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حدثنا عبد هللا بن أيب سلمة قال: مسعت احلميدي يقول: مسعت سفيان  - 1228"-1 .1
يت يف على هذا التكبري حول الب أدركنا الناسبن عيينة يقول: مسعت املشايخ يقولون: " 

 (1)رمضان "". 
 

وحدثين أبو بكر عبد العزيز بن جعفر , قال: حدثنا أمحد بن حممد بن هارون  - 676"-2 .2
, قال: حدثين عبيد هللا بن حنبل , قال: حدثين أيب قال: مسعت أاب عبد هللا , يقول: 

عليكم ابلسنة واحلديث , وما ينفعكم هللا به , وإايكم واخلوض واجلدال واملراء , فإنه ال »
حب الكالم , وكل من أحدث كالما مل يكن آخر أمره إال إىل بدعة , ألن يفلح من أ

الكالم ال يدعو إىل خري , وال أحب الكالم وال اخلوض وال اجلدال , وعليكم ابلسنن واآلاثر 
وال  اسأدركنا النوالفقه الذي تنتفعون به , ودعوا اجلدال , وكالم أهل الزيغ , واملراء , 

أهل الكالم , وعاقبة الكالم ال تئول إىل خري أعاذان هللا وإايكم من  يعرفون هذا , وجيانبون
 (2)«". الفنت وسلمنا وإايكم من كل هلكة

 

حدثنا أبو شيبة , قال: حدثنا أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل الواسطي قال:  - 1265"-3 .3
أدركنا دث حدثنا عبد هللا بن منري , قال: مسعت سفيان , وذكروا املرجئة , فقال: رأي حم

 (3)على غريه "".  الناس
 

حدثين حممد بن وضاح قال: ان زيد بن البشر قال: ان ابن وهب , عن الليث  - 110"-4 .4
, عن أيب حفص املدين , قال: " اجتمع الناس يوم عرفة يف مسجد النيب صلى هللا عليه 

لناس أيها ا»وسلم يدعون بعد العصر , فخرج انفع موىل ابن عمر من دار آل عمر فقال: 
 رجع وال يصنعون مثل هذا , مث أدركنا الناس, إن الذي أنتم عليه بدعة وليست بسنة , إان 

                                         
 2/102أخبار مكة للفاكهي  (1)
 2/539اإلابنة الكربى البن بطة  (2)
 2/903اإلابنة الكربى البن بطة  (3)
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 (1)«". فلم جيلس , مث خرج الثانية ففعل مثلها , مث رجع
 

أخربين حممد بن علي, قال: ثنا أبو بكر األثرم, قال: ثنا حممد بن املنهال,  - 588"-5 .5
رسول هللا صلى هللا  -[403]-: " خري هذه األمة بعد قال: مسعت يزيد بن زريع, يقول

عليه وسلم: أبو بكر, مث عمر, مث عثمان, مث نقف ". قال: ومسعت موسى بن إمساعيل 
مر وعثمان, عليه: تقدمي أيب بكر وع وأدركنا الناسيقول: هكذا تعلمنا ونبتت عليه حلومنا, 

 (2)مث السكوت". 
 

,  عبد هللا بن منري, قال: مسعت سفيان, وذكر املرجئةحدثين أيب رمحه هللا, ان - 610"-6 .6
 (3)«". على غريه أدركنا الناسرأي حمدث »فقال: 
 

رأي »حدثين أيب رمحه هللا, ان ابن منري, مسعت سفيان: وذكر املرجئة, قال:  - 710"-7 .7
 (4)«". على غريه أدركنا الناسحمدث 
 

أخربان أبو زكراي بن أيب إسحاق املزكي, ان أبو العباس حممد بن يعقوب, ان  - 3032"-8 .8
الربيع بن سليمان, ان الشافعي, ان مسلم بن خالد, عن عبيد هللا بن عمر, عن أيوب بن 

على أن دية املسلم احلر  أدركنا الناس»موسى, عن ابن شهاب, ومكحول, وعطاء, قالوا: 
 عليه وسلم مامة من اإلبل, فقوم عمر بن اخلطاب تلل الدية على على عهد النيب صلى هللا

أهل القرى ألف دينار, واثين عشر ألف درهم, ودية احلرة املسلمة إذا كانت من أهل القرى 
مخسمامة دينار, أو ستة آالف درهم, فإذا كان الذي أصاهبا من األعراب فديتها مخسون 

                                         
 2/93البدع البن وضاح  (1)
 2/402السنة أليب بكر بن اخلالل  (2)
 1/311السنة لعبد هللا بن أمحد  (3)
 1/338السنة لعبد هللا بن أمحد  (4)



5 

 

 (1)«". أصاهبا األعرايب مخسون من اإلبل -[237]-من اإلبل, ودية األعرابية إذا 
 

على أن  أدركنا الناس»وروينا عن عطاء, ومكحول, والزهري, أهنم قالوا:  - 3067"-9 .9
دية احلرة املسلمة, إذا كانت من أهل القرى مخسمامة دينار, أو ستة آالف درهم, وإذا كان 

وى عن زيد بن اثبت: است والذي روي« الذي أصاهبا من األعراب فديتها مخسون من اإلبل
الرجل واملرأة يف العقل إىل الثلث, وما زاد فعلى النصف فيما بقي, منقطع ومقابل مبا روي 

 عن علي, ومع علي القياس والذي روي عن ابن املسيب يف ذلل وقوله: أما السنة فقد

 

 لقال الشافعي: كنا نقول له مث وقفت عنه من قبل أان قد جند منهم من يقو  - 3068
السنة, مث ال جند لقوله السنة نفاذا أبهنا عن النيب صلى هللا عليه وسلم, والقياس أوىل بنا 

 (2)فيها". 
 

 أدركنا الناسوروينا يