...............................................................................أبو الدرداء عويمر بن زيد وقيل ابن عامر
 246.....................................................................................:ذكر وفاة أبي الدرداء رضي اهللا عنه

 247..............................................................................عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام السلمي
 249....................................................................................................أبو قتادة الحارث بن ربعي

 249........................................................................................حرامجابر بن عبد اهللا بن عامر بن 
 249.......................................................................................................زيد بن الدثنة بن معاوية

 249..............................................................................................من الطبقة الثالثة ممن شهد الخندق
 249.................................................................من المهاجرين واألنصار ممن شهد الخندق وما بعدها

 249....................................................................................................................خالد بن الوليد
 251....................................................................................عبد اهللا بن عمرو بن العاصي بن وائل

 253........................................................................................................سعيد بن عامر بن حذيم
 256...................................................................................................................ذكر وفاة سعيد

 256................................................................................................أبو جندل بن سهيل بن عمرو
 256......................................................................................................عياض بن غنم بن زهير

 257........................................................................................................"ثوبان مولى رسول اهللا
 257........................................................................................................"ل اهللاسفينة مولى رسو

 258.....................................................................................................الحكم بن عمرو بن مجدع
 258....................................................................................................جندع بن ضمرة الضمري

 258..................................................................................................................اثلة بن االسقعو
 259............................................................................................معاوية بن معاوية الليثي العالئي

 260.......................................................................................................................ذو البجادين
 261...................................................................................................عبد اهللا بن مغفل، أبو سعيد
 261...................................................................................................عمران بن حصين بن عبيد

 262.................................................................................................................سلمة بن االكوع
 262.......................................................................................................ربيعة بن كعب األسلمي

 263.........................................................................................................................أبو هريرة
w 266........................................................................................ذكر وفاة أبي هريرة رضي اهللا عنه
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 266.....................................................................................العالء بن الحضرمي واسم الحضرمي
 267..............................................................................عمير بن سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس

 269.....................................................................................................كهخزيمة بن ثابت بن الفا
 270.....................................................................................................زيد بن ثابت بن الضحاك

 271................................................................................................:ذكر وفاة زيد رضي اهللا عنه
 271...................................................................................أبو جهم عبد اهللا بن الحارث بن الصمة

 271...........................................................................................شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر
 272.......................................................................................أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم

 273................................................................................................................أبو سعيد الخدري
 274.........................................................................................................قيس بن سعد بن عبادة

 275.................................................................................................................عبد اهللا بن سالم
 276................................................................................................................جليبيب الصحابي

 277.........................................................................................من الطبقة الرابعة ممن أسلم عند الفتح
 277....................................................................................................................وفيما بعد ذلك

 277............................................................................................حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد
 278......................................................................................................شيبة بن عثمان بن طلحة

 279............................................................................................................ي جهلعكرمة بن أب
 279...............................................................................................سهيل بن عمرو بن عبد شمس

 280.................................................................................................................أبو امامة الباهلي
 281.............................................................................................. بي ربيعة بن مالك الشاعرلبيد

 282................................................................................تميم بن أوس بن خارجة بن سويد الداري
 282....................................................................................................جرير بن عبد اهللا بن جابر

 283...............................................................................................................................حممة
 284................................................................................................................................حدير

 285.......................................................................من الطبقة الخامسة الذين توفي الرسول وهم أحداث
 285...........................................:صلى اهللا عليه وسلم وهم أحداًث االسنان. وهم الذين توفي رسول اهللا

 285.........................................................................................عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب
 289.......................................................................................:ذكر وفاة ابن عباس رضي اهللا عنه

 289................................................................................................الحسن بن علي بن أبي طالب
 290.................................................................................................ذكر وفاة الحسن عليه السالم

 290...............................................................................................الحسين بن علي بن أبي طالب
 291..................................................................................................عبد اهللا بن الزبير بن العوام

 293......................................................................................:ير رضي اهللا عنهذكر مقتل ابن الزب
 294..................................................................................................المسور بن مخرمة بن نوفل

 294...............................................................................................................رجل من األنصار
 295......................................................................................ذكر المصطفيات من طبقات الصحابيات

 295.................................................................................................................رضى اهللا عنهن
 295...............................................خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي رضي اهللا عنها

 296.............................................................................................فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا
 298.................................................................................................عائشة بنت أبي بكر الصديق

 301.......................................................................................................................كحديث اِإلف
w 304............................................................................ذكر نبذة من كرمها وزهدها رضي اهللا عنها
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 304...........................................................................................ذكر نبذة من خوفها من اهللا تعالى
 305.....................................................................................ذكر تعبدها واجتهادها رضي اهللا عنها

 305...........................................................................................ذكر طرف من مواعظها وكالمها
 305..........................................................................................ذكر غزارة علمها رضي اهللا عنها

 306...............................................................................................ذكر فصاحتها رضي اهللا عنها
 307.......................................................................................................تفسير كلمات غريبة فيه

 308............................................................................................ئشة رضي اهللا عنهاذكر وفاة عا
 308................................................................................................حفصة بنت عمر بن الخطاب

 309......................................................................................................أم سلمة واسمها هند بنت
 310..........................................................................................................ام حبيبة واسمها رملة

 312...................................................................................................زينب بنت جحش بن رئاب
 313.......................................................................................جويرية بنت الحارث بن ابي ضرار

 314....................................................................................................صفية بنت حيي بن اخطب
 315......................................................................................................ام شريك رضي اهللا عنها
 316......................................................................................................فاطمة بنت اسد بن هاشم

 316...........................................................................................................أم ايمن واسمها بركة
 317............................................................................................ام كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط

 318.................................................................................................الحوالء بنت تويت بن حبيب
 318..................................................................................................اسماء بنت أبي بكر الصديق

 318..................................................................................................................سمية بنت خباط
 319........................................................................................طاب رضي اهللا عنهافاطمة بنت الخ

 319............................................................................................................ام رومان بنت عامر
 319..........................................................................................................................أم الفضل
 319...............................................................................................................نت عميساسماء ب

 320........................................................................ام عمارة واسمها نسيبة بفتح النون وكسر السين
 321..............................................................................................................ام سليط االنصارية

 321...................................................................................................ام سليم بنت ملحان بن خالد
 323.............................................................................................................ام حرام بنت ملحان

 324.....................................................................................................عفراء بنت عبيد بن ثعلبة
 324...................................................................................................الربيع بنت معوذ بن عفراء

 324.............................................................................................................ام عطية االنصارية
 324............................................................................................ام ورقة بنت عبد اهللا بن الحارث

 325........................................................................................امرأة من المهاجرات لم يذكر اسمها
 325..................................................................................................امرأة اخرى من المهاجرات

 325..............................................................................................................................اليمنية
 326...............................................................................................................امرأة من االنصار
 326...............................................................................................................امة لبعض العرب

 326.......................................................................................ابعين ومن بعدهمذكر المصطفين من الت
 326....................................................................................ذكر المصطفين من طبقات أهل المدينة

 327.................................................................................................................من الطبقة األوىل

 328....................................................................................................سعيد بن المسيب بن حزن
w 329.................................................................................................................سليمان بن يسار
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 331.................................................................................................................من الطبقة الثانية
 331...................................................................................................................من أهل المدينة

 331....................................................................................................عروة بن الزبير بن العوام
 332.......................................................................................القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق
 333......................................................................................سالم بن عبد اهللا بن عمر بن الخطاب

 334...................................................................................................أبو بكر بن عبد الرحمن بن
 334..................................................................................................نعلي بن الحسين بن علي ب

 338.................................................................................................عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة
 339............................................................................................بسر بن سعيد مولى الحضرميين
 339.............................................................................................عكرمة مولى عبد اهللا بن عباس
 340............................................................................................زياد بن أبي زياد، مولى عبد اهللا

 340.................................................................................................................من الطبقة الثالثة

 340...................................................................................................................من أهل المدينة
 340...................................................................................................علي بن عبد اهللا بن العباس

 341........................................................................................أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين
 343..............................................................................................عمر بن عبد العزيز بن مروان

 350.........................................................................................عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز
 351...............................................................................بن عبد اهللا بن الزبير بن العوامعامر 174

 352.......................................................................................أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
 352....................................................................................محمد بن كعب القرظي يكنى أبا حمزة

 353............................................................................................................أبو عمر وبن حماس
 353................................................................................................................من الطبقة الرابعة
 353...................................................................................................................من أهل المدينة

 353..........................................................................................محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
 355......................................................................محمد بن المنكدر بن عبد اهللا بن الهدير بن محرز

 357.....................................................................................................وفاته رضي اهللا عنهذكر 
 357.................................................................................................................عمر بن المنكدر

 358.............................................................................................سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن
 358..............................................................................................عبد الرحمن بن أبان بن عثمان

 359....................................................................................................ربيعة بن أبي عبد الرحمن
 360......................................................................................................صفوان بن سليم الزهري

 362............................................................................................أبو حازم سلمة بن دينار األعرج
 367...............................................................................................................من الطبقة اخلامسة

 367...................................................................................................................من أهل المدينة
 367........................................................................................جعفر بن محمد بن علي بن الحسين

 369...........................................................................................محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة
 370.............................................................................................عبد اهللا بنمصعب بن ثابت بن 

 370..............................................................................................................من الطبقة السادسة
 370...................................................................................................................من أهل المدينة

 371............................................................................................... انس بن مالك بن أبيمالك بن
w 372...............................................................................................................من الطبقة السابعة
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 372...................................................................................................................من أهل المدينة
 372..............................................................................................عبد اهللا بن عبد العزيز العمري

 373.........................................................................................موسى بن جعفر بن محمد بن علي
 375........................................................................ذكر املصطفني من عباد املدينة الذين مل تعرف أمساؤهم

 375..........................................................................................................عابد من رعاة المدينة
 376..........................................................................................................................عابد آخر
 376..........................................................................................................................عابد آخر
 377..........................................................................................................................عابد آخر
 378..........................................................................................................................عابد آخر

 378...................................................................................................عابد علوي من أهل المدينة
 380..........................................................................................................................عابد آخر

 380........................................................................................................من عقالء اانني باملدينة

 380...............................................................................................................أبو نصر المصاب
 381.............................................................................................ذكر املصطفيات من عابدات املدينة

 381.........................................................................................فمن المعروفات مليكة بنت المنكدر
 382.................................................................................................نكدرفاطمة بنت محمد بن الم

 382............................................................................................................من اهوالت األمساء
 382.....................................................................................امرأة كانت في زمن عمر بن الخطاب

 383.......................................................................................................................عابدة أخرى
 383.......................................................................................................................عابدة أخرى
 383.......................................................................................................................عابدة أخرى
 383..................................................................................................................انعابدتان مدنيت

 384.......................................................................................ذكر المصطفين من طبقات أهل مكة
 384.................................................................................................................من الطبقة األوىل

 384................................................................................................يد بن عمير بن قتادة الليثيعب
 384.................................................................................................................من الطبقة الثانية

 385............................................................................................مجاهد بن جبير يكنى أبا الحجاج
 386..........................................................................................................................ذكر وفاته

 386.............................................................................................................عطاء بن أبي رباح
 387.....................................................................................................عبد اهللا بن عبيد بن عمير

 388.................................................................................................................من الطبقة الثالثة
 388......................................................................................................................من أهل مكة

 388.....................................................................................................عبد الملك بن عبد العزيز
 388.........................................................................................................محمد بن طارق المكي

 389.................................................................................................عثمان بن أبي دهرش المكي
 389...............................................................................................وهيب بن الورد بن أبي الورد

 393................................................................................................................من الطبقة الرابعة
 393......................................................................................................عبد العزيز بن أبي رواد

 394.........................................................................................................زمعة بن صالح المكي
 394...............................................................................................................من الطبقة اخلامسة

w 394..............................................................................................سفيان بن عيينة بن أبي عمران
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 397...........................................................................................................ذكر وفاته ومبلغ سنه
 397....................................................................................................الفضيل بن عياض التميمي
 402...................................................................................................علي بن الفضيل بن عياض

 402.............................................................................................يس االمام الشافعيمحمد بن ادر
 407.....................................................................................................ممن بعد هؤالء من الطبقات

 407....................................................................................ابو غياث المكي مولى جعفر بن محمد
 409........................................................................................................ابو جعفر المزين الكبير

 410................................................................................أبو الحسن علي بن محمد المزين الصغير
 410...............................................................................يابو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجان

 411.........................................................................ذكر املصطفني من عباد كانوا مبكة مل تعرف أمساؤهم

 411.................................................................................................................................عابد
 412..........................................................................................................................عابد آخر
 413..........................................................................................................................عابد اخر
 413..........................................................................................................................عابد اخر

 413..............................................................................................ت مكةذكر املصطفيات من عابدا
 413.....................................................................................................................حكيمة المكية

 414...................................................................................................................نقيش بنت سالم
 414......................................................................................................................عائشة المكية

 414..........................................................................................................ابنة ابي الحسن المكي
 415...........................................................................ذكر املصطفيات من عابدات مكة اهوالت االمساء

 415.....................................................................................................................جارية سوادء
 415.......................................................................................................................عابدة اخرى
 415.......................................................................................................................عابدة أخرى

 416.......................................................................................................................ىعابدة أخر
 416.......................................................................................................................عابدة أخرى
 416.......................................................................................................................عابدة أخرى
 416.......................................................................................................................عابدة أخرى
 417.......................................................................................................................عابدة اخرى
 417.......................................................................................................................عابدة اخرى

 417..............................................................................................من المصطفين من أهل الطائف
 417......................................................................................................سعيد بن السائب الطائفي

 418.....................................................................................ذكر المصطفين من طبقات أهل اليمن
 418.................................................................................................................من الطبقة الثانية

 418..............................................................................................................طاووس بن كيسان
 420............................................................................................................ذكر وفاته رحمه اهللا

 421.....................................................................................................................وهب بن منبه
 423...................................................................................................المغيرة بن حكيم الصنعاني

 423.............................................................................................الحكم بن ابان العدني ابو عيسى
 423..................................................................................................غام بن وائل الحضرميضر

 424.................................................................................ذكر املصطفني من عباد اليمن اهولني االمساء
w 424.................................................................................................................................عابد
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 424..........................................................................................................................عابد اخر
 425..............................................................................................................................عابدان

 425.............................................................................................ذكر املصطفيات من عابدات اليمن
 425.................................................................................................................خنساء بنت خدام

 426................................................................................................................................سوية
 426............................................................................................من عابدات اليمن اهوالت األمساء

 426................................................................................................................................عابدة
 427...............................................................................................ذكر المصطفين من أهل بغداد

 427..................................................................................................................أبو هاشم الزاهد
 428.....................................................................................................................أسود بن سالم

 428....................................................................................................منصور بن عمار بن كثير
 429................................................................................................ولد الرشيد المعروف بالسبتي
 432................................................................................................عبد اهللا بن مرزوق أبو محمد

 432................................................................................................................عبد اهللا بن الفرج
 433................................................................................................معروف بن الفيرزان الكرخي

 436........................................................................................................بشر بن الحارث الحافي
 441.......................................................................................................احمد بن محمد بن حنبل

 450.........................................................................................محمد بن مصعب ابو جعفر الدعاء
 450.....................................................................سعيد بن وهب ابو عثمان مولى بني سلمة بن لؤى

 451.....................................................................................................يحيى بن ايوب ابو زكريا
 451..................................................................................................................سريج بن يونس

 452.......................................................................................................احمد بن نصر الخزاعي
 453................................................................................................ابو محمد الطيب بن اسماعيل

 454..........................................................................................................مسرور بن ابي عوانة
 454.....................................................................................................الحارث بن اسد المحاسبي

 455..........................................................................................................عبد الوهاب بن الحكم
 455...................................................................................................السري بن المغلس السقطي

 462............................................................................................علي بن الموفق ابو الحسن العابد
 463.......................................................................................................ابو شعيب البراثي العابد

 463...........................................................................................ابو عبد اهللا بن ابي جعفر البراثي
 463..............................................................................................................ابو جعفر المحولي

 464.........................................................................................................ابراهيم االجري الكبير
 464.......................................................................ابو بكر محمد بن مسلم بن عبد الرحمن القنطري

 465...................................................................................................ابو جعفر بن السماك العابد
 465......................................................................................................................أيوب الحمال

 465.................................................................................................محمد بن محمد بن عيسى بن
 466..........................................................................................اخوه احمد بن محمد بن ابي الورد

 466....................................................................................................................الحسن الفالس
 467....................................................................................................محمد بن منصور الطوسي

 468.....................................................................................................................محمد السمين
 468.......................................................................................................زهير بن محمد بن قمير

w 468...............................................................................................................ابراهيم بن هانىء
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 469.......................................................................................................فتح بن شحرف بن داود
 470.....................................................................................أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي

 473......................................................................................................................يحيى الجالء
 473...............................................................................................................أبو إبراهيم السائح

 474.................................................................................................إسماعيل بن يوسف أبو علي
 474................................................................................................زكريا بن يحيى بن عبد الملك
 475..................................................................................بن عبد اهللاأبو بكر الرقاق واسمه محمد 

 475...............................................................................................................أبو يعقوب الزيات
 475.....................................................................................................الجنيد بن محمد بن الجنيد

 479..........................................................................................الحسن بن علي أبو علي المسوحي
 479......................................................................................................أبو علي احمد بن إبراهيم

 480.................................................................................................................سمنون بن حمزة
 481..................................................................................................................إبراهيم بن سعد

 483........................................................................................أبو اسحاق إبراهيم اآلجري الصغير
 483.................................................................................................................ابو نصر المحب

 484..................................................................................ابو سعيد الخراز واسمه احمد بن عيسى
 485.............................................................................................................ابو الحسين النوري

 486........................................................................................................عمرو بن عثمان المكي
 487....................................................................................................................رويم بن احمد

 487..........................................................................................................ابو عبد اهللا بن الجالء
 488...........................................................................................................أبو العباس بن عطاء

 488........................................................................................ابو الحسن علي بن محمد بن الزاهد
 489..............................................................................................................أبو محمد الحريري

 490............................................................................................ الحمالبنان بن محمد بن حمدان
 490....................................................................................................أبو علي الحسين بن صالح

 491.............................................................................................خير بعبد اهللا أبو الحسين النساج
 492.............................................................................................................أبو علي الروذباري

 493..................................................................................أبو بكر محمد بن علي بن جعفر الكناني
 493...................................................................................................................ابو بكر الشبلي

 495...............................................................................................................أبو أحمد المغازلي
 496..................................................................................................عيسى بن اسحاق بن موسى

 496...................................................................................ابو محمد عبد اهللا بن محمد النيسابوري
 496...............................................................................................................ابو جعفر المجذوم

 497................................................................................................عباس بن المهتدي ابو الفضل
 498....................................................................................................خزرج بن علي بن العباس

 498........................................................................................ابو اسحاق ابراهيم بن حماد االزدي
 498................................................................................أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن النجاد

 499...........................................................................................جعفر بن محمد بن نصير الخلدي
 499..................................................................................................................جعفر بن حرب

 499..............................................................................................أبو بكر محمد بن سعيد الحربي
 500..........................................................................................ابو بكر محمد بن الحسين االجري

w 500...................................................................................................يوسف بن عمر بن مسرور
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   971 

 500.................ابن عبيس بن سمعون وكان يلقب الناطق بالحكمةأبو الحسين محمد بن احمد بن اسماعيل 
 503.................................................................................عبد الصمد بن عمر بن محمد بن اسحاق

 505.......................................................................................عثمان بن عيسى ابو عمر الباقالوي
 506............................................................................................بكر بن شاذان بن بكر أبو القاسم

 506.....................................................................................................أبو أحمد عبد اهللا بن احمد
 507....................................................................................................عباس أحمد بن محمدأبو ال

 507..........................................................................................ابو الحسن علي بن عمر بن محمد
 509........................................................................................أبو بكر محمد بن عبد اهللا الدينوري

 509.................................................................................................أبو الطيب طاهر بن عبد اهللا
 510.............................................................................................................أبو الحسن البرداني

 511.................................................................................................أبو بكر احمد بن علي العلبي
 511....................................................................................................أبو المعالي الرجل الصالح

 512.......................................................................................................................أخو جمادي
 512..............................................................................ماطيعبد الوهاب بن المبارك ابن احمد االن

 513.................................................................................ذكر املصطفني من عباد بغداد اهولني األمساء
 513.................................................................................................................................عابد

 513.................................................................................................................عابد آخر مجذوم
 514..........................................................................................................................عابد آخر
 514..........................................................................................................................عابد آخر

 515....................................................................................................................... عابد آخر-
 515..........................................................................................................................عابد آخر
 516..........................................................................................................................عابد آخر
 516..........................................................................................................................عابد آخر
 517..........................................................................................................................عابد آخر
 517..........................................................................................................................عابد آخر
 517..........................................................................................................................عابد آخر

 518................................................................................ذكر المصطفين من عقالء المجانين ببغداد
 518.................................................................................................................سعدون المجنون

 520...............................................................................................................................بهلول
 521.............................................................................................................مجنون آخر يقال له

 521.......................................................................................................................مجنون آخر
 522.......................................................................................................................مجنون آخر

 523................................................................................................امرأة عبد اهللا بن الفرج العابد
 523............................................................................................................ميمونة أخت إبراهيم

 523................................................................................................................مؤمنة بنت بهلول
 523...............................................................................................ام عيسى بنت إبراهيم الحربي

 523........................................................................................................امة الواحد بنت القاضي
 524...................................................................اءذكر املصطفيات من العابدات البغداديات اهوالت األمس

 524................................................................................................................................عابدة
 524.......................................................................................................................عابدة آخرى
 525.......................................................................................................................عابدة آخرى

w 525................................................................................................................عابدتان بغداديتان
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 526...........................................................................................ذكر من اصطفي من أهل المدائن
 526.................................................................................................................شعيب بن حرب

 528..............................................................................................ذكر المصطفين من أهل واسط
 528...............................................................................................................منصور بن زاذان

 529............................................................................................انسيار بن دينار، وقيل ابن ورد
 530............................................................................المستسلم بن سعيد، أبو سعيد الثقفي الواسطي

 530..................................................................................................هشيم بن بشير بن أبي خازم
 531..................................................................................................................يزيد بن هارون

 532..............................................................................................ذكر المصطفين من أهل الكوفة
 532........................................................................................................من التابعين ومن بعدهم

 532.................................................................................................................من الطبقة األوىل
 532........................................................................................سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر
 533........................................................................................األسود بن يزيد بن قيس بن عبد اهللا

 534..................................................................................................مسروق بن األجدع بن مالك
 535....................................................................................................علقمة بن قيس بن عبد اهللا

 535.........................................................................................................األسديشقيق بن سلمة 
 536...........................................................................................................زيد بن وهب الجهني

 536........................................................................................................يزيد بن شريك التميمي
 537.......................................................................................حبيش األسدي يكنى أبا مريمزر بن 

 537...............................................................................................عمرو بن شرحبيل، أبو ميسرة
 537........................................................................................................عبد اهللا بن أبي الهذيل،

 538.....................................................................................................مرة بن شراحيل الهمداني
 538......................................................................................................عمرو بن ميمون األودي
 539......................................................................................................همام بن الحارث النخعي

 539.......................................................................................ربعي بن حراش بن جحش الغطفاني
 539...........................................................................................................أخو ربعي بن حراش
 540..........................................................................................................زياد بن حدير األسدي

 540.........................................................................................شريح بن الحارث بن قيس القاضي
 541...................................................................................................شبيل بن عوف بن أبي حية

 542......................................................................................................ربوعيسويد بن شعبة الي
 542.........................................................................................................معضد بن يزيد العجلي

 542.....................................................................................................أويس بن عامر بن جرير
 548.........................................................................................................فاة أويس القرنيذكر و

 548............................................................................................................عبدة بن هالل الثقفي
 548.......................................................................................................الحارث بن سويد التيمي
 549.......................................................................................................أبو عبد الرحمن السلمي

 549.................................................................................................زاذان، أبو عمر ومولى كندة
 550.........................................................................................................الربيع بن خثيم الثوري

 554.............................................................................................عمرو بن عتبة بن فرقد السلمي
 555....................................................................................................عنبس بن عقبة الحضرمي
 556.....................................................................................................كردوس بن عباس الثعلبي

w 556................................................................................................................الفضل بن بزوان
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 556.......................................................................................................الحارث بن قيس الجعفي
 556......................................................................................................أبو صالح، ماهان الحنفي

 557.................................................................................................................من الطبقة الثانية
 557.....................................................................................................عامر بن شراحيل الشعبي

 558....................................................................................................................سعيد بن جبير
 559.............................................................................................................مقتل سعيد بن جبير

 562.........................................................................................إبراهيم بن يزيد بن األسود النخعي
 564........................................................................................... شريك التيميإبراهيم بن يزيد بن

 565.........................................................................................................خيثمة بن عبد الرحمن
 566.............................................................................................عبد الرحمن بن األسود بن يزيد

 566...................................................................................................القاسم بن مخيمرة الهمداني
 566.................................................................................................................من الطبقة الثالثة

 567.....................................................................................طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب
 568........................................................................................................زبيد بن الحارث اليامي

 569.....................................................................................................عون بن عبد اهللا بن عتبة
 571.................................................................................................أبو إسحاق عمرو بن عبد اهللا

 571............................................................................................عمرو بن مرة الجملي، من مراد
 572...................................................................................................حبيب بن أبي ثابت األسدي

 572............................................................................................ حمزة التيميمجمع بن يسار أبو
 573.............................................................................................................الربيع بن أبي راشد

 574................................................................................................................عبدة بن أبي لبابة
 574.......................................................................................................مد بن جحادة األوديمح

 574................................................................................................................من الطبقة الرابعة
 574...................................................................................................منصور بن المعتمر السلمي

 576........................................................................................................ضرار بن مرة الشيباني
 576...................................................................................................................محمد بن سوقة

 577.........................................................................................سليمان بن مهران األعمش األسدي
 578......................................................................................................أبو حيان بن سعيد التيمي
 578.....................................................................................................معروف بن واصل التيمي

 578...........................................................................................................موسى بن أبي عائشة
 578.................................................................................................................خلف بن حوشب

 578.....................................................................................................................كرز بن وبرة
 580..................................................................................................................أبو يونس القوي

 580.....................................................................................عبد الملك بن سعيد بن أبجر المتطيب
 580.........................................................................................................عمرو بن قيس المالئي

 582.....................................................................................................عطوان بن عمرو التميمي
 582...........................................................................................................قيس بن مسلم الجدلي

 582...............................................................................................................من الطبقة اخلامسة
 582.......................................................................................................مسعر بن كدام بن ظهير

 584..........................................................................................................داود بن نصير الطائي
w 591...............................................................................................................يف الطبقة السادسة
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 591........................................................................................................سفيان بن سعيد الثوري
 593..................................................................................................................أسيد بن صلهب

 593.............................................................................................علي والحسن ابنا صالح بن حي
 595.......................................................................................................حمزة بن عمارة الزيات

 596......................................................................................................محمد بن النضر الحارثي
 597......................................................................................................................وراد العجلي
 598.......................................................................................................................أسيد الضبي

 598...............................................................................................................من الطبقة السابعة

 598...................................................................................................................من أهل الكوفة
 599...............................................................................................................أبو بكر بن عياش
 600..............................................................................................................عبد اهللا بن إدريس

 601.....................................................................................................وكيع بن الجراح بن مليح
 602.........................................................................................................حسين ين علي الجعفي

 603...................................................................................................محمد بن صبيح بن السماك
 604.................................................................................................................من الطبقة الثامنة
 605.................................................................................................................أبو داود الحفري

 605.......................................................................................................................بهيم العجلي
 607.............................................................................................................................عرفجة

 607.................................................................................. األمساءذكر املصطفني من عباد الكوفة جمهويل
 607.................................................................................................................................عابد

 607....................................................................................................................عابدان كوفيان
 607..........................................................................................................................عابد آخر
 608..........................................................................................................................عابد آخر
 608..........................................................................................................................عابد آخر

 608.......................................................................................................من عقالء اانني بالكوفة

 608.....................................................................................................................نمير المجنون
 610.......................................................................................ذكر املصطفيات من العابدات الكوفيات

 610............................................................................................تذكر المسميات منهن والمنسوبا
 610.................................................................................................................أم حسان الكوفية

 610...............................................................................................................أم األسود بن يزيد
 610................................................................................................................أم مسعر بن كدام
 610.................................................................................................................أم سفيان الثوري

 610........................................................................................أم الحسن وعلي ابني صالح بن حي
 611..................................................................................................يل بن عبد الوهابأخت فض

 611.....................................................................ذكر املصطفيات من العابدات الكوفيات جمهوالت األمساء

 611................................................................................................................................عابدة
 611.......................................................................................................................عابدة أخرى
 612.......................................................................................................................عابدة أخرى
 612.......................................................................................................................عابدة أخرى

 612....................................................................................................................عابدتان أختان
w 613.......................................................................................................................عابدة أخرى
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 613.......................................................................................................................عابدة أخرى
 613.....................................................................................................................:عابدة أخرى

 613..............................................................................................ذكر املصطفيات من عقالء اانني
 613..............................................................................................................المتعبدات الكوفيات

 613...................................................................................................................مونة السوداءمي
 614..................................................................................................................................بخة

 615.............................................................ذكر المصطفين من أهل البصرة من التابعين ومن بعدهم
 615.....................................................................................................................الطبقة األوىل

 615.................................................................................................................األحنف بن قيس
 616................................................................................................................أبو عثمان النهدي

 616..................................................................................................عبد الرحمن بن مل: واسمه
 617.......................................................................................................حجير بن الربيع العدوي

 617................................................................................................................عامر بن عبد اهللا
 621..............................................................................................................أبو العالية الرياحي

 622....................................................................................................عبد اهللا بن شقيق البصري
 622.......................................................................................................الفضيل بن زيد الرقاشي

 622...........................................................................................................هرم بن حيان العبدي
 623...........................................................................................................صلة بن أشيم العدوي

 625................................................................................................................أبو رجاء عمران
 626..........................................................................................................إياس بن قتادة التميمي

 626.................................................................................................................من الطبقة الثانية

 626..................................................................................................................من أهل البصرة
 626...............................................................................................مطرف بن عبد اهللا بن الشخير

 629....................................................................................................صفوان بن محرز المازني
 630...............................................................................................................أبو الحالل العتكي

 630......................................................................................................زرارة بن أوفى الحرشي
 630................................................................................................................أبو السوار حسان

 631.....................................................................................................خليد بن عبد اهللا العصري
 631..................................................................................................................مسمون بن سياه

 632...................................................................................................يزيد بن عبد اهللا بن الشخير
 632..............................................................................................لبصريالحسن بن أبي الحسن ا

 634............................................................................................أبو الشعثاء جابر بن زيد األزدي
 634...........................................................................................أبو قالبة عبد اهللا بن زيد الجرمي

 635....................................................................................................................مسلم بن يسار
 636.................................................................................................................محمد بن سيرين

 639........................................................................................................بكر بن عبد اهللا المزني
 640...................................................................................................مورق بن المشمرج العجلي
 641...................................................................................................غزوان بن غزوان الرقاشي

 642................................................................................................................................ثابت
 642.............................................................................................العالء بن زياد بن مطر العدوي

 644.......................................................................................................معاوية بن قرة بن إياس
w 644..........................................................................................أبو الجوزاء أوس بن خالد الربعي
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 645.........................................................................................................طلق بن حبيب العنزي
 645.................................................................................................................من الطبقة الثالثة

 645..................................................................................................................من أهل البصرة
 645......................................................................................................قتادة بن دعامة السدوسي

 645.........................................................................................................حميد بن هالل العدوي
 646............................................................................................................ثابت بم مسلم البناني

 647.............................................................................................إياس بن معاوية بن قرة المزني
 648..........................................................................................................أبو عمران عبد الملك

 648.........................................................................................................العقيليبديل بن ميسرة 
 649..................................................................................................أبو ريحانة عبد اهللا بن مطر

 649.......................................................................................................محمد بن واسع بن جابر
 651.......................................................................................................فرقد بن يعقوب السبخي

 652....................................................................................................................مالك بن دينار
 659.................................................................................................................هارون بن رئاب

 659..........................................................................................................يزيد بن أبان الرقاشي
 660.................................................................................................................األسود بن كلثوم
 661................................................................................................................من الطبقة الرابعة

 661...............................................................................................أيوب بن أبي تميمة السختياني
 663....................................................................................................................يحيى بن سليم

 663.....................................................................................................سليمان بن طرخان التيمي
 665.................................................................................................................داود بن أبي هند

 665.....................................................................................................عاصم بن سليمان األحول
 666....................................................................................................................يونس بن عبيد

 669..................................................................................................عبد اهللا بن عون بن أرطبان
 671...................................................................................................................هشام بن حسان

 671.......................................................................................................عمران بن مسلم القصير
 671......................................................................................................كهمس بن الحسن القيسي
 672......................................................................................................حبيب أبو محمد الفارسي

 675..............................................................................................................عبد الواحد بن زيد
 677....................................................................................................................عطاء السليمي

 680.....................................................................................................أبو جهير مسعود الضرير
 681.....................................................................................................عبد اهللا بن غالب الحداني

 681....................................................................................................................أشعث الحداني
 682.............................................................................................................الحجاج بن فرافصة
 682.............................................................................................................حسان بن أبي سنان

 684................................................................................................................شميط بن عجالن
 687........................................................................................................خويل بن محمد األزدي

 687...............................................................................................................من الطبقة اخلامسة
 687..................................................................................................................من أهل البصرة

 687...........................................................................................................هشام بن أبي عبد اهللا
 688......................................................................................................شعبة بن الحجاج بن ورد

w 689.............................................................................................صالح بن بشير أبو بشر المرئي
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 689.........................................................................................................الربيع بن عبد الرحمن
 691.....................................................................................................................الحجاج العابد

 691...................................................................................................................ضيغم بن مالك
 693....................................................................................................................حماد بن سلمة

 694............................................................................................................الحسن بن أبي جعفر
 695.....................................................................................................................شداد المجذوم

 695..............................................................................................................من الطبقة السادسة
 695..................................................................................................................من أهل البصرة

 695.........................................................................................................حماد بن زيد بن درهم
 695....................................................................................................................يزيد بن زريع

 696..........................................................................................................يحيى بن سعيد القطان
 696.........................................................................................................رياح بن عمرو القيسي

 698.................................................................................عتبة الغالم وهو عتبة بن أبان بن صمعة
 700......................................................................................................بشر بن منصور السليمي

 701..........................................................................................................عبد العزيز بن سلمان
 702....................................................................................................................مطهر السعدي
 702...................................................................................................................كالب بن جري

 703.......................................................................................................عبد اهللا بن ثعلبة الحنفي
 703.........................................................................................................ناشرة بن سعيد الحنفي

 704......................................................................................................................الجزء الرابع
 704........................................................................................................بسم اهللا الرحمن الرحيم

 704...............................................................................................................من الطبقة السابعة

 704.........................................................................................................يعبد الرحمن بن مهد
 705...........................................................................................عفان بن مسلم أبو عثمان الصفار

 705............................................................................................................زهير بن نعيم الباني
 706....................................................................................................أبو عبد اهللا الحربي الزاهد

 708............................................................................................................أبوا الحسن البصري
 708.................................................................................ذكر املصطفني من عباد البصرة ااهيل األمساء

 708..........................................................................................................................عابد آخر
 709..........................................................................................................................عابد آخر
 709..........................................................................................................................عابد آخر
 710..........................................................................................................................عابد آخر
 711..........................................................................................................................عابد آخر
 711..........................................................................................................................عابد آخر
 711..........................................................................................................................عابد آخر
 711..........................................................................................................................عابد آخر

 712.........................................................................................................................عباد سبعة
 712..............................................................................................................................عابدان

 713..........................................................................................................................عابد آخر
 713.......................................................................................................من عقالء اانني بالبصرة

w 713............................................................................................................رجل لم يعرف اسمه
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 713............................................................................................ذكر املصطفيات من عابدات البصرة
 713....................................................................................................معاذة بنت عبد اهللا العدوية

 715..............................................................................................................حفصة بنت سيرين
 716............................................................................................كريمة بنت سيرين، أخت حفصة

 716..........................................................................................................منيبة البصرية وابنتها
 716.....................................................................................................................ةرابعة العدوي

 718....................................................................................................................عجردة العمية
 719.....................................................................................................................حبيبة العدوية

 719....................................................................................................يةأم األسود بنت زيد العدو
 719....................................................................................................................مريم البصرية
 720......................................................................................................................عفيرة العابدة

 721...........................................................................................................عبيدة بنت أبي كالب
 721....................................................................................................عمرة امرأة حبيب العجمي

 722...................................................................................................................بردة الصريمية
 722.............................................................................................................................أم طلق

 723..................................................................................................................أم حيان السلمية
 723................................................................................................................أم إبراهيم العابدة

 724.....................................................................................................................بحرية العابدة
 724........................................................................................................................أم الحريش

 724......................................................................................................................حسنة العابدة
 724....................................................................................................زجلة العابدة موالة معاوية

 725.....................................................................................................................مطيعة العابدة
 725.................................................................................................كردوية بنت عمرو البصرية

 725...............................................................................................................................راهبة
 726...............................................................................................................................سلمى

 726.................................................................................................................مسكينة الطفاوية
 726............................................................................................................................غنضكة

 727........................................................................ذكر املصطفيات من عابدات البصرة املعروفات بغريهن

 727.....................................................................................................امرأة أبي عمران الجوني
 727..............................................................................................................امرأة رياح القيسي

 727...........................................................................................................ابنة أم حسان األسدية
 728.......................................................................................................مملوكة إلبراهيم النخعي

 728.....................................................................حسن العنبري قاضي البصرةجارية عبيد اهللا بن ال
 728..............................................................................................................جارية خالد الوراق

 729..........................................................................................................................الماوردية
 729................................................................................ذكر املصطفيات من عابدات البصرة اهوالت

 729................................................................................................................................عابدة
 729.......................................................................................................................عابدة أخرى
 730.......................................................................................................................عابدة أخرى
 730.......................................................................................................................عابدة أخرى
 730.......................................................................................................................عابدة أخرى
w 730.......................................................................................................................عابدة أخرى
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 730.......................................................................................................................عابدة أخرى
 731.......................................................................................................................عابدة أخرى

 731....................................................................................بالبصرةمن املصطفيات من عاقالت اانني 
 731...............................................................................................................................جارية

 732...............................................................................................ذكر المصطفين من أهل األبلة
 732.................................................................................................................................عابد

 733.............................................................................................ذكر املصطفيات من عابدات األبلة
 733.............................................................................................................................شعوانة

 735........................................................................................................................خشة األبلية
 735.........................................................................................................من عقالء اانني باألبلة

 735..............................................................................................................................ريحانة
 736............................................................................................ذكر المصطفين من عباد عبادان

 736..................................................................................................................رضي اهللا عنهم
 736.............................................................................................سعيد بن عطارد رضي اهللا عنه

 736...............................................................................................................ي سعدعابد من بن
 737..........................................................................................................................عابد آخر
 737..........................................................................................................................عابد آخر
 737..........................................................................................................................عابد آخر
 738..........................................................................................................................عابد آخر
 738..........................................................................................................................عابد آخر
 738..........................................................................................................................عابد آخر
 738..........................................................................................................................عابد آخر
 739..........................................................................................................................عابد آخر

 739..............................................................................................................من عابدات عبادان
 739................................................................................................................................عابدة

 739....................................................................................................ذكر مجنون بمهرجان قذق
 740..............................................................................................ذكر من اصطفي من أهل تستر

 740................................................سهل بن عبد اهللا بن يونس التستري يكنى أبا محمد رضي اهللا عنه
 741.......................................................................أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي

 742............................................................................................... من أهل كرمانمن المصطفين
 742........................................................................................................شاه بن شجاع الكرماني

 742...............................................................................................من المصطفين من أهل أرجان
 742................................................................................................................................عابدة

 742.............................................................................................................أبو داود السجستاني
 743.................................................................................................من المصطفين من أهل ديبل

 743..............................................................................................................أبو عبد اهللا الديبلي
 744...........................................................................................ذكر المصطفين من عباد البحرين

 744......................................................................................................................خليفة العبدي
 744..........................................................................................................................عابد آخر
 745..........................................................................................................................عابد آخر

w 745..........................................................................................ذكر املصطفيات من عابدات البحرين
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 745...........................................................................................................منيفة بنت أبي طارق
 746....................................................................................................................ماجدة القرشية

 746.......................................................................ذكر املصطفيات من عابدات البحرين اهوالت األمساء
 746................................................................................................................................عابدة

 746..............................................................................................من المصطفين من أهل اليمامة
 746.............................................................................................يحيى بن أبي كثير مولى لطيئي

 747.................................................................................................عابدة من البحرين أو اليمامة
 748.............................................................................................ذكر المصطفين من أهل الدينور

 748.............................................................................................نوري رضي اهللا عنهممشاد الدي
 748..................................................................أبو الحسن علي بن محمد بن سهل الصائغ الدينوري

 748.........................................................................................أبو جعفر الدينوري رضي اهللا عنه
 748...............................................................................................من المصطفين من أهل همذان

 749.................................................................................يوسف بن أيوب الهمذاني رضي اهللا عنه
 749............................................................................................... قزوينمن المصطفين من أهل

 749...................................................................واالن بن عيسى، أبو مريم القزويني رضي اهللا عنه
 750............................................................................................ذكر المصطفين من أهل أصبهان

 750....................................................................................................محمد بن يوسف بن معدان
 751..................................................................................أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى األصبهاني

 751.........................................................................................أبو عبيد اهللا محمد بن يوسف البناء
 752.........................................................................................أبو جعفر أحمد بن مهدي بن رستم

 752........................................................................علي بن سهل بن األزهر أبو الحسن األصبهاني
 753....................................................................................................................عابد أصبهاني

 753...............................................................................................ذكر المصطفين من أهل الري
 753....................................................................................جرير بن عبد الحميد بن جرير الرازي

 753....................................................................................................المعلى بن منصور الرازي
 753.............................................................................................................أبو إسحاق الدوالبي

 754....................................................................د الرازيأبو زرعة عبيد اهللا بن عبد الكريم بن يزي
 755.............................................................................................يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي

 760....................................................................................إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص
 762....................................................................................................يوسف بن الحسين الرازي

 763......................................................................................أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري
 764................................................................................................................ومن عباد دامغان

 764..............................................................................................................فاطمة بنت عمران
 764..............................................................................................ذكر المصطفين من أهل بسطام

 765..............................................................................................................أبو يزيد البسطامي
 768.............................................................................................................أبو محمد البسطامي

 768............................................................................................ذكر المصطفين من أهل نيسابور
 768...................................................................................................يحيى بن يحيى النيسابوري

 769....................................................................................إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم
 770.......................................................محمد بن رافع بن أبي يزيد أبو عبد اهللا النيسابوري القشيري

 770..........................................................................................................أبو حفص النيسابوري
w 772..........................................................................................................علي بن شعيب السقاء
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 772...........................................................................أبو صالح حمدون بن أحمد بن عمارة القصار
 773.............................................................أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن زيد بن واصل النيسابوري

 773............................................................................................ذكر املصطفني من عابدات نيسابور
 773...............................................................................................................فاطمة النيسابورية

 774......................................................عائشة بنت أبي عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري النيسابوري
 774..............................................................................................ذكر المصطفين من أهل طوس

 774........................................................................................محمد بن أسلم، أبو الحسن الطوسي
 775.........................................................................أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي

 776................................................................................................ذكر المصطفين من أهل هراة
 776...............................................................................................................إبراهيم بن طهمان

 777.......................................................................................................أبو عبيد القاسم بن سالم
 778........................................................................................إبراهيم بن علي الخراساني الهروي

 779................................................................................................ذكر المصطفين من أهل مرو
 779.............................................................................................................عبد اهللا بن المبارك

 786..............................................................................أبو عبد اهللا محمد بن نصر المروزي الفقيه
 786........................................................................................عبد اهللا بن أحمد الرباطي المروزي

 786............................................................عبد اهللا بن المنير المروزي لبث في بطن أمه ما شاء اهللا
 787...........................................................................عطاء بن أبي مسلم حملت به أمه ثالث سنين

 788............................................................................................يكنى أبا إسحاقإبراهيم بن أدهم 
 790.......................................................................................................................داود البلخي

 791.......................................................................................................شقيق بن إبراهيم البلخي
 793................................................................مد بن الخضروهو المعروف بابن خضرويه البلخيأح

 794.........................................................................محمد بن الفضل بن العباس أبو عبد اهللا البلخي
 794...................................................................................................................أبو بكر الوراق

 795................................................................................................ذكر المصطفين من أهل ترمذ
 795.....................................................................................................علي بن رزين أبو الحسن

 795.........................................................................................ترمذيمحمد بن علي بن الحسين ال
 795.............................................................................................ذكر المصطفين من أهل بخارى

 795.............................................................محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري يكنى أبا عبد اهللا
 797.......................................................................................................................عابد بخاري

 797....................................................................................................من المصطفين من فرغانة
 797...............................................................................................أبو بكر بن إسماعيل الفرغاني

 797.....................................................................................................من المصطفين من نخشب
 797............................................................................................................أيوب تراب النخشبي

 798...........................................................................................من المصطفين من أهل منجوران
 798...................................................................................................................وهي قري ببلخ

 798....................................................................................................علي بن محمد المنجوراني
 799.............................................................................المشرقذكر المصطفين من عباد خراسان و
 799........................................................................................الذين لم تعرف بالدهم وال أسماؤهم

 799.................................................................................................................................عابد
 799..........................................................................................................................خرعابد آ

w 799..........................................................................................................................عابد آخر
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 800............................................................................................................عابد من وراء النهر
 801..............................................................................................براءمن المصطفين من أهل عك

 801.....................................................................................أبو عبد اهللا عبيد اهللا بن محمد بن بطة
 801...........................................................................................ذكر المصطفين من أهل الموصل

 801.....................................................................................المعافى بن عمران أبو مسعود األزدي
 802...........................................................فتح بن محمد بن وشاح األزدي الموصلي ويكنى أبا محمد

 803.....................................................................................ي يكنى أبا نصرفتح بن سعيد الموصل
 806...................................................................................................................سباع الموصلي
 806...................................................................................................................أحمد الموصلي
 806...........................................................................................ات من عابدات املوصلذكر املصطفي

 806..................................................................................................................ألوف الموصلية
 806.................................................................................................................................رقية

 806...........................................................................................................المورعأمية بنت أبي 
 807..............................................................................................................................موافقة

 807..................................................................................................................راهبة الموصلية
 807...............................................................................................قةذكر المصطفين من أهل الر

 807...........................................................................................ميمون بن مهران، يكنى أبا أيوب
 808........................................................................................................................حناذ القالء

 809................................................................................................................... الصمةتوبة بن
 809................................................................................إبراهيم بن داود القصار أبو إسحاق الرقي

 810..............................................................................................ذكر املصطفيات من عابدات الرقة
 810..............................................................................................................عبيد اهللا بن الخالق

 810.......................................................................................................................عابدة أخرى
 812...............................................................................................ذكر المصطفين من أهل الشام

 812.......................................................................................من الطبقة األوىل من التابعني ومن بعدهم
 812....................................................................................................عمرو بن األسود السكوني

 812................................................................عبد الرحمن بن عسيلة: أبو عبد اهللا الصنابحي واسمه
 812.................................................................................يزيد بن األسود يكنى أبا األسود الجرشي

 813..........................................................................شرحبيل بن السمط بن األسود أبو يزيد الكندي
 813.....................................................................................كعب األحبار بن ماتع يكنى أبا إسحاق

 814...........................................................................................يزيد بن مرثد أبو عثمان الهمداني
 814............................................................................................هللا بن محيريز، أبو محيريزعبد ا

 815...............................................................................أبو مسلم الخوالني واسمه عبد اهللا بن ثوب
 818.................................................................................................................من الطبقة الثالثة

 818...........................................................................................رجاء بن حيوة أبو المقدام الكندي
 819.............................................................................................عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية

 819................................................................................ أبا عبد اهللايكنى. خالد بن معدان الكالعي
 820..........................................................................................................عبادة بن نسي الكندي

 820.............................................................................................عبد اهللا بن أبي زكريا الخزاعي
 820................................................................................................................من الطبقة الرابعة

w 820......................................................................................................................بالل بن سعد
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة   983 

 822............................................................................................عمير بن هانئ أبو الوليد الشامي
 822.....................................................................................أبو عبد رب واسمه عبيدة بن المهاجر

 823...............................................................................................................من الطبقة اخلامسة
 823.................................................................................أبو بكر بن عبد اهللا بن أبي مريم الغساني

 823................................................................................................حسان بن عطية يكنى أبا بكر
 823.......................................................................................................................أمية الشامي

 824..............................................................................................................من الطبقة السادسة
 824...............................................أبو سليمان الداراني واسمه عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي

 830...........................................................................................................عبد العزيز بن عمير
 830.................................................................................................................مروان بن محمد

 830...............................................................................................................من الطبقة السابعة
 830.................................................................................................................مضاء بن عيسى
 831................................................................................................................أبو كريمة العبدي

 831.....................................................................................................................بشير الطبري
 831.................................................................................................................من الطبقة الثامنة

 831.....................................................................................................القاسم بن عثمان الجوعي
 832............................................................................ميمون: واسم أبي الحواري. يكنى أبا الحسن

 832.........................................................................................................محمد بن سمرة السائح
 833..................................................................................................................أبو عباد الشامي

 833...........................................................................................................علي بن الفتح الحلبي
 834..............................................................................................علي بن عبد الحميد الغضائري

 834.....................................................................................................................جابر الرحبي
 834.................................................................................................................أبو عبيد البسري
 835..................................................................................................................أبو بكر الهاللي

 836.....................................................................................ذكر المصطفين من عباد بيت المقدس
 836...............................................................................................إدريس بن أبي خولة األنطاكي

 836............................................................................................................قدسيعبد العزيز الم
 837............................................................................ذكر املصطفني من العباد املقدسيني اهولني األمساء

 837.........................................................................................................................عباد ثالثة
 837.........................................................................................................................عباد سبعة
 837..........................................................................................................................عابد آخر
 837..........................................................................................................................عابد آخر
 838..........................................................................................................................عابد آخر
 838..........................................................................................................................عابد آخر
 838..........................................................................................................................عابد آخر

 838..................................................................................................من عقالء اانني ببيت املقدس
 838................................................................................................................................شاب

 839......................................................................................ذكر املصطفيات من عابدات بيت املقدس
 840...............................................................................................................................طافية
 840.................................................................................................................................لبابة

w 840..........................................................................................ذكر املصطفيات من اهوالت األمساء
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 840................................................................................................................................عابدة
 840.......................................................................................................................عابدة أخرى
 841.......................................................................................................................عابدة أخرى
 841.......................................................................................................................عابدة أخرى

 842................................................................................................ذكر المصطفين من أهل جبلة
 842..........................................................................................................مالك بن القاسم الجبلي

 842....................................................................................................................إبراهيم الجبلي
 842...............................................................................ذكر المصطفين من أهل العواصم والثغور

 843....................................................................أبو عمرو األوزاعي واسمه عبد الرحمن بن عمرو
 845.............................................................................................................أبو إسحاق الفزاري

 845..................................................................................عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي
 846.................................................................................يوسف بن أسباط من قرية يقال لها الشيح

 848.................................................................................................................مخلد بن الحسين
 849.........................................................................................................علي بن بكار البصري

 849......................................................................................................حذيفة بن قتادة المرعشي
 851...............................................................................................................أبو معاوية األسود
 852.................................................................................................................سليمان الخواص

 853.......................................................................................................سلم بن ميمون الخواص
 853..................................................................................أبو عبيدة الخواص واسمه عباد بن عباد

 854.............................................................................................................أبو يوسف الغسولي
 855.....................................................................................................أحمد بن عاصم األنطاكي

 856.................................................................................أبو عبد اهللا النباجي واسمه سعيد بن يزيد
 856....................................................................................................عبد اهللا بن خبيق بن سابق

 857..........................................................................................................أبو الحارث األوالسي
 857................................................................................................................أبو الخير التيناتي

 859..................................................................................ذكر املصطفني من عباد الثغور اهويل األمساء

 859...................................................................................................................عابد طوسوسي
 859..........................................................................................................................عابد آخر

 860...................................................................................................................عابد مصيصي
 860...........................................................................................................عابد من أهل بيروت

 860..............................................................................................من املصطفيات من عابدات الثغور
 860....................................................................................................................زينب الطبرية

 861................................................................ذكر المصطفين من عباد أهل الشام المجهولي األسماء
 861............................................................................................................عابد يقال له الديلمي

 861..........................................................................................................................عابد آخر
 862..........................................................................................................................عابد آخر
 862..........................................................................................................................عابد آخر
 862..........................................................................................................................عابد آخر
 863..........................................................................................................................عابد آخر

 863..........................................................................................................من عقالء جمانني الشام
 863.................................................................................................................................عابد

w 864.............................................................................................ذكر املصطفيات من عابدات الشام
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 864..........................................................................................................................أم الدرداء
 866...............................................................................................................................عثامة

 866.........................................................................أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان أخت عمر
 867..............................................................................................عبدة أخت أبي سليمان الداراني

 868.....................................................................لحواريرابعة بنت إسماعيل زوجة أحمد بن أبي ا
 869..........................................................................................................................أم هارون

 870.................................................................................................................ثويبة بنت بهلول
 870...................................................................................................................حمادة الصوفية

 870...........................................................................................................البيضاء بنت المفضل
 870.......................................................................................................................آمنة الرملية

 871..........................................................................شام اهوالت األمساءذكر املصطفيات من عابدات ال
 871.................................................................................................... شامية-موالة ألبي أمامة 

 871.......................................................................................................................عابدة أخرى
 872.......................................................................................................................عابدة أخرى

 872...........................................................................................ومن المصطفين من أهل عسقالن
 872...................................................................................................آدم بن أبي إياس العسقالني

 872...........................................................................................................واسم أبي إياس ناهية
 872...............................................................................................ذكر المصطفين من أهل مصر

 872...........................................................................................حيوة بن شريح، أبو يزيد النجيبي
 873......................................................................................................................سليم بن عتر

 873.............................................................................الليث بن سعد يكنى أبا الحارث، مولى لقيس
 875....................................................................................................المفضل بن فضالة القتباني

 875..................................................................................................ومن الطبقة التي تلي هؤالء
 875...............................................................................................عبد اهللا بن وهب مولى لقريش

 875.......................................................................................أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي
 876..............................................................................ذو النون المصري ابن إبراهيم، أبو الفيض

 879......................................................................................................الحسن بن الخليل بن مرة
 880.........................................................................................................محمد بن عمرو الغزي

 880..................أبو علي الحسن بن أحمد المعروف بابن الكاتب من كبار الصالحين من مشايخ المصريين
 881...................................................................................ذكر املصطفني من عباد مصر اهويل األمساء

 881.................................................................................................................................عابد
 881..........................................................................................................................عابد آخر
 882..........................................................................................................................عابد آخر
 883..........................................................................................................................عابد آخر
 883..........................................................................................................................عابد آخر

 884.......................................................................................................................... آخرعابد
 884..........................................................................................................من عقالء اانني مبصر

 884..................................................................................................رجل من أصحاب ذي النون
 885..............................................................................................ر املصطفيات من عابدات مصرذك

 885........................................................................فاطمة بنت عبد الرحمن بن عبد الغفار الحراني
 885........................................................ةأم أيمن بنت علي امرأة أبي علي الروذباري واسمها عزيز

w 885.......................................................................................................................تحية النوبية
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 886........................................................................................................من المجهوالت األسماء
 886................................................................................................................................عابدة

 886............................................................................................ذكر املصطفني من عباد اإلسكندرية
 886............................................................................................................أسلم بن زيد الجهني

 887..........................................................................................................................عابد آخر
 887................................................................................................................................عابدة

 887...................................................................................................من المصطفين من أهل أبلة
 888........................................................................................ األبليأبو صخر يزيد بن أبي سمية

 888............................................................................................ذكر المصطفين من أهل المغرب
 888..........................................................................أبو عبد اهللا المغربي واسمه محمد بن إسماعيل

 888.................................................................................ذكر املصطفني من عباد املغرب اهويل األمساء
 888.................................................................................................................................عابد

 889..........................................................................................................................عابد آخر
 889..........................................................................................................عابدة من أهل إفريقية

 890.............................................................................................ذكر المصطفين من عباد الجبال
 890............................................................................................ذكر املصطفني من عباد جبل اللكام

 890.....................................................................................................إسحاق بن إبراهيم الجمال
 890..................................................................من ال يعرف اسمه من عباد جبل اللكام: القسم الثاني

 890.................................................................................................................................عابد
 891..........................................................................................................................عابد آخر
 891..........................................................................................................................عابد آخر
 892..........................................................................................................................عابد آخر
 892..........................................................................................................................عابد آخر
 892..........................................................................................................................عابد آخر
 893..........................................................................................................................عابد آخر

 893............................................................................................ومن عقالء المجانين بجبل اللكام
 894..............................................................................................ذكر املصطفني من عباد جبل لبنان

 894.................................................................................................................علي الجرجرائي
 894..........................................................ذكر المصطفين من المجهولين األسماء من عباد جبل لبنان

 894.................................................................................................................................عابد
 895..........................................................................................................................ابد آخرع

 895..........................................................................................................................عابد آخر
 895..........................................................................................................................عابد آخر

 895.............................................................................................نانومن عقالء المجانين بجبل لب
 895...................................................................................................................شيبان المصاب
 896...................................................................................................................عباس المجنون

 897.............................................................................................................من عباد جبل الطور

 897.................................................................................................................................عابد
 897.....................................................................................................من عباد جبال بيت املقدس

 897................................................................................................................................:عابد
w 898.............................................................................................ومن عابدات جبال بيت المقدس
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 898................................................................................................................................عابدة
 898......................... بيت المقدس يقال لها زهراء الوالهةومن عقالء المجانين مجنونة في جبل من جبال

 898....................................................................................................................زهراء الوالهة
 899...........................................................................................................من عباد جبال املغرب

 899.................................................................................................................................عابد
 899......................................................................................................من عباد جبال اإلسكندرية

 899.................................................................................................................................عابد
 899.............................................................................................................ن عباد جبل املقطمم

 900............................................................................................................من عباد جبل األقرع
 900.................................................................................................................................عابد

 900............................................................................ني من عباد جبال الشام اهولة األمساءذكر املصطف

 900...............................................................................................حميد بن جابر، األمير الشامي
 901..........................................................................................................................عابد آخر
 902..........................................................................................................................عابد آخر
 902..........................................................................................................................عابد آخر
 902..........................................................................................................................عابد آخر

 903.......................................................................................................من عابدات جبال الشامو
 903................................................................................................................................عابدة

 903...............................................................................ذكر املصطفني من عباد جبال غري معروفة املكان

 903.....................................................................................................................عابد في جبل
 903.............................................................................................................عابد آخر على جبل
 904.............................................................................................................عابد آخر على جبل
 904.............................................................................................................عابد آخر على جبل
 905...............................................................................................................عابد آخر في جبل
 905...............................................................................................................عابد آخر في جبل
 906...............................................................................................................عابد آخر في جبل

 907...........................................................................................ذكر المصطفين من عباد الجزائر
 907..........................................................................................................................عابد آخر

 908..........................................................................................ذكر المصطفين من عباد السواحل
 908.....................................................................................................................عابد بسيراف

 908..........................................................................................................................عابد آخر
 908..........................................................................................................................عابد آخر
 909..........................................................................................................................عابد آخر
 909..........................................................................................................................عابد آخر
 909..........................................................................................................................عابد آخر

 910...............................................................................................جماعة من العباد في السواحل
 910.........................................................................................ذكر املصطفيات من عابدات السواحل

 910................................................................................................................................عابدة
 911.......................................................................................................................عابدة أخرى

 911...............................................................................ذكر المصطفين من عباد البوادي والفلوات
w 911................................................................................................................أبو حبيب البدوي
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 911....................................................................................................................شيبان الراعي
 912....................................................................ذكر املصطفني من عباد البوادي والفلوات اهولني األمساء

 912.................................................................................................................................عابد
 913..........................................................................................................................عابد آخر
 913..........................................................................................................................عابد آخر
 913..........................................................................................................................عابد آخر
 913..........................................................................................................................عابد آخر
 914..........................................................................................................................عابد آخر
 914..........................................................................................................................عابد آخر
 914..........................................................................................................................عابد آخر
 915..........................................................................................................................عابد آخر
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	   ﻪﺘﺎﻓﻭﻭ ﻪﻀﺭﻤ ﺭﻜﺫ
	   ﻙﻴﺘﻋ ﻥﺒ ﻙﺎﻤﺴ ﻥﺒ ﺭﺒﻀﺤ ﻥﺒ ﺩﻴﺴﺃ
	   ﺔﺜﺭﺎﺤ ﻥﺒ ﻡﻴﻟﺩ ﻥﺒ ﺓﺩﺎﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻌﺴ
	   ﺀﺎﺴﻨﺨ ﻥﺒ ﺭﺨﺼ ﻥﺒ ﺭﻭﺭﻌﻤ ﻥﺒ ﺀﺍﺭﺒﻟﺍ

	  ﹰﺍﺭﺩﺒ ﺩﻬﺸﻴ ﻡﻟ ﻥﻤﻤ ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﻡﻴﺩﻗ ﻡﻼﺴﺍ ﻪﻟﻭ ﹰﺍﺭﺩﺒ ﺩﻬﺸﻴ ﻡﻟ ﻥﻤﻤ ﺭﺎﺼﻨﻷﺍﻭ ﻥﻴﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﺏﻠﻁﻤﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ
	   ﺏﻟﺎﻁ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺭﻔﻌﺠ
	   :ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻪﺘﺎﻓﻭ ﺭﻜﺫ
	   ﺏﻠﻁﻤﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﻥﺎﻴﻔﺴ ﻭﺒﺃ
	   ﺔﺜﺭﺎﺤ ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﺔﻤﺎﺴﺃ
	   ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﺴﺭﺎﻔﻟﺍ ﻥﺎﻤﻠﺴ
	   :ﻪﻠﺌﺎﻀﻓ ﻥﻋ ﺓﺫﺒﻨ ﺭﻜﺫ
	   :ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻪﻤﻠﻋ ﺓﺭﺍﺯﻏ ﺭﻜﺫ
	  :ﻩﺩﻫﺯ ﻥﻤ ﺓﺫﺒﻨ ﺭﻜﺫ
	   :ﻩﺩﻴﺒ ﻪﻠﻤﻋﻭ ﻪﺒﺴﻜ ﺭﻜﺫ
	   :ﻪﻋﺭﻭ ﻥﻤ ﺓﺫﺒﻨ ﺭﻜﺫ
	   :ﻪﻌﻀﺍﻭﺘ ﻥﻤ ﺓﺫﺒﻨ ﺭﻜﺫ
	   :ﻪﻠﻀﻔﺒ ﻡﻬﺘﺎﻓﺍﺭﺘﻋﺍﻭ ﻥﺎﻤﻠﺴ ﻰﻠﻋ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺀﺎﻨﺜ ﺭﻜﺫ
	   :ﺔﻅﻋﺍﻭﻤﻭ ﻪﻤﻼﻜ ﻥﻤ ﺓﺫﺒﻨ ﺭﻜﺫ
	   ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻥﺎﻤﻠﺴ ﺓﺎﻓﻭ ﺭﻜﺫ
	   ﻱﺭﻌﺸﻻﺍ ﻰﺴﻭﻤ ﻭﺒﺃ
	   " ﺭﺎﻤﻋ ﻭﺒﺃ " ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒﺭﻤﺎﻋ ﻥﺒ ﺭﺴﺎﻴ
	   ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﺔﺜﺭﺎﺤ ﻥﺒ ﻡﻴﻟﺩ ﻥﺒ ﺓﺩﺎﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻌﺴ
	   ﺀﺎﺴﻨﺨ ﻥﺒ ﺭﺨﺼ ﻥﺒ ﺭﻭﺭﻌﻤ ﻥﺒ ﺀﺍﺭﺒﻟﺍ
	   ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤﻭ
	   ﺏﻟﺎﻁ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺭﻔﻌﺠ
	   :ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻪﺘﺎﻓﻭ ﺭﻜﺫ
	   ﺏﻠﻁﻤﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﻥﺎﻴﻔﺴ ﻭﺒﺃ
	   ﺔﺜﺭﺎﺤ ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﺔﻤﺎﺴﺍ
	   ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﺴﺭﺎﻔﻟﺍ ﻥﺎﻤﻠﺴ
	   :ﻪﻠﺌﺎﻀﻓ ﻥﻋ ﺓﺫﺒﻨ ﺭﻜﺫ
	   :ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻪﻤﻠﻋ ﺓﺭﺍﺯﻏ ﺭﻜﺫ
	  :ﻩﺩﻫﺯ ﻥﻤ ﺓﺫﺒﻨ ﺭﻜﺫ
	   :ﻩﺩﻴﺒ ﻪﻠﻤﻋﻭ ﻪﺒﺴﻜ ﺭﻜﺫ
	   :ﻪﻋﺭﻭ ﻥﻤ ﺓﺫﺒﻨ ﺭﻜﺫ
	   :ﻪﻌﻀﺍﻭﺘ ﻥﻤ ﺓﺫﺒﻨ ﺭﻜﺫ
	   :ﻪﻠﻀﻔﺒ ﻡﻬﺘﺎﻓﺍﺭﺘﻋﺍﻭ ﻥﺎﻤﻠﺴ ﻰﻠﻋ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺀﺎﻨﺜ ﺭﻜﺫ
	   :ﺔﻅﻋﺍﻭﻤﻭ ﻪﻤﻼﻜ ﻥﻤ ﺓﺫﺒﻨ ﺭﻜﺫ
	   ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻥﺎﻤﻠﺴ ﺓﺎﻓﻭ ﺭﻜﺫ
	   ﻱﺭﻌﺸﻻﺍ ﻰﺴﻭﻤ ﻭﺒﺃ
	   " ﺭﺎﻤﻋ ﻭﺒﺃ " ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒﺭﻤﺎﻋ ﻥﺒ ﺭﺴﺎﻴ
	   ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﺔﺜﺭﺎﺤ ﻥﺒ ﻡﻴﻟﺩ ﻥﺒ ﺓﺩﺎﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻌﺴ
	   ﺀﺎﺴﻨﺨ ﻥﺒ ﺭﺨﺼ ﻥﺒ ﺭﻭﺭﻌﻤ ﻥﺒ ﺀﺍﺭﺒﻟﺍ
	   ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤﻭ
	   ﺏﻟﺎﻁ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺭﻔﻌﺠ
	   :ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻪﺘﺎﻓﻭ ﺭﻜﺫ
	   ﺏﻠﻁﻤﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﻥﺎﻴﻔﺴ ﻭﺒﺃ
	   ﺔﺜﺭﺎﺤ ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﺔﻤﺎﺴﺍ
	   ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﺴﺭﺎﻔﻟﺍ ﻥﺎﻤﻠﺴ
	   :ﻪﻠﺌﺎﻀﻓ ﻥﻋ ﺓﺫﺒﻨ ﺭﻜﺫ
	   :ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻪﻤﻠﻋ ﺓﺭﺍﺯﻏ ﺭﻜﺫ
	   ﻩﺩﻫﺯ ﻥﻤ ﺓﺫﺒﻨ ﺭﻜﺫ
	   :ﻩﺩﻴﺒ ﻪﻠﻤﻋﻭ ﻪﺒﺴﻜ ﺭﻜﺫ
	   :ﻪﻋﺭﻭ ﻥﻤ ﺓﺫﺒﻨ ﺭﻜﺫ
	   :ﻪﻌﻀﺍﻭﺘ ﻥﻤ ﺓﺫﺒﻨ ﺭﻜﺫ
	   :ﻪﻠﻀﻔﺒ ﻡﻬﺘﺎﻓﺍﺭﺘﻋﺍﻭ ﻥﺎﻤﻠﺴ ﻰﻠﻋ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺀﺎﻨﺜ ﺭﻜﺫ
	   :ﺔﻅﻋﺍﻭﻤﻭ ﻪﻤﻼﻜ ﻥﻤ ﺓﺫﺒﻨ ﺭﻜﺫ
	   ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻥﺎﻤﻠﺴ ﺓﺎﻓﻭ ﺭﻜﺫ
	   ﻱﺭﻌﺸﻻﺍ ﻰﺴﻭﻤ ﻭﺒﺃ
	   " ﺭﺎﻤﻋ ﻭﺒﺃ " ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒﺭﻤﺎﻋ ﻥﺒ ﺭﺴﺎﻴ
	   ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	   :ﺭﻤﻋ ﻥﺒﺍ ﺓﺎﻓﻭ ﺭﻜﺫ
	   ﻡﻭﺘﻜﻤ ﻡﺃ ﻥﺒﺍ ﻭﺭﻤﻋ
	   ﺓﺩﺎﻨﺠ ﻥﺒ ﺏﺩﻨﺠ ﺭﺫ ﻭﺒﺃ
	   :ﺓﺫﺒﺭﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺓﺭﺫ ﻲﺒﺃ ﺝﻭﺭﺨ ﺭﻜﺫ
	   :ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺭﺫ ﻲﺒﺃ ﺓﺎﻓﻭ ﺭﻜﺫ
	   ﻲﺴﻭﺩﻟﺍ ﻑﻴﺭﻁ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﻝﻴﻔﻁﻟﺍ
	   ﺓﺀﻭﻨﺸ ﺩﺯﺍ ﻥﻤ ﻱﺩﺯﻻﺍ ﺩﺎﻤﻀ
	   ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺭﺎﻔﻐﻟﺍ ﻥﻴﺼﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﻡﻭﺜﻠﻜ ﻡﻫﺭ ﻭﺒﺃ
	   ﻲﻨﺯﻤﻟﺍ ﺱﻭﺒﺎﻗ ﻥﺒ ﺏﻫﻭ
	   ﺏﻫﺍﺭﻟﺍ ﺭﻤﺎﻋ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺔﻠﻅﻨﺤ
	   ﻥﺎﻤﻴﻟﺍ ﻥﺒ ﺔﻔﻴﺫﺤ
	   :ﺔﻔﻴﺫﺤ ﺔﻴﻻﻭ ﺭﻜﺫ
	   :ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺔﻔﻴﺫﺤ ﺓﺎﻓﻭ ﺭﻜﺫ
	   ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺡﺍﺩﺤﺩﻟﺍ ﻥﺒ ﺕﺒﺎﺜ ﺡﺍﺩﺩﻟﺍ ﻭﺒﺃ
	   ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﻱﺩﻋ ﻥﺒ ﺏﻴﺒﺨ
	   ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﺱﻨﺃ ﻡﻋ ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﻡﻀﻤﻀ ﻥﺒ ﺭﻀﻨﻟﺍ ﻥﺒ ﺱﻨﺃ
	   ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﺀﺍﺭﺒﻟﺍ
	   ﺱﺎﻤﺸ ﻥﺒ ﺱﻴﻗ ﻥﺒ ﺕﺒﺎﺜ
	   ﺭﻤﺎﻋ ﻥﺒﺍ ﻝﻴﻗﻭ ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﺭﻤﻴﻭﻋ ﺀﺍﺩﺭﺩﻟﺍ ﻭﺒﺃ
	   :ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺀﺍﺩﺭﺩﻟﺍ ﻲﺒﺃ ﺓﺎﻓﻭ ﺭﻜﺫ
	   ﻲﻤﻠﺴﻟﺍ ﻡﺍﺭﺤ ﻥﺒ ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﺡﻭﻤﺠﻟﺍ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ
	   ﻲﻌﺒﺭ ﻥﺒ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﺓﺩﺎﺘﻗ ﻭﺒﺃ
	   ﻡﺍﺭﺤ ﻥﺒ ﺭﻤﺎﻋ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺭﺒﺎﺠ
	   ﺔﻴﻭﺎﻌﻤ ﻥﺒ ﺔﻨﺜﺩﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻴﺯ

	  ﻕﺩﻨﺨﻟﺍ ﺩﻬﺸ ﻥﻤﻤ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﺎﻫﺩﻌﺒ ﺎﻤﻭ ﻕﺩﻨﺨﻟﺍ ﺩﻬﺸ ﻥﻤﻤ ﺭﺎﺼﻨﻷﺍﻭ ﻥﻴﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﺩﻴﻟﻭﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻟﺎﺨ
	   ﻝﺌﺍﻭ ﻥﺒ ﻲﺼﺎﻌﻟﺍ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﻡﻴﺫﺤ ﻥﺒ ﺭﻤﺎﻋ ﻥﺒ ﺩﻴﻌﺴ
	   ﺩﻴﻌﺴ ﺓﺎﻓﻭ ﺭﻜﺫ
	   ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﻝﻴﻬﺴ ﻥﺒ ﻝﺩﻨﺠ ﻭﺒﺃ
	   ﺭﻴﻫﺯ ﻥﺒ ﻡﻨﻏ ﻥﺒ ﺽﺎﻴﻋ
	   ".ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﻰﻟﻭﻤ ﻥﺎﺒﻭﺜ
	   ".ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﻰﻟﻭﻤ ﺔﻨﻴﻔﺴ
	   ﻉﺩﺠﻤ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﻡﻜﺤﻟﺍ
	   ﻱﺭﻤﻀﻟﺍ ﺓﺭﻤﻀ ﻥﺒ ﻉﺩﻨﺠ
	   ﻊﻘﺴﻻﺍ ﻥﺒ ﺔﻠﺜﺍﻭ
	   ﻲﺌﻼﻌﻟﺍ ﻲﺜﻴﻠﻟﺍ ﺔﻴﻭﺎﻌﻤ ﻥﺒ ﺔﻴﻭﺎﻌﻤ
	   ﻥﻴﺩﺎﺠﺒﻟﺍ ﻭﺫ
	   ﺩﻴﻌﺴ ﻭﺒﺃ ،ﻝﻔﻐﻤ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﺩﻴﺒﻋ ﻥﺒ ﻥﻴﺼﺤ ﻥﺒ ﻥﺍﺭﻤﻋ
	   ﻉﻭﻜﻻﺍ ﻥﺒ ﺔﻤﻠﺴ
	   ﻲﻤﻠﺴﻷﺍ ﺏﻌﻜ ﻥﺒ ﺔﻌﻴﺒﺭ
	   ﺓﺭﻴﺭﻫ ﻭﺒﺃ
	   ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺓﺭﻴﺭﻫ ﻲﺒﺃ ﺓﺎﻓﻭ ﺭﻜﺫ
	   ﻲﻤﺭﻀﺤﻟﺍ ﻡﺴﺍﻭ ﻲﻤﺭﻀﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺀﻼﻌﻟﺍ
	   ﺱﻴﻗ ﻥﺒ ﻥﺎﻤﻌﻨﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻴﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻌﺴ ﻥﺒ ﺭﻴﻤﻋ
	   ﻪﻜﺎﻔﻟﺍ ﻥﺒ ﺕﺒﺎﺜ ﻥﺒ ﺔﻤﻴﺯﺨ
	   ﻙﺎﺤﻀﻟﺍ ﻥﺒ ﺕﺒﺎﺜ ﻥﺒ ﺩﻴﺯ
	   :ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺩﻴﺯ ﺓﺎﻓﻭ ﺭﻜﺫ
	   ﺔﻤﺼﻟﺍ ﻥﺒ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻡﻬﺠ ﻭﺒﺃ
	   ﺭﺫﻨﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﺕﺒﺎﺜ ﻥﺒ ﺱﻭﺃ ﻥﺒ ﺩﺍﺩﺸ
	   ﻡﻀﻤﻀ ﻥﺒ ﺭﻀﻨﻟﺍ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﺱﻨﺃ
	   ﻱﺭﺩﺨﻟﺍ ﺩﻴﻌﺴ ﻭﺒﺃ
	   ﺓﺩﺎﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻌﺴ ﻥﺒ ﺱﻴﻗ
	   ﻡﻼﺴ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﻲﺒﺎﺤﺼﻟﺍ ﺏﻴﺒﻴﻠﺠ

	  ﺢﺘﻔﻟﺍ ﺩﻨﻋ ﻡﻠﺴﺃ ﻥﻤﻤ ﺔﻌﺒﺍﺭﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﻙﻟﺫ ﺩﻌﺒ ﺎﻤﻴﻓﻭ
	   ﺩﺴﺃ ﻥﺒ ﺩﻠﻴﻭﺨ ﻥﺒ ﻡﺍﺯﺤ ﻥﺒ ﻡﻴﻜﺤ
	   ﺔﺤﻠﻁ ﻥﺒ ﻥﺎﻤﺜﻋ ﻥﺒ ﺔﺒﻴﺸ
	   ﻝﻬﺠ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺔﻤﺭﻜﻋ
	   ﺱﻤﺸ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﻝﻴﻬﺴ
	   ﻲﻠﻫﺎﺒﻟﺍ ﺔﻤﺎﻤﺍ ﻭﺒﺃ
	   ﺭﻋﺎﺸﻟﺍ ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﺔﻌﻴﺒﺭ ﻲﺒ ﺩﻴﺒﻟ
	   ﻱﺭﺍﺩﻟﺍ ﺩﻴﻭﺴ ﻥﺒ ﺔﺠﺭﺎﺨ ﻥﺒ ﺱﻭﺃ ﻥﺒ ﻡﻴﻤﺘ
	   ﺭﺒﺎﺠ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺭﻴﺭﺠ
	   ﺔﻤﻤﺤ
	   ﺭﻴﺩﺤ

	  ﺙﺍﺩﺤﺃ ﻡﻫﻭ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻲﻓﻭﺘ ﻥﻴﺫﻟﺍ ﺔﺴﻤﺎﺨﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ
	   :ﻥﺎﻨﺴﻻﺍ ﺙﹰﺍﺩﺤﺃ ﻡﻫﻭ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ .ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﻲﻓﻭﺘ ﻥﻴﺫﻟﺍ ﻡﻫﻭ
	   ﺏﻠﻁﻤﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	   :ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺱﺎﺒﻋ ﻥﺒﺍ ﺓﺎﻓﻭ ﺭﻜﺫ
	   ﺏﻟﺎﻁ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	   ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻥﺴﺤﻟﺍ ﺓﺎﻓﻭ ﺭﻜﺫ
	   ﺏﻟﺎﻁ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ
	   ﻡﺍﻭﻌﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﻴﺒﺯﻟﺍ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	   :ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺭﻴﺒﺯﻟﺍ ﻥﺒﺍ ﻝﺘﻘﻤ ﺭﻜﺫ
	   ﻝﻓﻭﻨ ﻥﺒ ﺔﻤﺭﺨﻤ ﻥﺒ ﺭﻭﺴﻤﻟﺍ
	   ﺭﺎﺼﻨﻷﺍ ﻥﻤ ﻝﺠﺭ

	  ﺕﺎﻴﺒﺎﺤﺼﻟﺍ ﺕﺎﻘﺒﻁ ﻥﻤ ﺕﺎﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﻥﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻰﻀﺭ
	   ﺎﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﺼﻗ ﻥﺒ ﻱﺯﻌﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﺴﺃ ﻥﺒ ﺩﻠﻴﻭﺨ ﺕﻨﺒ ﺔﺠﻴﺩﺨ
	   ﻕﻴﺩﺼﻟﺍ ﺭﻜﺒ ﻲﺒﺃ ﺕﻨﺒ ﺔﺸﺌﺎﻋ
	   ﻙﻓِﻹﺍ ﺙﻴﺩﺤ
	   ﺎﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺎﻫﺩﻫﺯﻭ ﺎﻬﻤﺭﻜ ﻥﻤ ﺓﺫﺒﻨ ﺭﻜﺫ
	   ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻥﻤ ﺎﻬﻓﻭﺨ ﻥﻤ ﺓﺫﺒﻨ ﺭﻜﺫ
	   ﺎﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺎﻫﺩﺎﻬﺘﺠﺍﻭ ﺎﻫﺩﺒﻌﺘ ﺭﻜﺫ
	   ﺎﻬﻤﻼﻜﻭ ﺎﻬﻅﻋﺍﻭﻤ ﻥﻤ ﻑﺭﻁ ﺭﻜﺫ
	   ﺎﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺎﻬﻤﻠﻋ ﺓﺭﺍﺯﻏ ﺭﻜﺫ
	   ﺎﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺎﻬﺘﺤﺎﺼﻓ ﺭﻜﺫ
	   ﻪﻴﻓ ﺔﺒﻴﺭﻏ ﺕﺎﻤﻠﻜ ﺭﻴﺴﻔﺘ
	   ﺎﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺔﺸﺌﺎﻋ ﺓﺎﻓﻭ ﺭﻜﺫ
	   ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﻤﻋ ﺕﻨﺒ ﺔﺼﻔﺤ
	   ﺕﻨﺒ ﺩﻨﻫ ﺎﻬﻤﺴﺍﻭ ﺔﻤﻠﺴ ﻡﺃ
	   ﺔﻠﻤﺭ ﺎﻬﻤﺴﺍﻭ ﺔﺒﻴﺒﺤ ﻡﺍ
	   ﺏﺎﺌﺭ ﻥﺒ ﺵﺤﺠ ﺕﻨﺒ ﺏﻨﻴﺯ
	   ﺭﺍﺭﻀ ﻲﺒﺍ ﻥﺒ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﺕﻨﺒ ﺔﻴﺭﻴﻭﺠ
	   ﺏﻁﺨﺍ ﻥﺒ ﻲﻴﺤ ﺕﻨﺒ ﺔﻴﻔﺼ
	   ﺎﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻙﻴﺭﺸ ﻡﺍ
	   ﻡﺸﺎﻫ ﻥﺒ ﺩﺴﺍ ﺕﻨﺒ ﺔﻤﻁﺎﻓ
	   ﺔﻜﺭﺒ ﺎﻬﻤﺴﺍﻭ ﻥﻤﻴﺍ ﻡﺃ
	   ﻁﻴﻌﻤ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺔﺒﻘﻋ ﺕﻨﺒ ﻡﻭﺜﻠﻜ ﻡﺍ
	   ﺏﻴﺒﺤ ﻥﺒ ﺕﻴﻭﺘ ﺕﻨﺒ ﺀﻻﻭﺤﻟﺍ
	   ﻕﻴﺩﺼﻟﺍ ﺭﻜﺒ ﻲﺒﺃ ﺕﻨﺒ ﺀﺎﻤﺴﺍ
	   ﻁﺎﺒﺨ ﺕﻨﺒ ﺔﻴﻤﺴ
	   ﺎﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ ﺕﻨﺒ ﺔﻤﻁﺎﻓ
	   ﺭﻤﺎﻋ ﺕﻨﺒ ﻥﺎﻤﻭﺭ ﻡﺍ
	   ﻝﻀﻔﻟﺍ ﻡﺃ
	   ﺱﻴﻤﻋ ﺕﻨﺒ ﺀﺎﻤﺴﺍ
	   ﻥﻴﺴﻟﺍ ﺭﺴﻜﻭ ﻥﻭﻨﻟﺍ ﺢﺘﻔﺒ ﺔﺒﻴﺴﻨ ﺎﻬﻤﺴﺍﻭ ﺓﺭﺎﻤﻋ ﻡﺍ
	   ﺔﻴﺭﺎﺼﻨﻻﺍ ﻁﻴﻠﺴ ﻡﺍ
	   ﺩﻟﺎﺨ ﻥﺒ ﻥﺎﺤﻠﻤ ﺕﻨﺒ ﻡﻴﻠﺴ ﻡﺍ
	   ﻥﺎﺤﻠﻤ ﺕﻨﺒ ﻡﺍﺭﺤ ﻡﺍ
	   ﺔﺒﻠﻌﺜ ﻥﺒ ﺩﻴﺒﻋ ﺕﻨﺒ ﺀﺍﺭﻔﻋ
	   ﺀﺍﺭﻔﻋ ﻥﺒ ﺫﻭﻌﻤ ﺕﻨﺒ ﻊﻴﺒﺭﻟﺍ
	   ﺔﻴﺭﺎﺼﻨﻻﺍ ﺔﻴﻁﻋ ﻡﺍ
	   ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﺕﻨﺒ ﺔﻗﺭﻭ ﻡﺍ
	   ﺎﻬﻤﺴﺍ ﺭﻜﺫﻴ ﻡﻟ ﺕﺍﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺓﺃﺭﻤﺍ
	   ﺕﺍﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻯﺭﺨﺍ ﺓﺃﺭﻤﺍ
	   ﺔﻴﻨﻤﻴﻟﺍ
	   ﺭﺎﺼﻨﻻﺍ ﻥﻤ ﺓﺃﺭﻤﺍ
	   ﺏﺭﻌﻟﺍ ﺽﻌﺒﻟ ﺔﻤﺍ

	  ﻡﻫﺩﻌﺒ ﻥﻤﻭ ﻥﻴﻌﺒﺎﺘﻟﺍ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	  ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﺕﺎﻘﺒﻁ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ

	  ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﻥﺯﺤ ﻥﺒ ﺏﻴﺴﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻴﻌﺴ
	   ﺭﺎﺴﻴ ﻥﺒ ﻥﺎﻤﻴﻠﺴ

	  ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ
	   ﻡﺍﻭﻌﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﻴﺒﺯﻟﺍ ﻥﺒ ﺓﻭﺭﻋ
	   ﻕﻴﺩﺼﻟﺍ ﺭﻜﺒ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻡﺴﺎﻘﻟﺍ
	   ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻡﻟﺎﺴ
	   ﻥﺒ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺭﻜﺒ ﻭﺒﺃ
	   ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ
	   ﺔﺒﺘﻋ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﻴﺒﻋ
	   ﻥﻴﻴﻤﺭﻀﺤﻟﺍ ﻰﻟﻭﻤ ﺩﻴﻌﺴ ﻥﺒ ﺭﺴﺒ
	   ﺱﺎﺒﻋ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻰﻟﻭﻤ ﺔﻤﺭﻜﻋ
	   ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻰﻟﻭﻤ ،ﺩﺎﻴﺯ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﺎﻴﺯ

	  ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ
	   ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ
	   ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﺭﻔﻌﺠ ﻭﺒﺃ
	   ﻥﺍﻭﺭﻤ ﻥﺒ ﺯﻴﺯﻌﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺭﻤﻋ
	   ﺯﻴﺯﻌﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺭﻤﻋ ﻥﺒﺍ ﻙﻠﻤﻟﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﻡﺍﻭﻌﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﻴﺒﺯﻟﺍ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺭﻤﺎﻋ
	   ﻡﺯﺤ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺭﻜﺒ ﻭﺒﺃ
	   ﺓﺯﻤﺤ ﺎﺒﺃ ﻰﻨﻜﻴ ﻲﻅﺭﻘﻟﺍ ﺏﻌﻜ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	   ﺱﺎﻤﺤ ﻥﺒﻭ ﺭﻤﻋ ﻭﺒﺃ

	  ﺔﻌﺒﺍﺭﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ
	   ﻱﺭﻫﺯﻟﺍ ﺏﺎﻬﺸ ﻥﺒ ﻡﻠﺴﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	   ﺯﺭﺤﻤ ﻥﺒ ﺭﻴﺩﻬﻟﺍ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺭﺩﻜﻨﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	   ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻪﺘﺎﻓﻭ ﺭﻜﺫ
	   ﺭﺩﻜﻨﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﻤﻋ
	   ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻥﺒ ﺩﻌﺴ
	   ﻥﺎﻤﺜﻋ ﻥﺒ ﻥﺎﺒﺃ ﻥﺒ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺔﻌﻴﺒﺭ
	   ﻱﺭﻫﺯﻟﺍ ﻡﻴﻠﺴ ﻥﺒ ﻥﺍﻭﻔﺼ
	   ﺝﺭﻋﻷﺍ ﺭﺎﻨﻴﺩ ﻥﺒ ﺔﻤﻠﺴ ﻡﺯﺎﺤ ﻭﺒﺃ

	  ﺔﺴﻤﺎﺨﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ
	   ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺭﻔﻌﺠ
	   ﺓﺭﻴﻐﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	   ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺕﺒﺎﺜ ﻥﺒ ﺏﻌﺼﻤ

	  ﺔﺴﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ
	   ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﺱﻨﺍ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ

	  ﺔﻌﺒﺎﺴﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ
	   ﻱﺭﻤﻌﻟﺍ ﺯﻴﺯﻌﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺭﻔﻌﺠ ﻥﺒ ﻰﺴﻭﻤ

	  ﻡﻫﺅﺎﻤﺴﺃ ﻑﺭﻌﺘ ﻡﻟ ﻥﻴﺫﻟﺍ ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ ﺩﺎﺒﻋ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ ﺓﺎﻋﺭ ﻥﻤ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻱﻭﻠﻋ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ

	  ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺎﺒ ﻥﻴﻨﺎﺠﻤﻟﺍ ﺀﻼﻘﻋ ﻥﻤ
	   ﺏﺎﺼﻤﻟﺍ ﺭﺼﻨ ﻭﺒﺃ

	  ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ ﺕﺍﺩﺒﺎﻋ ﻥﻤ ﺕﺎﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺭﺩﻜﻨﻤﻟﺍ ﺕﻨﺒ ﺔﻜﻴﻠﻤ ﺕﺎﻓﻭﺭﻌﻤﻟﺍ ﻥﻤﻓ
	   ﺭﺩﻜﻨﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﺕﻨﺒ ﺔﻤﻁﺎﻓ

	  ﺀﺎﻤﺴﻷﺍ ﺕﻻﻭﻬﺠﻤﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﻤﻋ ﻥﻤﺯ ﻲﻓ ﺕﻨﺎﻜ ﺓﺃﺭﻤﺍ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻥﺎﺘﻴﻨﺩﻤ ﻥﺎﺘﺩﺒﺎﻋ
	  ﺔﻜﻤ ﻝﻫﺃ ﺕﺎﻘﺒﻁ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ

	  ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﻲﺜﻴﻠﻟﺍ ﺓﺩﺎﺘﻗ ﻥﺒ ﺭﻴﻤﻋ ﻥﺒ ﺩﻴﺒﻋ

	  ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﺝﺎﺠﺤﻟﺍ ﺎﺒﺃ ﻰﻨﻜﻴ ﺭﻴﺒﺠ ﻥﺒ ﺩﻫﺎﺠﻤ
	   ﻪﺘﺎﻓﻭ ﺭﻜﺫ
	   ﺡﺎﺒﺭ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺀﺎﻁﻋ
	   ﺭﻴﻤﻋ ﻥﺒ ﺩﻴﺒﻋ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ

	  ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﺔﻜﻤ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ
	   ﺯﻴﺯﻌﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻙﻠﻤﻟﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﻲﻜﻤﻟﺍ ﻕﺭﺎﻁ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	   ﻲﻜﻤﻟﺍ ﺵﺭﻫﺩ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻥﺎﻤﺜﻋ
	   ﺩﺭﻭﻟﺍ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﺭﻭﻟﺍ ﻥﺒ ﺏﻴﻫﻭ

	  ﺔﻌﺒﺍﺭﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﺩﺍﻭﺭ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺯﻴﺯﻌﻟﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﻲﻜﻤﻟﺍ ﺢﻟﺎﺼ ﻥﺒ ﺔﻌﻤﺯ

	  ﺔﺴﻤﺎﺨﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﻥﺍﺭﻤﻋ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺔﻨﻴﻴﻋ ﻥﺒ ﻥﺎﻴﻔﺴ
	   ﻪﻨﺴ ﻎﻠﺒﻤﻭ ﻪﺘﺎﻓﻭ ﺭﻜﺫ
	   ﻲﻤﻴﻤﺘﻟﺍ ﺽﺎﻴﻋ ﻥﺒ ﻝﻴﻀﻔﻟﺍ
	   ﺽﺎﻴﻋ ﻥﺒ ﻝﻴﻀﻔﻟﺍ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ
	   ﻲﻌﻓﺎﺸﻟﺍ ﻡﺎﻤﻻﺍ ﺱﻴﺭﺩﺍ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ

	  ﺕﺎﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ ﺀﻻﺅﻫ ﺩﻌﺒ ﻥﻤﻤ
	   ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺭﻔﻌﺠ ﻰﻟﻭﻤ ﻲﻜﻤﻟﺍ ﺙﺎﻴﻏ ﻭﺒﺍ
	   ﺭﻴﺒﻜﻟﺍ ﻥﻴﺯﻤﻟﺍ ﺭﻔﻌﺠ ﻭﺒﺍ
	   ﺭﻴﻐﺼﻟﺍ ﻥﻴﺯﻤﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻭﺒﺃ
	   ﻲﻨﺎﺠﻨﺯﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﺩﻌﺴ ﻡﺴﺎﻘﻟﺍ ﻭﺒﺍ

	  ﻡﻫﺅﺎﻤﺴﺃ ﻑﺭﻌﺘ ﻡﻟ ﺔﻜﻤﺒ ﺍﻭﻨﺎﻜ ﺩﺎﺒﻋ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺍ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺍ ﺩﺒﺎﻋ

	  ﺔﻜﻤ ﺕﺍﺩﺒﺎﻋ ﻥﻤ ﺕﺎﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺔﻴﻜﻤﻟﺍ ﺔﻤﻴﻜﺤ
	   ﻡﻟﺎﺴ ﺕﻨﺒ ﺵﻴﻘﻨ
	   :ﺔﻴﻜﻤﻟﺍ ﺔﺸﺌﺎﻋ
	   ﻲﻜﻤﻟﺍ ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻲﺒﺍ ﺔﻨﺒﺍ

	  ﺀﺎﻤﺴﻻﺍ ﺕﻻﻭﻬﺠﻤﻟﺍ ﺔﻜﻤ ﺕﺍﺩﺒﺎﻋ ﻥﻤ ﺕﺎﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺀﺩﺍﻭﺴ ﺔﻴﺭﺎﺠ
	   ﻯﺭﺨﺍ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺍ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺍ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	  ﻑﺌﺎﻁﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﻲﻔﺌﺎﻁﻟﺍ ﺏﺌﺎﺴﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻴﻌﺴ
	  ﻥﻤﻴﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﺕﺎﻘﺒﻁ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ

	  ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﻥﺎﺴﻴﻜ ﻥﺒ ﺱﻭﻭﺎﻁ
	   ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﻪﺘﺎﻓﻭ ﺭﻜﺫ
	   ﻪﺒﻨﻤ ﻥﺒ ﺏﻫﻭ
	   ﻲﻨﺎﻌﻨﺼﻟﺍ ﻡﻴﻜﺤ ﻥﺒ ﺓﺭﻴﻐﻤﻟﺍ
	   ﻰﺴﻴﻋ ﻭﺒﺍ ﻲﻨﺩﻌﻟﺍ ﻥﺎﺒﺍ ﻥﺒ ﻡﻜﺤﻟﺍ
	   ﻲﻤﺭﻀﺤﻟﺍ ﻝﺌﺍﻭ ﻥﺒ ﻡﺎﻏﺭﻀ

	  ﺀﺎﻤﺴﻻﺍ ﻥﻴﻟﻭﻬﺠﻤﻟﺍ ﻥﻤﻴﻟﺍ ﺩﺎﺒﻋ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺍ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﻥﺍﺩﺒﺎﻋ

	  ﻥﻤﻴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺒﺎﻋ ﻥﻤ ﺕﺎﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﻡﺍﺩﺨ ﺕﻨﺒ ﺀﺎﺴﻨﺨ
	   ﺔﻴﻭﺴ

	  ﺀﺎﻤﺴﻷﺍ ﺕﻻﻭﻬﺠﻤﻟﺍ ﻥﻤﻴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺒﺎﻋ ﻥﻤ
	   ﺓﺩﺒﺎﻋ
	  ﺩﺍﺩﻐﺒ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺩﻫﺍﺯﻟﺍ ﻡﺸﺎﻫ ﻭﺒﺃ
	   ﻡﻟﺎﺴ ﻥﺒ ﺩﻭﺴﺃ
	   ﺭﻴﺜﻜ ﻥﺒ ﺭﺎﻤﻋ ﻥﺒ ﺭﻭﺼﻨﻤ
	   ﻲﺘﺒﺴﻟﺎﺒ ﻑﻭﺭﻌﻤﻟﺍ ﺩﻴﺸﺭﻟﺍ ﺩﻟﻭ
	   ﺩﻤﺤﻤ ﻭﺒﺃ ﻕﻭﺯﺭﻤ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﺝﺭﻔﻟﺍ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﻲﺨﺭﻜﻟﺍ ﻥﺍﺯﺭﻴﻔﻟﺍ ﻥﺒ ﻑﻭﺭﻌﻤ
	   ﻲﻓﺎﺤﻟﺍ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﺸﺒ
	   ﻝﺒﻨﺤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺍ
	   ﺀﺎﻋﺩﻟﺍ ﺭﻔﻌﺠ ﻭﺒﺍ ﺏﻌﺼﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	   ﻯﺅﻟ ﻥﺒ ﺔﻤﻠﺴ ﻲﻨﺒ ﻰﻟﻭﻤ ﻥﺎﻤﺜﻋ ﻭﺒﺍ ﺏﻫﻭ ﻥﺒ ﺩﻴﻌﺴ
	   ﺎﻴﺭﻜﺯ ﻭﺒﺍ ﺏﻭﻴﺍ ﻥﺒ ﻰﻴﺤﻴ
	   ﺱﻨﻭﻴ ﻥﺒ ﺞﻴﺭﺴ
	   ﻲﻋﺍﺯﺨﻟﺍ ﺭﺼﻨ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺍ
	   ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺍ ﻥﺒ ﺏﻴﻁﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻭﺒﺍ
	   ﺔﻨﺍﻭﻋ ﻲﺒﺍ ﻥﺒ ﺭﻭﺭﺴﻤ
	   ﻲﺒﺴﺎﺤﻤﻟﺍ ﺩﺴﺍ ﻥﺒ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ
	   ﻡﻜﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺏﺎﻫﻭﻟﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﻲﻁﻘﺴﻟﺍ ﺱﻠﻐﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﻱﺭﺴﻟﺍ
	   ﺩﺒﺎﻌﻟﺍ ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻭﺒﺍ ﻕﻓﻭﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ
	   ﺩﺒﺎﻌﻟﺍ ﻲﺜﺍﺭﺒﻟﺍ ﺏﻴﻌﺸ ﻭﺒﺍ
	   ﻲﺜﺍﺭﺒﻟﺍ ﺭﻔﻌﺠ ﻲﺒﺍ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻭﺒﺍ
	   ﻲﻟﻭﺤﻤﻟﺍ ﺭﻔﻌﺠ ﻭﺒﺍ
	   ﺭﻴﺒﻜﻟﺍ ﻱﺭﺠﻻﺍ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺍ
	   ﻱﺭﻁﻨﻘﻟﺍ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻡﻠﺴﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﺭﻜﺒ ﻭﺒﺍ
	   ﺩﺒﺎﻌﻟﺍ ﻙﺎﻤﺴﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﻔﻌﺠ ﻭﺒﺍ
	   ﻝﺎﻤﺤﻟﺍ ﺏﻭﻴﺃ
	   ﻥﺒ ﻰﺴﻴﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	   ﺩﺭﻭﻟﺍ ﻲﺒﺍ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺍ ﻩﻭﺨﺍ
	   ﺱﻼﻔﻟﺍ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	   ﻲﺴﻭﻁﻟﺍ ﺭﻭﺼﻨﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	   ﻥﻴﻤﺴﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ
	   ﺭﻴﻤﻗ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺭﻴﻫﺯ
	   ﺀﻰﻨﺎﻫ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺍ
	   ﺩﻭﺍﺩ ﻥﺒ ﻑﺭﺤﺸ ﻥﺒ ﺢﺘﻓ
	   ﻲﺒﺭﺤﻟﺍ ﻕﺎﺤﺴﺇ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻕﺎﺤﺴﺇ ﻭﺒﺃ
	   ﺀﻼﺠﻟﺍ ﻰﻴﺤﻴ
	   ﺢﺌﺎﺴﻟﺍ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻭﺒﺃ
	   ﻲﻠﻋ ﻭﺒﺃ ﻑﺴﻭﻴ ﻥﺒ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ
	   ﻙﻠﻤﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻰﻴﺤﻴ ﻥﺒ ﺎﻴﺭﻜﺯ
	   ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻪﻤﺴﺍﻭ ﻕﺎﻗﺭﻟﺍ ﺭﻜﺒ ﻭﺒﺃ
	   ﺕﺎﻴﺯﻟﺍ ﺏﻭﻘﻌﻴ ﻭﺒﺃ
	   ﺩﻴﻨﺠﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻴﻨﺠﻟﺍ
	   ﻲﺤﻭﺴﻤﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﻭﺒﺃ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	   ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺍ ﻲﻠﻋ ﻭﺒﺃ
	   ﺓﺯﻤﺤ ﻥﺒ ﻥﻭﻨﻤﺴ
	   ﺩﻌﺴ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	   ﺭﻴﻐﺼﻟﺍ ﻱﺭﺠﻵﺍ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻕﺎﺤﺴﺍ ﻭﺒﺃ
	   ﺏﺤﻤﻟﺍ ﺭﺼﻨ ﻭﺒﺍ
	   ﻰﺴﻴﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺍ ﻪﻤﺴﺍﻭ ﺯﺍﺭﺨﻟﺍ ﺩﻴﻌﺴ ﻭﺒﺍ
	   ﻱﺭﻭﻨﻟﺍ ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ ﻭﺒﺍ
	   ﻲﻜﻤﻟﺍ ﻥﺎﻤﺜﻋ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ
	   ﺩﻤﺤﺍ ﻥﺒ ﻡﻴﻭﺭ
	   ﺀﻼﺠﻟﺍ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻭﺒﺍ
	   ﺀﺎﻁﻋ ﻥﺒ ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﻭﺒﺃ
	   ﺩﻫﺍﺯﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻭﺒﺍ
	   ﻱﺭﻴﺭﺤﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻭﺒﺃ
	   ﻝﺎﻤﺤﻟﺍ ﻥﺍﺩﻤﺤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻥﺎﻨﺒ
	   ﺢﻟﺎﺼ ﻥﺒ ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﻭﺒﺃ
	   ﺝﺎﺴﻨﻟﺍ ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﷲﺍ ﺩﺒﻌﺒ ﺭﻴﺨ
	   ﻱﺭﺎﺒﺫﻭﺭﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﻭﺒﺃ
	   ﻲﻨﺎﻨﻜﻟﺍ ﺭﻔﻌﺠ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﺭﻜﺒ ﻭﺒﺃ
	   ﻲﻠﺒﺸﻟﺍ ﺭﻜﺒ ﻭﺒﺍ
	   ﻲﻟﺯﺎﻐﻤﻟﺍ ﺩﻤﺤﺃ ﻭﺒﺃ
	   ﻰﺴﻭﻤ ﻥﺒ ﻕﺎﺤﺴﺍ ﻥﺒ ﻰﺴﻴﻋ
	   ﻱﺭﻭﺒﺎﺴﻴﻨﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﺩﻤﺤﻤ ﻭﺒﺍ
	   ﻡﻭﺫﺠﻤﻟﺍ ﺭﻔﻌﺠ ﻭﺒﺍ
	   ﻝﻀﻔﻟﺍ ﻭﺒﺍ ﻱﺩﺘﻬﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﺱﺎﺒﻋ
	   ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﺝﺭﺯﺨ
	   ﻱﺩﺯﻻﺍ ﺩﺎﻤﺤ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺍ ﻕﺎﺤﺴﺍ ﻭﺒﺍ
	   ﺩﺎﺠﻨﻟﺍ ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﻥﺎﻤﻴﻠﺴ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ ﺭﻜﺒ ﻭﺒﺃ
	   ﻱﺩﻠﺨﻟﺍ ﺭﻴﺼﻨ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺭﻔﻌﺠ
	   ﺏﺭﺤ ﻥﺒ ﺭﻔﻌﺠ
	   ﻲﺒﺭﺤﻟﺍ ﺩﻴﻌﺴ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﺭﻜﺒ ﻭﺒﺃ
	   ﻱﺭﺠﻻﺍ ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﺭﻜﺒ ﻭﺒﺍ
	   ﺭﻭﺭﺴﻤ ﻥﺒ ﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﻑﺴﻭﻴ
	   ﺔﻤﻜﺤﻟﺎﺒ ﻕﻁﺎﻨﻟﺍ ﺏﻘﻠﻴ ﻥﺎﻜﻭ ﻥﻭﻌﻤﺴ ﻥﺒ ﺱﻴﺒﻋ ﻥﺒﺍ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺍ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺍ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ ﻭﺒﺃ
	   ﻕﺎﺤﺴﺍ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺼﻟﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﻱﻭﻼﻗﺎﺒﻟﺍ ﺭﻤﻋ ﻭﺒﺍ ﻰﺴﻴﻋ ﻥﺒ ﻥﺎﻤﺜﻋ
	   ﻡﺴﺎﻘﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﺭﻜﺒ ﻥﺒ ﻥﺍﺫﺎﺸ ﻥﺒ ﺭﻜﺒ
	   ﺩﻤﺤﺍ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﺩﻤﺤﺃ ﻭﺒﺃ
	   ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﻭﺒﺃ
	   ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻭﺒﺍ
	   ﻱﺭﻭﻨﻴﺩﻟﺍ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﺭﻜﺒ ﻭﺒﺃ
	   ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺭﻫﺎﻁ ﺏﻴﻁﻟﺍ ﻭﺒﺃ
	   ﻲﻨﺍﺩﺭﺒﻟﺍ ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻭﺒﺃ
	   ﻲﺒﻠﻌﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺍ ﺭﻜﺒ ﻭﺒﺃ
	   ﺢﻟﺎﺼﻟﺍ ﻝﺠﺭﻟﺍ ﻲﻟﺎﻌﻤﻟﺍ ﻭﺒﺃ
	   ﻱﺩﺎﻤﺠ ﻭﺨﺃ
	   ﻲﻁﺎﻤﻨﻻﺍ ﺩﻤﺤﺍ ﻥﺒﺍ ﻙﺭﺎﺒﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﺏﺎﻫﻭﻟﺍ ﺩﺒﻋ

	  ﺀﺎﻤﺴﻷﺍ ﻥﻴﻟﻭﻬﺠﻤﻟﺍ ﺩﺍﺩﻐﺒ ﺩﺎﺒﻋ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺩﺒﺎﻋ
	   ﻡﻭﺫﺠﻤ ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ -
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺩﺍﺩﻐﺒﺒ ﻥﻴﻨﺎﺠﻤﻟﺍ ﺀﻼﻘﻋ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﻥﻭﻨﺠﻤﻟﺍ ﻥﻭﺩﻌﺴ
	   ﻝﻭﻠﻬﺒ
	   ﻪﻟ ﻝﺎﻘﻴ ﺭﺨﺁ ﻥﻭﻨﺠﻤ
	   ﺭﺨﺁ ﻥﻭﻨﺠﻤ
	   ﺭﺨﺁ ﻥﻭﻨﺠﻤ
	   ﺩﺒﺎﻌﻟﺍ ﺝﺭﻔﻟﺍ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﺓﺃﺭﻤﺍ
	   ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﺕﺨﺃ ﺔﻨﻭﻤﻴﻤ
	   ﻝﻭﻠﻬﺒ ﺕﻨﺒ ﺔﻨﻤﺅﻤ
	   ﻲﺒﺭﺤﻟﺍ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﺕﻨﺒ ﻰﺴﻴﻋ ﻡﺍ
	   ﻲﻀﺎﻘﻟﺍ ﺕﻨﺒ ﺩﺤﺍﻭﻟﺍ ﺔﻤﺍ

	  ﺀﺎﻤﺴﻷﺍ ﺕﻻﻭﻬﺠﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﺩﺍﺩﻐﺒﻟﺍ ﺕﺍﺩﺒﺎﻌﻟﺍ ﻥﻤ ﺕﺎﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺁ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺁ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻥﺎﺘﻴﺩﺍﺩﻐﺒ ﻥﺎﺘﺩﺒﺎﻋ
	  ﻥﺌﺍﺩﻤﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻲﻔﻁﺼﺍ ﻥﻤ ﺭﻜﺫ
	   ﺏﺭﺤ ﻥﺒ ﺏﻴﻌﺸ
	  ﻁﺴﺍﻭ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﻥﺍﺫﺍﺯ ﻥﺒ ﺭﻭﺼﻨﻤ
	   ﻥﺍﺩﺭﻭ ﻥﺒﺍ ﻝﻴﻗﻭ ،ﺭﺎﻨﻴﺩ ﻥﺒ ﺭﺎﻴﺴ
	   ﻲﻁﺴﺍﻭﻟﺍ ﻲﻔﻘﺜﻟﺍ ﺩﻴﻌﺴ ﻭﺒﺃ ،ﺩﻴﻌﺴ ﻥﺒ ﻡﻠﺴﺘﺴﻤﻟﺍ
	   ﻡﺯﺎﺨ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺭﻴﺸﺒ ﻥﺒ ﻡﻴﺸﻫ
	   ﻥﻭﺭﺎﻫ ﻥﺒ ﺩﻴﺯﻴ
	  ﺔﻓﻭﻜﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﻡﻫﺩﻌﺒ ﻥﻤﻭ ﻥﻴﻌﺒﺎﺘﻟﺍ ﻥﻤ

	  ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﺭﻤﺎﻋ ﻥﺒ ﺔﺠﺴﻭﻋ ﻥﺒ ﺔﻠﻔﻏ ﻥﺒ ﺩﻴﻭﺴ
	   ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺱﻴﻗ ﻥﺒ ﺩﻴﺯﻴ ﻥﺒ ﺩﻭﺴﻷﺍ
	   ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﻉﺩﺠﻷﺍ ﻥﺒ ﻕﻭﺭﺴﻤ
	   ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺱﻴﻗ ﻥﺒ ﺔﻤﻘﻠﻋ
	   ﻱﺩﺴﻷﺍ ﺔﻤﻠﺴ ﻥﺒ ﻕﻴﻘﺸ
	   ﻲﻨﻬﺠﻟﺍ ﺏﻫﻭ ﻥﺒ ﺩﻴﺯ
	   ﻲﻤﻴﻤﺘﻟﺍ ﻙﻴﺭﺸ ﻥﺒ ﺩﻴﺯﻴ
	   ﻡﻴﺭﻤ ﺎﺒﺃ ﻰﻨﻜﻴ ﻱﺩﺴﻷﺍ ﺵﻴﺒﺤ ﻥﺒ ﺭﺯ
	   ﺓﺭﺴﻴﻤ ﻭﺒﺃ ،ﻝﻴﺒﺤﺭﺸ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ
	   ،ﻝﻴﺫﻬﻟﺍ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﻲﻨﺍﺩﻤﻬﻟﺍ ﻝﻴﺤﺍﺭﺸ ﻥﺒ ﺓﺭﻤ
	   ﻱﺩﻭﻷﺍ ﻥﻭﻤﻴﻤ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ
	   ﻲﻌﺨﻨﻟﺍ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﻡﺎﻤﻫ
	   ﻲﻨﺎﻔﻁﻐﻟﺍ ﺵﺤﺠ ﻥﺒ ﺵﺍﺭﺤ ﻥﺒ ﻲﻌﺒﺭ
	   ﺵﺍﺭﺤ ﻥﺒ ﻲﻌﺒﺭ ﻭﺨﺃ
	   ﻱﺩﺴﻷﺍ ﺭﻴﺩﺤ ﻥﺒ ﺩﺎﻴﺯ
	   ﻲﻀﺎﻘﻟﺍ ﺱﻴﻗ ﻥﺒ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺢﻴﺭﺸ
	   ﺔﻴﺤ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻑﻭﻋ ﻥﺒ ﻝﻴﺒﺸ
	   ﻲﻋﻭﺒﺭﻴﻟﺍ ﺔﺒﻌﺸ ﻥﺒ ﺩﻴﻭﺴ
	   ﻲﻠﺠﻌﻟﺍ ﺩﻴﺯﻴ ﻥﺒ ﺩﻀﻌﻤ
	   ﺭﻴﺭﺠ ﻥﺒ ﺭﻤﺎﻋ ﻥﺒ ﺱﻴﻭﺃ
	   ﻲﻨﺭﻘﻟﺍ ﺱﻴﻭﺃ ﺓﺎﻓﻭ ﺭﻜﺫ
	   ﻲﻔﻘﺜﻟﺍ ﻝﻼﻫ ﻥﺒ ﺓﺩﺒﻋ
	   ﻲﻤﻴﺘﻟﺍ ﺩﻴﻭﺴ ﻥﺒ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ
	   ﻲﻤﻠﺴﻟﺍ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻭﺒﺃ
	   ﺓﺩﻨﻜ ﻰﻟﻭﻤﻭ ﺭﻤﻋ ﻭﺒﺃ ،ﻥﺍﺫﺍﺯ
	   ﻱﺭﻭﺜﻟﺍ ﻡﻴﺜﺨ ﻥﺒ ﻊﻴﺒﺭﻟﺍ
	   ﻲﻤﻠﺴﻟﺍ ﺩﻗﺭﻓ ﻥﺒ ﺔﺒﺘﻋ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ
	   ﻲﻤﺭﻀﺤﻟﺍ ﺔﺒﻘﻋ ﻥﺒ ﺱﺒﻨﻋ
	   ﻲﺒﻠﻌﺜﻟﺍ ﺱﺎﺒﻋ ﻥﺒ ﺱﻭﺩﺭﻜ
	   ﻥﺍﻭﺯﺒ ﻥﺒ ﻝﻀﻔﻟﺍ
	   ﻲﻔﻌﺠﻟﺍ ﺱﻴﻗ ﻥﺒ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ
	   ﻲﻔﻨﺤﻟﺍ ﻥﺎﻫﺎﻤ ،ﺢﻟﺎﺼ ﻭﺒﺃ

	  ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﻲﺒﻌﺸﻟﺍ ﻝﻴﺤﺍﺭﺸ ﻥﺒ ﺭﻤﺎﻋ
	   ﺭﻴﺒﺠ ﻥﺒ ﺩﻴﻌﺴ
	   ﺭﻴﺒﺠ ﻥﺒ ﺩﻴﻌﺴ ﻝﺘﻘﻤ
	   ﻲﻌﺨﻨﻟﺍ ﺩﻭﺴﻷﺍ ﻥﺒ ﺩﻴﺯﻴ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	   ﻲﻤﻴﺘﻟﺍ ﻙﻴﺭﺸ ﻥﺒ ﺩﻴﺯﻴ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	   ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺔﻤﺜﻴﺨ
	   .ﺩﻴﺯﻴ ﻥﺒ ﺩﻭﺴﻷﺍ ﻥﺒ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﻲﻨﺍﺩﻤﻬﻟﺍ ﺓﺭﻤﻴﺨﻤ ﻥﺒ ﻡﺴﺎﻘﻟﺍ

	  ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﺏﻌﻜ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﻑﺭﺼﻤ ﻥﺒ ﺔﺤﻠﻁ
	   ﻲﻤﺎﻴﻟﺍ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻴﺒﺯ
	   ﺔﺒﺘﻋ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻥﻭﻋ
	   ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ ﻕﺎﺤﺴﺇ ﻭﺒﺃ
	   ﺩﺍﺭﻤ ﻥﻤ ،ﻲﻠﻤﺠﻟﺍ ﺓﺭﻤ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ
	   ﻱﺩﺴﻷﺍ ﺕﺒﺎﺜ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺏﻴﺒﺤ
	   ﻲﻤﻴﺘﻟﺍ ﺓﺯﻤﺤ ﻭﺒﺃ ﺭﺎﺴﻴ ﻥﺒ ﻊﻤﺠﻤ
	   ﺩﺸﺍﺭ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻊﻴﺒﺭﻟﺍ
	   ﺔﺒﺎﺒﻟ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺓﺩﺒﻋ
	   ﻱﺩﻭﻷﺍ ﺓﺩﺎﺤﺠ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ

	  ﺔﻌﺒﺍﺭﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﻲﻤﻠﺴﻟﺍ ﺭﻤﺘﻌﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﻭﺼﻨﻤ
	   ﻲﻨﺎﺒﻴﺸﻟﺍ ﺓﺭﻤ ﻥﺒ ﺭﺍﺭﻀ
	   ﺔﻗﻭﺴ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	   ﻱﺩﺴﻷﺍ ﺵﻤﻋﻷﺍ ﻥﺍﺭﻬﻤ ﻥﺒ ﻥﺎﻤﻴﻠﺴ
	   ﻲﻤﻴﺘﻟﺍ ﺩﻴﻌﺴ ﻥﺒ ﻥﺎﻴﺤ ﻭﺒﺃ
	   ﻲﻤﻴﺘﻟﺍ ﻝﺼﺍﻭ ﻥﺒ ﻑﻭﺭﻌﻤ
	   ﺔﺸﺌﺎﻋ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻰﺴﻭﻤ
	   ﺏﺸﻭﺤ ﻥﺒ ﻑﻠﺨ
	   ﺓﺭﺒﻭ ﻥﺒ ﺯﺭﻜ
	   ﻱﻭﻘﻟﺍ ﺱﻨﻭﻴ ﻭﺒﺃ
	   .ﺏﻴﻁﺘﻤﻟﺍ ﺭﺠﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﻴﻌﺴ ﻥﺒ ﻙﻠﻤﻟﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﻲﺌﻼﻤﻟﺍ ﺱﻴﻗ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ
	   ﻲﻤﻴﻤﺘﻟﺍ ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﻥﺍﻭﻁﻋ
	   ﻲﻟﺩﺠﻟﺍ ﻡﻠﺴﻤ ﻥﺒ ﺱﻴﻗ

	  ﺔﺴﻤﺎﺨﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﺭﻴﻬﻅ ﻥﺒ ﻡﺍﺩﻜ ﻥﺒ ﺭﻌﺴﻤ
	   ﻲﺌﺎﻁﻟﺍ ﺭﻴﺼﻨ ﻥﺒ ﺩﻭﺍﺩ

	  ﺔﺴﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻲﻓ
	   ﻱﺭﻭﺜﻟﺍ ﺩﻴﻌﺴ ﻥﺒ ﻥﺎﻴﻔﺴ
	   ﺏﻬﻠﺼ ﻥﺒ ﺩﻴﺴﺃ
	   ﻲﺤ ﻥﺒ ﺢﻟﺎﺼ ﺎﻨﺒﺍ ﻥﺴﺤﻟﺍﻭ ﻲﻠﻋ
	   ﺕﺎﻴﺯﻟﺍ ﺓﺭﺎﻤﻋ ﻥﺒ ﺓﺯﻤﺤ
	   ﻲﺜﺭﺎﺤﻟﺍ ﺭﻀﻨﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	   ﻲﻠﺠﻌﻟﺍ ﺩﺍﺭﻭ
	   ﻲﺒﻀﻟﺍ ﺩﻴﺴﺃ

	  ﺔﻌﺒﺎﺴﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﺔﻓﻭﻜﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ
	   ﺵﺎﻴﻋ ﻥﺒ ﺭﻜﺒ ﻭﺒﺃ
	   ﺱﻴﺭﺩﺇ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﺢﻴﻠﻤ ﻥﺒ ﺡﺍﺭﺠﻟﺍ ﻥﺒ ﻊﻴﻜﻭ
	   ﻲﻔﻌﺠﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﻥﻴ ﻥﻴﺴﺤ
	   ﻙﺎﻤﺴﻟﺍ ﻥﺒ ﺢﻴﺒﺼ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ

	  ﺔﻨﻤﺎﺜﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﻱﺭﻔﺤﻟﺍ ﺩﻭﺍﺩ ﻭﺒﺃ
	   ﻲﻠﺠﻌﻟﺍ ﻡﻴﻬﺒ
	   ﺔﺠﻓﺭﻋ

	  ﺀﺎﻤﺴﻷﺍ ﻲﻟﻭﻬﺠﻤ ﺔﻓﻭﻜﻟﺍ ﺩﺎﺒﻋ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺩﺒﺎﻋ
	   ﻥﺎﻴﻓﻭﻜ ﻥﺍﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ

	  ﺔﻓﻭﻜﻟﺎﺒ ﻥﻴﻨﺎﺠﻤﻟﺍ ﺀﻼﻘﻋ ﻥﻤ
	   ﻥﻭﻨﺠﻤﻟﺍ ﺭﻴﻤﻨ

	  ﺕﺎﻴﻓﻭﻜﻟﺍ ﺕﺍﺩﺒﺎﻌﻟﺍ ﻥﻤ ﺕﺎﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺕﺎﺒﻭﺴﻨﻤﻟﺍﻭ ﻥﻬﻨﻤ ﺕﺎﻴﻤﺴﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺔﻴﻓﻭﻜﻟﺍ ﻥﺎﺴﺤ ﻡﺃ
	   ﺩﻴﺯﻴ ﻥﺒ ﺩﻭﺴﻷﺍ ﻡﺃ
	   ﻡﺍﺩﻜ ﻥﺒ ﺭﻌﺴﻤ ﻡﺃ
	   ﻱﺭﻭﺜﻟﺍ ﻥﺎﻴﻔﺴ ﻡﺃ
	   ﻲﺤ ﻥﺒ ﺢﻟﺎﺼ ﻲﻨﺒﺍ ﻲﻠﻋﻭ ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻡﺃ
	   ﺏﺎﻫﻭﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻝﻴﻀﻓ ﺕﺨﺃ

	  ﺀﺎﻤﺴﻷﺍ ﺕﻻﻭﻬﺠﻤ ﺕﺎﻴﻓﻭﻜﻟﺍ ﺕﺍﺩﺒﺎﻌﻟﺍ ﻥﻤ ﺕﺎﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻥﺎﺘﺨﺃ ﻥﺎﺘﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   :ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ

	  ﻥﻴﻨﺎﺠﻤﻟﺍ ﺀﻼﻘﻋ ﻥﻤ ﺕﺎﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺕﺎﻴﻓﻭﻜﻟﺍ ﺕﺍﺩﺒﻌﺘﻤﻟﺍ
	   ﺀﺍﺩﻭﺴﻟﺍ ﺔﻨﻭﻤﻴﻤ
	   ﺔﺨﺒ
	  ﻡﻫﺩﻌﺒ ﻥﻤﻭ ﻥﻴﻌﺒﺎﺘﻟﺍ ﻥﻤ ﺓﺭﺼﺒﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ

	  ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ
	   ﺱﻴﻗ ﻥﺒ ﻑﻨﺤﻷﺍ
	   ﻱﺩﻬﻨﻟﺍ ﻥﺎﻤﺜﻋ ﻭﺒﺃ
	   ﻝﻤ ﻥﺒ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ :ﻪﻤﺴﺍﻭ
	   ﻱﻭﺩﻌﻟﺍ ﻊﻴﺒﺭﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﻴﺠﺤ
	   ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺭﻤﺎﻋ
	   ﻲﺤﺎﻴﺭﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻌﻟﺍ ﻭﺒﺃ
	   ﻱﺭﺼﺒﻟﺍ ﻕﻴﻘﺸ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﻲﺸﺎﻗﺭﻟﺍ ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﻝﻴﻀﻔﻟﺍ
	   ﻱﺩﺒﻌﻟﺍ ﻥﺎﻴﺤ ﻥﺒ ﻡﺭﻫ
	   ﻱﻭﺩﻌﻟﺍ ﻡﻴﺸﺃ ﻥﺒ ﺔﻠﺼ
	   ﻥﺍﺭﻤﻋ ﺀﺎﺠﺭ ﻭﺒﺃ
	   ﻲﻤﻴﻤﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﺘﻗ ﻥﺒ ﺱﺎﻴﺇ

	  ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﺓﺭﺼﺒﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ
	   ﺭﻴﺨﺸﻟﺍ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻑﺭﻁﻤ
	   ﻲﻨﺯﺎﻤﻟﺍ ﺯﺭﺤﻤ ﻥﺒ ﻥﺍﻭﻔﺼ
	   ﻲﻜﺘﻌﻟﺍ ﻝﻼﺤﻟﺍ ﻭﺒﺃ
	   ﻲﺸﺭﺤﻟﺍ ﻰﻓﻭﺃ ﻥﺒ ﺓﺭﺍﺭﺯ
	   ﻥﺎﺴﺤ ﺭﺍﻭﺴﻟﺍ ﻭﺒﺃ
	   ﻱﺭﺼﻌﻟﺍ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻴﻠﺨ
	   ﻩﺎﻴﺴ ﻥﺒ ﻥﻭﻤﺴﻤ
	   ﺭﻴﺨﺸﻟﺍ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻴﺯﻴ
	   ﻱﺭﺼﺒﻟﺍ ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	   ﻱﺩﺯﻷﺍ ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﺭﺒﺎﺠ ﺀﺎﺜﻌﺸﻟﺍ ﻭﺒﺃ
	   ﻲﻤﺭﺠﻟﺍ ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﺔﺒﻼﻗ ﻭﺒﺃ
	   ﺭﺎﺴﻴ ﻥﺒ ﻡﻠﺴﻤ
	   ﻥﻴﺭﻴﺴ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	   ﻲﻨﺯﻤﻟﺍ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺭﻜﺒ
	   ﻲﻠﺠﻌﻟﺍ ﺝﺭﻤﺸﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﻕﺭﻭﻤ
	   ﻲﺸﺎﻗﺭﻟﺍ ﻥﺍﻭﺯﻏ ﻥﺒ ﻥﺍﻭﺯﻏ
	   ﺕﺒﺎﺜ
	   ﻱﻭﺩﻌﻟﺍ ﺭﻁﻤ ﻥﺒ ﺩﺎﻴﺯ ﻥﺒ ﺀﻼﻌﻟﺍ
	   ﺱﺎﻴﺇ ﻥﺒ ﺓﺭﻗ ﻥﺒ ﺔﻴﻭﺎﻌﻤ
	   ﻲﻌﺒﺭﻟﺍ ﺩﻟﺎﺨ ﻥﺒ ﺱﻭﺃ ﺀﺍﺯﻭﺠﻟﺍ ﻭﺒﺃ
	   ﻱﺯﻨﻌﻟﺍ ﺏﻴﺒﺤ ﻥﺒ ﻕﻠﻁ

	  ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﺓﺭﺼﺒﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ
	   ﻲﺴﻭﺩﺴﻟﺍ ﺔﻤﺎﻋﺩ ﻥﺒ ﺓﺩﺎﺘﻗ
	   ﻱﻭﺩﻌﻟﺍ ﻝﻼﻫ ﻥﺒ ﺩﻴﻤﺤ
	   ﻲﻨﺎﻨﺒﻟﺍ ﻡﻠﺴﻤ ﻡﺒ ﺕﺒﺎﺜ
	   ﻲﻨﺯﻤﻟﺍ ﺓﺭﻗ ﻥﺒ ﺔﻴﻭﺎﻌﻤ ﻥﺒ ﺱﺎﻴﺇ
	   .ﻙﻠﻤﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺍﺭﻤﻋ ﻭﺒﺃ
	   ﻲﻠﻴﻘﻌﻟﺍ ﺓﺭﺴﻴﻤ ﻥﺒ ﻝﻴﺩﺒ
	   ﺭﻁﻤ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﺔﻨﺎﺤﻴﺭ ﻭﺒﺃ
	   ﺭﺒﺎﺠ ﻥﺒ ﻊﺴﺍﻭ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	   ﻲﺨﺒﺴﻟﺍ ﺏﻭﻘﻌﻴ ﻥﺒ ﺩﻗﺭﻓ
	   ﺭﺎﻨﻴﺩ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	   ﺏﺎﺌﺭ ﻥﺒ ﻥﻭﺭﺎﻫ
	   ﻲﺸﺎﻗﺭﻟﺍ ﻥﺎﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﻴﺯﻴ
	   ﻡﻭﺜﻠﻜ ﻥﺒ ﺩﻭﺴﻷﺍ

	  ﺔﻌﺒﺍﺭﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﻲﻨﺎﻴﺘﺨﺴﻟﺍ ﺔﻤﻴﻤﺘ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺏﻭﻴﺃ
	   ﻡﻴﻠﺴ ﻥﺒ ﻰﻴﺤﻴ
	   ﻲﻤﻴﺘﻟﺍ ﻥﺎﺨﺭﻁ ﻥﺒ ﻥﺎﻤﻴﻠﺴ
	   ﺩﻨﻫ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﻭﺍﺩ
	   ﻝﻭﺤﻷﺍ ﻥﺎﻤﻴﻠﺴ ﻥﺒ ﻡﺼﺎﻋ
	   ﺩﻴﺒﻋ ﻥﺒ ﺱﻨﻭﻴ
	   ﻥﺎﺒﻁﺭﺃ ﻥﺒ ﻥﻭﻋ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﻥﺎﺴﺤ ﻥﺒ ﻡﺎﺸﻫ
	   ﺭﻴﺼﻘﻟﺍ ﻡﻠﺴﻤ ﻥﺒ ﻥﺍﺭﻤﻋ
	   ﻲﺴﻴﻘﻟﺍ ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺱﻤﻬﻜ
	   ﻲﺴﺭﺎﻔﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻭﺒﺃ ﺏﻴﺒﺤ
	   ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﺩﺤﺍﻭﻟﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﻲﻤﻴﻠﺴﻟﺍ ﺀﺎﻁﻋ
	   ﺭﻴﺭﻀﻟﺍ ﺩﻭﻌﺴﻤ ﺭﻴﻬﺠ ﻭﺒﺃ
	   ﻲﻨﺍﺩﺤﻟﺍ ﺏﻟﺎﻏ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﻲﻨﺍﺩﺤﻟﺍ ﺙﻌﺸﺃ
	   ﺔﺼﻓﺍﺭﻓ ﻥﺒ ﺝﺎﺠﺤﻟﺍ
	   ﻥﺎﻨﺴ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻥﺎﺴﺤ
	   ﻥﻼﺠﻋ ﻥﺒ ﻁﻴﻤﺸ
	   ﻱﺩﺯﻷﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻝﻴﻭﺨ

	  ﺔﺴﻤﺎﺨﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﺓﺭﺼﺒﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ
	   ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻡﺎﺸﻫ
	   ﺩﺭﻭ ﻥﺒ ﺝﺎﺠﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺔﺒﻌﺸ
	   ﻲﺌﺭﻤﻟﺍ ﺭﺸﺒ ﻭﺒﺃ ﺭﻴﺸﺒ ﻥﺒ ﺢﻟﺎﺼ
	   ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻊﻴﺒﺭﻟﺍ
	   ﺩﺒﺎﻌﻟﺍ ﺝﺎﺠﺤﻟﺍ
	   ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﻡﻐﻴﻀ
	   ﺔﻤﻠﺴ ﻥﺒ ﺩﺎﻤﺤ
	   ﺭﻔﻌﺠ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	   ﻡﻭﺫﺠﻤﻟﺍ ﺩﺍﺩﺸ

	  ﺔﺴﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﺓﺭﺼﺒﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ
	   ﻡﻫﺭﺩ ﻥﺒ ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﺩﺎﻤﺤ
	   ﻊﻴﺭﺯ ﻥﺒ ﺩﻴﺯﻴ
	   ﻥﺎﻁﻘﻟﺍ ﺩﻴﻌﺴ ﻥﺒ ﻰﻴﺤﻴ
	   ﻲﺴﻴﻘﻟﺍ ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﺡﺎﻴﺭ
	   ﺔﻌﻤﺼ ﻥﺒ ﻥﺎﺒﺃ ﻥﺒ ﺔﺒﺘﻋ ﻭﻫﻭ ﻡﻼﻐﻟﺍ ﺔﺒﺘﻋ
	   ﻲﻤﻴﻠﺴﻟﺍ ﺭﻭﺼﻨﻤ ﻥﺒ ﺭﺸﺒ
	   ﻥﺎﻤﻠﺴ ﻥﺒ ﺯﻴﺯﻌﻟﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﻱﺩﻌﺴﻟﺍ ﺭﻬﻁﻤ
	   ﻱﺭﺠ ﻥﺒ ﺏﻼﻜ
	   ﻲﻔﻨﺤﻟﺍ ﺔﺒﻠﻌﺜ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﻲﻔﻨﺤﻟﺍ ﺩﻴﻌﺴ ﻥﺒ ﺓﺭﺸﺎﻨ
	   ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	   ﻡﻴﺤﺭﻟﺍ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﷲﺍ ﻡﺴﺒ

	  ﺔﻌﺒﺎﺴﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﻱﺩﻬﻤ ﻥﺒ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﺭﺎﻔﺼﻟﺍ ﻥﺎﻤﺜﻋ ﻭﺒﺃ ﻡﻠﺴﻤ ﻥﺒ ﻥﺎﻔﻋ
	   ﻲﻨﺎﺒﻟﺍ ﻡﻴﻌﻨ ﻥﺒ ﺭﻴﻫﺯ
	   ﺩﻫﺍﺯﻟﺍ ﻲﺒﺭﺤﻟﺍ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻭﺒﺃ
	   ﻱﺭﺼﺒﻟﺍ ﻥﺴﺤﻟﺍ ﺍﻭﺒﺃ

	  ﺀﺎﻤﺴﻷﺍ ﻝﻴﻫﺎﺠﻤﻟﺍ ﺓﺭﺼﺒﻟﺍ ﺩﺎﺒﻋ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺔﻌﺒﺴ ﺩﺎﺒﻋ
	   ﻥﺍﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ

	  ﺓﺭﺼﺒﻟﺎﺒ ﻥﻴﻨﺎﺠﻤﻟﺍ ﺀﻼﻘﻋ ﻥﻤ
	   ﻪﻤﺴﺍ ﻑﺭﻌﻴ ﻡﻟ ﻝﺠﺭ

	  ﺓﺭﺼﺒﻟﺍ ﺕﺍﺩﺒﺎﻋ ﻥﻤ ﺕﺎﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺔﻴﻭﺩﻌﻟﺍ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﺕﻨﺒ ﺓﺫﺎﻌﻤ
	   ﻥﻴﺭﻴﺴ ﺕﻨﺒ ﺔﺼﻔﺤ
	   ﺔﺼﻔﺤ ﺕﺨﺃ ،ﻥﻴﺭﻴﺴ ﺕﻨﺒ ﺔﻤﻴﺭﻜ
	   ﺎﻬﺘﻨﺒﺍﻭ ﺔﻴﺭﺼﺒﻟﺍ ﺔﺒﻴﻨﻤ
	   ﺔﻴﻭﺩﻌﻟﺍ ﺔﻌﺒﺍﺭ
	   ﺔﻴﻤﻌﻟﺍ ﺓﺩﺭﺠﻋ
	   ﺔﻴﻭﺩﻌﻟﺍ ﺔﺒﻴﺒﺤ
	   ﺔﻴﻭﺩﻌﻟﺍ ﺩﻴﺯ ﺕﻨﺒ ﺩﻭﺴﻷﺍ ﻡﺃ
	   ﺔﻴﺭﺼﺒﻟﺍ ﻡﻴﺭﻤ
	   ﺓﺩﺒﺎﻌﻟﺍ ﺓﺭﻴﻔﻋ
	   ﺏﻼﻜ ﻲﺒﺃ ﺕﻨﺒ ﺓﺩﻴﺒﻋ
	   ﻲﻤﺠﻌﻟﺍ ﺏﻴﺒﺤ ﺓﺃﺭﻤﺍ ﺓﺭﻤﻋ
	   ﺔﻴﻤﻴﺭﺼﻟﺍ ﺓﺩﺭﺒ
	   ﻕﻠﻁ ﻡﺃ
	   ﺔﻴﻤﻠﺴﻟﺍ ﻥﺎﻴﺤ ﻡﺃ
	   ﺓﺩﺒﺎﻌﻟﺍ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻡﺃ
	   ﺓﺩﺒﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﺭﺤﺒ
	   ﺵﻴﺭﺤﻟﺍ ﻡﺃ
	   ﺓﺩﺒﺎﻌﻟﺍ ﺔﻨﺴﺤ
	   ﺔﻴﻭﺎﻌﻤ ﺓﻻﻭﻤ ﺓﺩﺒﺎﻌﻟﺍ ﺔﻠﺠﺯ
	   ﺓﺩﺒﺎﻌﻟﺍ ﺔﻌﻴﻁﻤ
	   ﺔﻴﺭﺼﺒﻟﺍ ﻭﺭﻤﻋ ﺕﻨﺒ ﺔﻴﻭﺩﺭﻜ
	   ﺔﺒﻫﺍﺭ
	   ﻰﻤﻠﺴ
	   ﺔﻴﻭﺎﻔﻁﻟﺍ ﺔﻨﻴﻜﺴﻤ
	   ﺔﻜﻀﻨﻏ

	  ﻥﻫﺭﻴﻐﺒ ﺕﺎﻓﻭﺭﻌﻤﻟﺍ ﺓﺭﺼﺒﻟﺍ ﺕﺍﺩﺒﺎﻋ ﻥﻤ ﺕﺎﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﻲﻨﻭﺠﻟﺍ ﻥﺍﺭﻤﻋ ﻲﺒﺃ ﺓﺃﺭﻤﺍ
	   ﻲﺴﻴﻘﻟﺍ ﺡﺎﻴﺭ ﺓﺃﺭﻤﺍ
	   ﺔﻴﺩﺴﻷﺍ ﻥﺎﺴﺤ ﻡﺃ ﺔﻨﺒﺍ
	   ﻲﻌﺨﻨﻟﺍ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﻹ ﺔﻜﻭﻠﻤﻤ
	   ﺓﺭﺼﺒﻟﺍ ﻲﻀﺎﻗ ﻱﺭﺒﻨﻌﻟﺍ ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﻴﺒﻋ ﺔﻴﺭﺎﺠ
	   ﻕﺍﺭﻭﻟﺍ ﺩﻟﺎﺨ ﺔﻴﺭﺎﺠ
	   ﺔﻴﺩﺭﻭﺎﻤﻟﺍ

	  ﺕﻻﻭﻬﺠﻤﻟﺍ ﺓﺭﺼﺒﻟﺍ ﺕﺍﺩﺒﺎﻋ ﻥﻤ ﺕﺎﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ

	  ﺓﺭﺼﺒﻟﺎﺒ ﻥﻴﻨﺎﺠﻤﻟﺍ ﺕﻼﻗﺎﻋ ﻥﻤ ﺕﺎﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﺔﻴﺭﺎﺠ
	  ﺔﻠﺒﻷﺍ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺩﺒﺎﻋ

	  ﺔﻠﺒﻷﺍ ﺕﺍﺩﺒﺎﻋ ﻥﻤ ﺕﺎﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺔﻨﺍﻭﻌﺸ
	   ﺔﻴﻠﺒﻷﺍ ﺔﺸﺨ

	  ﺔﻠﺒﻷﺎﺒ ﻥﻴﻨﺎﺠﻤﻟﺍ ﺀﻼﻘﻋ ﻥﻤ
	   ﺔﻨﺎﺤﻴﺭ
	  ﻥﺍﺩﺎﺒﻋ ﺩﺎﺒﻋ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﻡﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ
	   ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺩﺭﺎﻁﻋ ﻥﺒ ﺩﻴﻌﺴ
	   ﺩﻌﺴ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ

	  ﻥﺍﺩﺎﺒﻋ ﺕﺍﺩﺒﺎﻋ ﻥﻤ
	   ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻕﺫﻗ ﻥﺎﺠﺭﻬﻤﺒ ﻥﻭﻨﺠﻤ ﺭﻜﺫ
	  ﺭﺘﺴﺘ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻲﻔﻁﺼﺍ ﻥﻤ ﺭﻜﺫ
	   ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺩﻤﺤﻤ ﺎﺒﺃ ﻰﻨﻜﻴ ﻱﺭﺘﺴﺘﻟﺍ ﺱﻨﻭﻴ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻝﻬﺴ
	   ﻱﺯﺍﺭﻴﺸﻟﺍ ﻑﺴﻭﻴ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻕﺎﺤﺴﺇ ﻭﺒﺃ
	  ﻥﺎﻤﺭﻜ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﻲﻨﺎﻤﺭﻜﻟﺍ ﻉﺎﺠﺸ ﻥﺒ ﻩﺎﺸ
	  ﻥﺎﺠﺭﺃ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻲﻨﺎﺘﺴﺠﺴﻟﺍ ﺩﻭﺍﺩ ﻭﺒﺃ
	  ﻝﺒﻴﺩ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﻲﻠﺒﻴﺩﻟﺍ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻭﺒﺃ
	  ﻥﻴﺭﺤﺒﻟﺍ ﺩﺎﺒﻋ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﻱﺩﺒﻌﻟﺍ ﺔﻔﻴﻠﺨ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ

	  ﻥﻴﺭﺤﺒﻟﺍ ﺕﺍﺩﺒﺎﻋ ﻥﻤ ﺕﺎﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﻕﺭﺎﻁ ﻲﺒﺃ ﺕﻨﺒ ﺔﻔﻴﻨﻤ
	   ﺔﻴﺸﺭﻘﻟﺍ ﺓﺩﺠﺎﻤ

	  ﺀﺎﻤﺴﻷﺍ ﺕﻻﻭﻬﺠﻤﻟﺍ ﻥﻴﺭﺤﺒﻟﺍ ﺕﺍﺩﺒﺎﻋ ﻥﻤ ﺕﺎﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺓﺩﺒﺎﻋ
	  ﺔﻤﺎﻤﻴﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﻲﺌﻴﻁﻟ ﻰﻟﻭﻤ ﺭﻴﺜﻜ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻰﻴﺤﻴ
	   ﺔﻤﺎﻤﻴﻟﺍ ﻭﺃ ﻥﻴﺭﺤﺒﻟﺍ ﻥﻤ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	  ﺭﻭﻨﻴﺩﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺭﻭﻨﻴﺩﻟﺍ ﺩﺎﺸﻤﻤ
	   ﻱﺭﻭﻨﻴﺩﻟﺍ ﻎﺌﺎﺼﻟﺍ ﻝﻬﺴ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻭﺒﺃ
	   ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺭﻭﻨﻴﺩﻟﺍ ﺭﻔﻌﺠ ﻭﺒﺃ
	  ﻥﺍﺫﻤﻫ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﻨﺍﺫﻤﻬﻟﺍ ﺏﻭﻴﺃ ﻥﺒ ﻑﺴﻭﻴ
	  ﻥﻴﻭﺯﻗ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﻨﻴﻭﺯﻘﻟﺍ ﻡﻴﺭﻤ ﻭﺒﺃ ،ﻰﺴﻴﻋ ﻥﺒ ﻥﻻﺍﻭ
	  ﻥﺎﻬﺒﺼﺃ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﻥﺍﺩﻌﻤ ﻥﺒ ﻑﺴﻭﻴ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	   ﻲﻨﺎﻬﺒﺼﻷﺍ ﻰﺴﻴﻋ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻕﺎﺤﺴﺇ ﻭﺒﺃ
	   ﺀﺎﻨﺒﻟﺍ ﻑﺴﻭﻴ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﷲﺍ ﺩﻴﺒﻋ ﻭﺒﺃ
	   ﻡﺘﺴﺭ ﻥﺒ ﻱﺩﻬﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ ﺭﻔﻌﺠ ﻭﺒﺃ
	   ﻲﻨﺎﻬﺒﺼﻷﺍ ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﺭﻫﺯﻷﺍ ﻥﺒ ﻝﻬﺴ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ
	   ﻲﻨﺎﻬﺒﺼﺃ ﺩﺒﺎﻋ
	  ﻱﺭﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﻱﺯﺍﺭﻟﺍ ﺭﻴﺭﺠ ﻥﺒ ﺩﻴﻤﺤﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺭﻴﺭﺠ
	   ﻱﺯﺍﺭﻟﺍ ﺭﻭﺼﻨﻤ ﻥﺒ ﻰﻠﻌﻤﻟﺍ
	   ﻲﺒﻻﻭﺩﻟﺍ ﻕﺎﺤﺴﺇ ﻭﺒﺃ
	   ﻱﺯﺍﺭﻟﺍ ﺩﻴﺯﻴ ﻥﺒ ﻡﻴﺭﻜﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﻴﺒﻋ ﺔﻋﺭﺯ ﻭﺒﺃ
	   ﻱﺯﺍﺭﻟﺍ ﺭﻔﻌﺠ ﻥﺒ ﺫﺎﻌﻤ ﻥﺒ ﻰﻴﺤﻴ
	   ﺹﺍﻭﺨﻟﺍ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	   ﻱﺯﺍﺭﻟﺍ ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﻑﺴﻭﻴ
	   ﻱﺭﻴﺤﻟﺍ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ ﻥﺒ ﺩﻴﻌﺴ ﻥﺎﻤﺜﻋ ﻭﺒﺃ
	   ﻥﺎﻐﻤﺍﺩ ﺩﺎﺒﻋ ﻥﻤﻭ
	   ﻥﺍﺭﻤﻋ ﺕﻨﺒ ﺔﻤﻁﺎﻓ
	  ﻡﺎﻁﺴﺒ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﻲﻤﺎﻁﺴﺒﻟﺍ ﺩﻴﺯﻴ ﻭﺒﺃ
	   ﻲﻤﺎﻁﺴﺒﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻭﺒﺃ
	  ﺭﻭﺒﺎﺴﻴﻨ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﻱﺭﻭﺒﺎﺴﻴﻨﻟﺍ ﻰﻴﺤﻴ ﻥﺒ ﻰﻴﺤﻴ
	   ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻥﺒ ﺩﻠﺨﻤ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻥﺒ ﻕﺎﺤﺴﺇ
	   ﻱﺭﻴﺸﻘﻟﺍ ﻱﺭﻭﺒﺎﺴﻴﻨﻟﺍ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻭﺒﺃ ﺩﻴﺯﻴ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻊﻓﺍﺭ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	   ﻱﺭﻭﺒﺎﺴﻴﻨﻟﺍ ﺹﻔﺤ ﻭﺒﺃ
	   ﺀﺎﻘﺴﻟﺍ ﺏﻴﻌﺸ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ
	   ﺭﺎﺼﻘﻟﺍ ﺓﺭﺎﻤﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ﻥﻭﺩﻤﺤ ﺢﻟﺎﺼ ﻭﺒﺃ
	   ﻱﺭﻭﺒﺎﺴﻴﻨﻟﺍ ﻝﺼﺍﻭ ﻥﺒ ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﺭﻜﺒ ﻭﺒﺃ

	  ﺭﻭﺒﺎﺴﻴﻨ ﺕﺍﺩﺒﺎﻋ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺔﻴﺭﻭﺒﺎﺴﻴﻨﻟﺍ ﺔﻤﻁﺎﻓ
	   ﻱﺭﻭﺒﺎﺴﻴﻨﻟﺍ ﻱﺭﻴﺤﻟﺍ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ ﻥﺒ ﺩﻴﻌﺴ ﻥﺎﻤﺜﻋ ﻲﺒﺃ ﺕﻨﺒ ﺔﺸﺌﺎﻋ
	  ﺱﻭﻁ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﻲﺴﻭﻁﻟﺍ ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻭﺒﺃ ،ﻡﻠﺴﺃ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	   ﻲﺴﻭﻁﻟﺍ ﻕﻭﺭﺴﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﻭﺒﺃ
	  ﺓﺍﺭﻫ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﻥﺎﻤﻬﻁ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	   ﻡﻼﺴ ﻥﺒ ﻡﺴﺎﻘﻟﺍ ﺩﻴﺒﻋ ﻭﺒﺃ
	   ﻱﻭﺭﻬﻟﺍ ﻲﻨﺎﺴﺍﺭﺨﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	  ﻭﺭﻤ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﻙﺭﺎﺒﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﻪﻴﻘﻔﻟﺍ ﻱﺯﻭﺭﻤﻟﺍ ﺭﺼﻨ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻭﺒﺃ
	   ﻱﺯﻭﺭﻤﻟﺍ ﻲﻁﺎﺒﺭﻟﺍ ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﷲﺍ ﺀﺎﺸ ﺎﻤ ﻪﻤﺃ ﻥﻁﺒ ﻲﻓ ﺙﺒﻟ ﻱﺯﻭﺭﻤﻟﺍ ﺭﻴﻨﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﻕﺎﺤﺴﺇ ﺎﺒﺃ ﻰﻨﻜﻴ ﻡﻫﺩﺃ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	   ﻲﺨﻠﺒﻟﺍ ﺩﻭﺍﺩ
	   ﻲﺨﻠﺒﻟﺍ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻥﺒ ﻕﻴﻘﺸ
	   ﻲﺨﻠﺒﻟﺍ ﻪﻴﻭﺭﻀﺨ ﻥﺒﺎﺒ ﻑﻭﺭﻌﻤﻟﺍ ﻭﻫﻭﺭﻀﺨﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	   ﻲﺨﻠﺒﻟﺍ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻭﺒﺃ ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﻥﺒ ﻝﻀﻔﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	   ﻕﺍﺭﻭﻟﺍ ﺭﻜﺒ ﻭﺒﺃ
	  ﺫﻤﺭﺘ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﻥﻴﺯﺭ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ
	   ﻱﺫﻤﺭﺘﻟﺍ ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	  ﻯﺭﺎﺨﺒ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﺎﺒﺃ ﻰﻨﻜﻴ ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻥﺒ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	   ﻱﺭﺎﺨﺒ ﺩﺒﺎﻋ
	  ﺔﻨﺎﻏﺭﻓ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﻲﻨﺎﻏﺭﻔﻟﺍ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ ﻥﺒ ﺭﻜﺒ ﻭﺒﺃ
	  ﺏﺸﺨﻨ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﻲﺒﺸﺨﻨﻟﺍ ﺏﺍﺭﺘ ﺏﻭﻴﺃ
	  ﻥﺍﺭﻭﺠﻨﻤ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﺦﻠﺒﺒ ﻱﺭﻗ ﻲﻫﻭ
	   ﻲﻨﺍﺭﻭﺠﻨﻤﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ
	  ﻕﺭﺸﻤﻟﺍﻭ ﻥﺎﺴﺍﺭﺨ ﺩﺎﺒﻋ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   .ﻡﻫﺅﺎﻤﺴﺃ ﻻﻭ ﻡﻫﺩﻼﺒ ﻑﺭﻌﺘ ﻡﻟ ﻥﻴﺫﻟﺍ
	   ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﻬﻨﻟﺍ ﺀﺍﺭﻭ ﻥﻤ ﺩﺒﺎﻋ
	  ﺀﺍﺭﺒﻜﻋ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﺔﻁﺒ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﻴﺒﻋ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻭﺒﺃ
	  ﻝﺼﻭﻤﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﻱﺩﺯﻷﺍ ﺩﻭﻌﺴﻤ ﻭﺒﺃ ﻥﺍﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﻰﻓﺎﻌﻤﻟﺍ
	   ﺩﻤﺤﻤ ﺎﺒﺃ ﻰﻨﻜﻴﻭ ﻲﻠﺼﻭﻤﻟﺍ ﻱﺩﺯﻷﺍ ﺡﺎﺸﻭ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺢﺘﻓ
	   ﺭﺼﻨ ﺎﺒﺃ ﻰﻨﻜﻴ ﻲﻠﺼﻭﻤﻟﺍ ﺩﻴﻌﺴ ﻥﺒ ﺢﺘﻓ
	   ﻲﻠﺼﻭﻤﻟﺍ ﻉﺎﺒﺴ
	   ﻲﻠﺼﻭﻤﻟﺍ ﺩﻤﺤﺃ

	  ﻝﺼﻭﻤﻟﺍ ﺕﺍﺩﺒﺎﻋ ﻥﻤ ﺕﺎﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺔﻴﻠﺼﻭﻤﻟﺍ ﻑﻭﻟﺃ
	   ﺔﻴﻗﺭ
	   ﻉﺭﻭﻤﻟﺍ ﻲﺒﺃ ﺕﻨﺒ ﺔﻴﻤﺃ
	   ﺔﻘﻓﺍﻭﻤ
	   ﺔﻴﻠﺼﻭﻤﻟﺍ ﺔﺒﻫﺍﺭ
	  ﺔﻗﺭﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺏﻭﻴﺃ ﺎﺒﺃ ﻰﻨﻜﻴ ،ﻥﺍﺭﻬﻤ ﻥﺒ ﻥﻭﻤﻴﻤ
	   ﺀﻼﻘﻟﺍ ﺫﺎﻨﺤ
	   ﺔﻤﺼﻟﺍ ﻥﺒ ﺔﺒﻭﺘ
	   ﻲﻗﺭﻟﺍ ﻕﺎﺤﺴﺇ ﻭﺒﺃ ﺭﺎﺼﻘﻟﺍ ﺩﻭﺍﺩ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ

	  ﺔﻗﺭﻟﺍ ﺕﺍﺩﺒﺎﻋ ﻥﻤ ﺕﺎﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﻕﻟﺎﺨﻟﺍ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﻴﺒﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	  ﻡﺎﺸﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ

	  ﻡﻫﺩﻌﺒ ﻥﻤﻭ ﻥﻴﻌﺒﺎﺘﻟﺍ ﻥﻤ ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﻲﻨﻭﻜﺴﻟﺍ ﺩﻭﺴﻷﺍ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ
	   ﺔﻠﻴﺴﻋ ﻥﺒ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ :ﻪﻤﺴﺍﻭ ﻲﺤﺒﺎﻨﺼﻟﺍ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻭﺒﺃ
	   ﻲﺸﺭﺠﻟﺍ ﺩﻭﺴﻷﺍ ﺎﺒﺃ ﻰﻨﻜﻴ ﺩﻭﺴﻷﺍ ﻥﺒ ﺩﻴﺯﻴ
	   ﻱﺩﻨﻜﻟﺍ ﺩﻴﺯﻴ ﻭﺒﺃ ﺩﻭﺴﻷﺍ ﻥﺒ ﻁﻤﺴﻟﺍ ﻥﺒ ﻝﻴﺒﺤﺭﺸ
	   ﻕﺎﺤﺴﺇ ﺎﺒﺃ ﻰﻨﻜﻴ ﻊﺘﺎﻤ ﻥﺒ ﺭﺎﺒﺤﻷﺍ ﺏﻌﻜ
	   ﻲﻨﺍﺩﻤﻬﻟﺍ ﻥﺎﻤﺜﻋ ﻭﺒﺃ ﺩﺜﺭﻤ ﻥﺒ ﺩﻴﺯﻴ
	   ﺯﻴﺭﻴﺤﻤ ﻭﺒﺃ ،ﺯﻴﺭﻴﺤﻤ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﺏﻭﺜ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻪﻤﺴﺍﻭ ﻲﻨﻻﻭﺨﻟﺍ ﻡﻠﺴﻤ ﻭﺒﺃ

	  ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﻱﺩﻨﻜﻟﺍ ﻡﺍﺩﻘﻤﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﺓﻭﻴﺤ ﻥﺒ ﺀﺎﺠﺭ
	   ﺔﻴﻭﺎﻌﻤ ﻥﺒ ﺩﻴﺯﻴ ﻥﺒ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﺎﺒﺃ ﻰﻨﻜﻴ .ﻲﻋﻼﻜﻟﺍ ﻥﺍﺩﻌﻤ ﻥﺒ ﺩﻟﺎﺨ
	   ﻱﺩﻨﻜﻟﺍ ﻲﺴﻨ ﻥﺒ ﺓﺩﺎﺒﻋ
	   ﻲﻋﺍﺯﺨﻟﺍ ﺎﻴﺭﻜﺯ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ

	  ﺔﻌﺒﺍﺭﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﺩﻌﺴ ﻥﺒ ﻝﻼﺒ
	   ﻲﻤﺎﺸﻟﺍ ﺩﻴﻟﻭﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﺊﻨﺎﻫ ﻥﺒ ﺭﻴﻤﻋ
	   ﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﺓﺩﻴﺒﻋ ﻪﻤﺴﺍﻭ ﺏﺭ ﺩﺒﻋ ﻭﺒﺃ

	  ﺔﺴﻤﺎﺨﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﻲﻨﺎﺴﻐﻟﺍ ﻡﻴﺭﻤ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺭﻜﺒ ﻭﺒﺃ
	   ﺭﻜﺒ ﺎﺒﺃ ﻰﻨﻜﻴ ﺔﻴﻁﻋ ﻥﺒ ﻥﺎﺴﺤ
	   ﻲﻤﺎﺸﻟﺍ ﺔﻴﻤﺃ

	  ﺔﺴﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﻲﺴﻨﻌﻟﺍ ﺔﻴﻁﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻪﻤﺴﺍﻭ ﻲﻨﺍﺭﺍﺩﻟﺍ ﻥﺎﻤﻴﻠﺴ ﻭﺒﺃ
	   ﺭﻴﻤﻋ ﻥﺒ ﺯﻴﺯﻌﻟﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻥﺍﻭﺭﻤ

	  ﺔﻌﺒﺎﺴﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﻰﺴﻴﻋ ﻥﺒ ﺀﺎﻀﻤ
	   ﻱﺩﺒﻌﻟﺍ ﺔﻤﻴﺭﻜ ﻭﺒﺃ
	   ﻱﺭﺒﻁﻟﺍ ﺭﻴﺸﺒ

	  ﺔﻨﻤﺎﺜﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﻲﻋﻭﺠﻟﺍ ﻥﺎﻤﺜﻋ ﻥﺒ ﻡﺴﺎﻘﻟﺍ
	   .ﻥﻭﻤﻴﻤ :ﻱﺭﺍﻭﺤﻟﺍ ﻲﺒﺃ ﻡﺴﺍﻭ .ﻥﺴﺤﻟﺍ ﺎﺒﺃ ﻰﻨﻜﻴ
	   ﺢﺌﺎﺴﻟﺍ ﺓﺭﻤﺴ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	   ﻲﻤﺎﺸﻟﺍ ﺩﺎﺒﻋ ﻭﺒﺃ
	   ﻲﺒﻠﺤﻟﺍ ﺢﺘﻔﻟﺍ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ
	   ﻱﺭﺌﺎﻀﻐﻟﺍ ﺩﻴﻤﺤﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ
	   ﻲﺒﺤﺭﻟﺍ ﺭﺒﺎﺠ
	   ﻱﺭﺴﺒﻟﺍ ﺩﻴﺒﻋ ﻭﺒﺃ
	   ﻲﻟﻼﻬﻟﺍ ﺭﻜﺒ ﻭﺒﺃ
	  ﺱﺩﻘﻤﻟﺍ ﺕﻴﺒ ﺩﺎﺒﻋ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﻲﻜﺎﻁﻨﻷﺍ ﺔﻟﻭﺨ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺱﻴﺭﺩﺇ
	   ﻲﺴﺩﻘﻤﻟﺍ ﺯﻴﺯﻌﻟﺍ ﺩﺒﻋ

	  ﺀﺎﻤﺴﻷﺍ ﻥﻴﻟﻭﻬﺠﻤﻟﺍ ﻥﻴﻴﺴﺩﻘﻤﻟﺍ ﺩﺎﺒﻌﻟﺍ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺔﺜﻼﺜ ﺩﺎﺒﻋ
	   ﺔﻌﺒﺴ ﺩﺎﺒﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ

	  ﺱﺩﻘﻤﻟﺍ ﺕﻴﺒﺒ ﻥﻴﻨﺎﺠﻤﻟﺍ ﺀﻼﻘﻋ ﻥﻤ
	   ﺏﺎﺸ

	  ﺱﺩﻘﻤﻟﺍ ﺕﻴﺒ ﺕﺍﺩﺒﺎﻋ ﻥﻤ ﺕﺎﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺔﻴﻓﺎﻁ
	   ﺔﺒﺎﺒﻟ

	  ﺀﺎﻤﺴﻷﺍ ﺕﻻﻭﻬﺠﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺕﺎﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	  ﺔﻠﺒﺠ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﻲﻠﺒﺠﻟﺍ ﻡﺴﺎﻘﻟﺍ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	   ﻲﻠﺒﺠﻟﺍ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	  ﺭﻭﻐﺜﻟﺍﻭ ﻡﺼﺍﻭﻌﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻪﻤﺴﺍﻭ ﻲﻋﺍﺯﻭﻷﺍ ﻭﺭﻤﻋ ﻭﺒﺃ
	   ﻱﺭﺍﺯﻔﻟﺍ ﻕﺎﺤﺴﺇ ﻭﺒﺃ
	   ﻲﻌﻴﺒﺴﻟﺍ ﻕﺎﺤﺴﺇ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺱﻨﻭﻴ ﻥﺒ ﻰﺴﻴﻋ
	   ﺢﻴﺸﻟﺍ ﺎﻬﻟ ﻝﺎﻘﻴ ﺔﻴﺭﻗ ﻥﻤ ﻁﺎﺒﺴﺃ ﻥﺒ ﻑﺴﻭﻴ
	   ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻠﺨﻤ
	   ﻱﺭﺼﺒﻟﺍ ﺭﺎﻜﺒ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ
	   ﻲﺸﻋﺭﻤﻟﺍ ﺓﺩﺎﺘﻗ ﻥﺒ ﺔﻔﻴﺫﺤ
	   ﺩﻭﺴﻷﺍ ﺔﻴﻭﺎﻌﻤ ﻭﺒﺃ
	   ﺹﺍﻭﺨﻟﺍ ﻥﺎﻤﻴﻠﺴ
	   ﺹﺍﻭﺨﻟﺍ ﻥﻭﻤﻴﻤ ﻥﺒ ﻡﻠﺴ
	   ﺩﺎﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﺎﺒﻋ ﻪﻤﺴﺍﻭ ﺹﺍﻭﺨﻟﺍ ﺓﺩﻴﺒﻋ ﻭﺒﺃ
	   ﻲﻟﻭﺴﻐﻟﺍ ﻑﺴﻭﻴ ﻭﺒﺃ
	   ﻲﻜﺎﻁﻨﻷﺍ ﻡﺼﺎﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	   ﺩﻴﺯﻴ ﻥﺒ ﺩﻴﻌﺴ ﻪﻤﺴﺍﻭ ﻲﺠﺎﺒﻨﻟﺍ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻭﺒﺃ
	   ﻕﺒﺎﺴ ﻥﺒ ﻕﻴﺒﺨ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﻲﺴﻻﻭﻷﺍ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﻭﺒﺃ
	   ﻲﺘﺎﻨﻴﺘﻟﺍ ﺭﻴﺨﻟﺍ ﻭﺒﺃ

	  ﺀﺎﻤﺴﻷﺍ ﻲﻟﻭﻬﺠﻤﻟﺍ ﺭﻭﻐﺜﻟﺍ ﺩﺎﺒﻋ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﻲﺴﻭﺴﻭﻁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﻲﺼﻴﺼﻤ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺕﻭﺭﻴﺒ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﺩﺒﺎﻋ

	  ﺭﻭﻐﺜﻟﺍ ﺕﺍﺩﺒﺎﻋ ﻥﻤ ﺕﺎﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﺔﻴﺭﺒﻁﻟﺍ ﺏﻨﻴﺯ
	  ﺀﺎﻤﺴﻷﺍ ﻲﻟﻭﻬﺠﻤﻟﺍ ﻡﺎﺸﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﺩﺎﺒﻋ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﻲﻤﻠﻴﺩﻟﺍ ﻪﻟ ﻝﺎﻘﻴ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ

	  ﻡﺎﺸﻟﺍ ﻥﻴﻨﺎﺠﻤ ﺀﻼﻘﻋ ﻥﻤ
	   ﺩﺒﺎﻋ

	  ﻡﺎﺸﻟﺍ ﺕﺍﺩﺒﺎﻋ ﻥﻤ ﺕﺎﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺀﺍﺩﺭﺩﻟﺍ ﻡﺃ
	   ﺔﻤﺎﺜﻋ
	   ﺭﻤﻋ ﺕﺨﺃ ﻥﺍﻭﺭﻤ ﻥﺒ ﺯﻴﺯﻌﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﺕﻨﺒ ﻥﻴﻨﺒﻟﺍ ﻡﺃ
	   ﻲﻨﺍﺭﺍﺩﻟﺍ ﻥﺎﻤﻴﻠﺴ ﻲﺒﺃ ﺕﺨﺃ ﺓﺩﺒﻋ
	   ﻱﺭﺍﻭﺤﻟﺍ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ ﺔﺠﻭﺯ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ ﺕﻨﺒ ﺔﻌﺒﺍﺭ
	   ﻥﻭﺭﺎﻫ ﻡﺃ
	   ﻝﻭﻠﻬﺒ ﺕﻨﺒ ﺔﺒﻴﻭﺜ
	   ﺔﻴﻓﻭﺼﻟﺍ ﺓﺩﺎﻤﺤ
	   ﻝﻀﻔﻤﻟﺍ ﺕﻨﺒ ﺀﺎﻀﻴﺒﻟﺍ
	   ﺔﻴﻠﻤﺭﻟﺍ ﺔﻨﻤﺁ

	  ﺀﺎﻤﺴﻷﺍ ﺕﻻﻭﻬﺠﻤﻟﺍ ﻡﺎﺸﻟﺍ ﺕﺍﺩﺒﺎﻋ ﻥﻤ ﺕﺎﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺔﻴﻤﺎﺸ - ﺔﻤﺎﻤﺃ ﻲﺒﻷ ﺓﻻﻭﻤ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	  ﻥﻼﻘﺴﻋ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﻥﻤﻭ
	   ﻲﻨﻼﻘﺴﻌﻟﺍ ﺱﺎﻴﺇ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻡﺩﺁ
	   .ﺔﻴﻫﺎﻨ ﺱﺎﻴﺇ ﻲﺒﺃ ﻡﺴﺍﻭ
	  ﺭﺼﻤ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﻲﺒﻴﺠﻨﻟﺍ ﺩﻴﺯﻴ ﻭﺒﺃ ،ﺢﻴﺭﺸ ﻥﺒ ﺓﻭﻴﺤ
	   ﺭﺘﻋ ﻥﺒ ﻡﻴﻠﺴ
	   ﺱﻴﻘﻟ ﻰﻟﻭﻤ ،ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﺎﺒﺃ ﻰﻨﻜﻴ ﺩﻌﺴ ﻥﺒ ﺙﻴﻠﻟﺍ
	   ﻲﻨﺎﺒﺘﻘﻟﺍ ﺔﻟﺎﻀﻓ ﻥﺒ ﻝﻀﻔﻤﻟﺍ
	   ﺀﻻﺅﻫ ﻲﻠﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻤﻭ
	   ﺵﻴﺭﻘﻟ ﻰﻟﻭﻤ ﺏﻫﻭ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﻲﻁﻴﻭﺒﻟﺍ ﻰﻴﺤﻴ ﻥﺒ ﻑﺴﻭﻴ ﺏﻭﻘﻌﻴ ﻭﺒﺃ
	   ﺽﻴﻔﻟﺍ ﻭﺒﺃ ،ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻥﺒﺍ ﻱﺭﺼﻤﻟﺍ ﻥﻭﻨﻟﺍ ﻭﺫ
	   ﺓﺭﻤ ﻥﺒ ﻝﻴﻠﺨﻟﺍ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	   ﻱﺯﻐﻟﺍ ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	   ﻥﻴﻴﺭﺼﻤﻟﺍ ﺦﻴﺎﺸﻤ ﻥﻤ ﻥﻴﺤﻟﺎﺼﻟﺍ ﺭﺎﺒﻜ ﻥﻤ ﺏﺘﺎﻜﻟﺍ ﻥﺒﺎﺒ ﻑﻭﺭﻌﻤﻟﺍ ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﻭﺒﺃ

	  ﺀﺎﻤﺴﻷﺍ ﻲﻟﻭﻬﺠﻤﻟﺍ ﺭﺼﻤ ﺩﺎﺒﻋ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ

	  ﺭﺼﻤﺒ ﻥﻴﻨﺎﺠﻤﻟﺍ ﺀﻼﻘﻋ ﻥﻤ
	   ﻥﻭﻨﻟﺍ ﻱﺫ ﺏﺎﺤﺼﺃ ﻥﻤ ﻝﺠﺭ

	  ﺭﺼﻤ ﺕﺍﺩﺒﺎﻋ ﻥﻤ ﺕﺎﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﻲﻨﺍﺭﺤﻟﺍ ﺭﺎﻔﻐﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﺕﻨﺒ ﺔﻤﻁﺎﻓ
	   ﺓﺯﻴﺯﻋ ﺎﻬﻤﺴﺍﻭ ﻱﺭﺎﺒﺫﻭﺭﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﻲﺒﺃ ﺓﺃﺭﻤﺍ ﻲﻠﻋ ﺕﻨﺒ ﻥﻤﻴﺃ ﻡﺃ
	   ﺔﻴﺒﻭﻨﻟﺍ ﺔﻴﺤﺘ
	   ﺀﺎﻤﺴﻷﺍ ﺕﻻﻭﻬﺠﻤﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﺓﺩﺒﺎﻋ

	  ﺔﻴﺭﺩﻨﻜﺴﻹﺍ ﺩﺎﺒﻋ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﻲﻨﻬﺠﻟﺍ ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﻡﻠﺴﺃ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺓﺩﺒﺎﻋ
	  ﺔﻠﺒﺃ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﻲﻠﺒﻷﺍ ﺔﻴﻤﺴ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﻴﺯﻴ ﺭﺨﺼ ﻭﺒﺃ
	  ﺏﺭﻐﻤﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻪﻤﺴﺍﻭ ﻲﺒﺭﻐﻤﻟﺍ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻭﺒﺃ

	  ﺀﺎﻤﺴﻷﺍ ﻲﻟﻭﻬﺠﻤﻟﺍ ﺏﺭﻐﻤﻟﺍ ﺩﺎﺒﻋ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺔﻴﻘﻴﺭﻓﺇ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	  ﻝﺎﺒﺠﻟﺍ ﺩﺎﺒﻋ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ

	  ﻡﺎﻜﻠﻟﺍ ﻝﺒﺠ ﺩﺎﺒﻋ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﻝﺎﻤﺠﻟﺍ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻥﺒ ﻕﺎﺤﺴﺇ
	   ﻡﺎﻜﻠﻟﺍ ﻝﺒﺠ ﺩﺎﺒﻋ ﻥﻤ ﻪﻤﺴﺍ ﻑﺭﻌﻴ ﻻ ﻥﻤ :ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻡﺴﻘﻟﺍ
	   ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﻡﺎﻜﻠﻟﺍ ﻝﺒﺠﺒ ﻥﻴﻨﺎﺠﻤﻟﺍ ﺀﻼﻘﻋ ﻥﻤﻭ

	  ﻥﺎﻨﺒﻟ ﻝﺒﺠ ﺩﺎﺒﻋ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﻲﺌﺍﺭﺠﺭﺠﻟﺍ ﻲﻠﻋ
	   ﻥﺎﻨﺒﻟ ﻝﺒﺠ ﺩﺎﺒﻋ ﻥﻤ ﺀﺎﻤﺴﻷﺍ ﻥﻴﻟﻭﻬﺠﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﻥﺎﻨﺒﻟ ﻝﺒﺠﺒ ﻥﻴﻨﺎﺠﻤﻟﺍ ﺀﻼﻘﻋ ﻥﻤﻭ
	   ﺏﺎﺼﻤﻟﺍ ﻥﺎﺒﻴﺸ
	   ﻥﻭﻨﺠﻤﻟﺍ ﺱﺎﺒﻋ

	  ﺭﻭﻁﻟﺍ ﻝﺒﺠ ﺩﺎﺒﻋ ﻥﻤ
	   ﺩﺒﺎﻋ

	  ﺱﺩﻘﻤﻟﺍ ﺕﻴﺒ ﻝﺎﺒﺠ ﺩﺎﺒﻋ ﻥﻤ
	   :ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺱﺩﻘﻤﻟﺍ ﺕﻴﺒ ﻝﺎﺒﺠ ﺕﺍﺩﺒﺎﻋ ﻥﻤﻭ
	   ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﺔﻬﻟﺍﻭﻟﺍ ﺀﺍﺭﻫﺯ ﺎﻬﻟ ﻝﺎﻘﻴ ﺱﺩﻘﻤﻟﺍ ﺕﻴﺒ ﻝﺎﺒﺠ ﻥﻤ ﻝﺒﺠ ﻲﻓ ﺔﻨﻭﻨﺠﻤ ﻥﻴﻨﺎﺠﻤﻟﺍ ﺀﻼﻘﻋ ﻥﻤﻭ
	   ﺔﻬﻟﺍﻭﻟﺍ ﺀﺍﺭﻫﺯ

	  ﺏﺭﻐﻤﻟﺍ ﻝﺎﺒﺠ ﺩﺎﺒﻋ ﻥﻤ
	   ﺩﺒﺎﻋ

	  ﺔﻴﺭﺩﻨﻜﺴﻹﺍ ﻝﺎﺒﺠ ﺩﺎﺒﻋ ﻥﻤ
	   ﺩﺒﺎﻋ

	  ﻡﻁﻘﻤﻟﺍ ﻝﺒﺠ ﺩﺎﺒﻋ ﻥﻤ
	  ﻉﺭﻗﻷﺍ ﻝﺒﺠ ﺩﺎﺒﻋ ﻥﻤ
	   ﺩﺒﺎﻋ

	  ﺀﺎﻤﺴﻷﺍ ﺔﻟﻭﻬﺠﻤﻟﺍ ﻡﺎﺸﻟﺍ ﻝﺎﺒﺠ ﺩﺎﺒﻋ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﻲﻤﺎﺸﻟﺍ ﺭﻴﻤﻷﺍ ،ﺭﺒﺎﺠ ﻥﺒ ﺩﻴﻤﺤ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﻡﺎﺸﻟﺍ ﻝﺎﺒﺠ ﺕﺍﺩﺒﺎﻋ ﻥﻤﻭ
	   ﺓﺩﺒﺎﻋ

	  ﻥﺎﻜﻤﻟﺍ ﺔﻓﻭﺭﻌﻤ ﺭﻴﻏ ﻝﺎﺒﺠ ﺩﺎﺒﻋ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﻝﺒﺠ ﻲﻓ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﻝﺒﺠ ﻰﻠﻋ ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﻝﺒﺠ ﻰﻠﻋ ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﻝﺒﺠ ﻰﻠﻋ ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﻝﺒﺠ ﻲﻓ ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﻝﺒﺠ ﻲﻓ ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﻝﺒﺠ ﻲﻓ ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	  ﺭﺌﺍﺯﺠﻟﺍ ﺩﺎﺒﻋ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	  ﻝﺤﺍﻭﺴﻟﺍ ﺩﺎﺒﻋ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﻑﺍﺭﻴﺴﺒ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﻝﺤﺍﻭﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﺎﺒﻌﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﻋﺎﻤﺠ

	  ﻝﺤﺍﻭﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺒﺎﻋ ﻥﻤ ﺕﺎﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	  ﺕﺍﻭﻠﻔﻟﺍﻭ ﻱﺩﺍﻭﺒﻟﺍ ﺩﺎﺒﻋ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﻱﻭﺩﺒﻟﺍ ﺏﻴﺒﺤ ﻭﺒﺃ
	   ﻲﻋﺍﺭﻟﺍ ﻥﺎﺒﻴﺸ

	  ﺀﺎﻤﺴﻷﺍ ﻥﻴﻟﻭﻬﺠﻤﻟﺍ ﺕﺍﻭﻠﻔﻟﺍﻭ ﻱﺩﺍﻭﺒﻟﺍ ﺩﺎﺒﻋ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﻱﺯﺎﺠﺤ ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ

	  ﺔﻴﺩﺎﺒﻟﺍ ﻝﻫﺃﻭ ﺏﺭﻌﻟﺍ ﺕﺍﺩﺒﺎﻋ ﻥﻤ ﺕﺎﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺔﻴﻌﺨﻨﻟﺍ ﻭﺭﻤﻋ ﺕﻨﺒ ﺀﺎﺴﻨﺨ
	   ﺱﺭﺍﻭﻔﻟﺍ ﺩﻴﺯ ﺕﻨﺒ ﺔﺴﻭﻔﻨﻤ
	   ﺔﻴﻤﻭﺯﺨﻤﻟﺍ ﺔﻜﺘﺎﻋ
	   ﺔﻴﺴﻭﺩﺴﻟﺍ ﺓﺭﻴﻨﻤ
	   ﺔﻴﻭﺩﻌﻟﺍ ﺔﺤﻠﻁ
	   ﺔﻴﺒﺴﺍﺭﻟﺍ ﻡﻟﺎﺴ ﻡﺃ
	   ﺔﻴﻭﺩﻌﻟﺍ ﺭﺎﻬﻨ ﻡﺃ
	   ﺔﻴﻭﻨﻐﻟﺍ ﺔﻜﺘﺎﻋ
	   ﺕﻴﻤﻜﻟﺍ ﺕﻨﺒ ﺔﻠﻴﻠﻋ
	   ﺓﺩﻴﻨﻫ

	   ﺀﺎﻤﺴﻷﺍ ﺕﻻﻭﻬﺠﻤﻟﺍ ﺔﻴﺩﺎﺒﻟﺍ ﻝﻫﺃﻭ ﺏﺭﻌﻟﺍ ﺕﺍﺩﺒﺎﻋ ﻥﻤ ﺕﺎﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺱﻴﻘﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	  ﺭﻘﺘﺴﻤ ﻡﻬﻟ ﻑﺭﻌﻴ ﻡﻟ ﻥﻴﺫﻟﺍ ﺩﺎﺒﻌﻟﺍ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﻥﻜﺎﻤﺃ ﻲﻓ ﺍﻭﻘﻟ ﺎﻤﻨﺇﻭ

	  ﺔﻜﻤ ﻕﻴﺭﻁ ﻲﻓ ﻡﻬﻨﻤ ﻲﻘﻟ ﻥﻤﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ

	  ﻡﺍﺭﺤﻹﺍ ﺩﻨﻋ ﺍﻭﻘﻟ ﻥﻴﺫﻟﺍ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﻥﻤﻭ
	   ﺩﺒﺎﻋ

	  ﺔﻓﺭﻌﺒ ﺍﻭﻘﻟ ﻥﻴﺫﻟﺍ ﺩﺎﺒﻌﻟﺍ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﻥﺍﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺔﻓﺭﻌﺒ ﺕﻴﻘﻟ ﺓﺩﺒﺎﻋ

	  ﻑﺍﻭﻁﻟﺍ ﻲﻓ ﺍﻭﻘﻟ ﺩﺎﺒﻋ ﻥﻤ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﺭﺨﺁ ﺩﺒﺎﻋ
	   ﻑﺍﻭﻁﻟﺍ ﻲﻓ ﺍﻭﻘﻟ ﻥﻴﺫﻟﺍ ﻥﻴﻨﺎﺠﻤﻟﺍ ﺀﻼﻘﻋ ﻥﻤﻭ
	   ﻥﻭﻨﺠﻤﻟﺍ ﻥﺎﻬﻟﻭ

	   ﻑﺍﻭﻁﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻴﺌﺭ ﺕﺍﺩﺒﺎﻋ ﻥﻤ ﺕﺎﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ
	   ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺒﺎﻋ

	  ﻡﺎﻘﻤﻟﺍ ﺩﻨﻋ ﺍﻭﻘﻟ ﻥﻴﺫﻟﺍ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﺩﺒﺎﻋ

	  ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍﻭ ﺔﻜﻤ ﻥﻴﺒ ﺍﻭﻘﻟ ﻥﻴﺫﻟﺍ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﺩﺒﺎﻋ
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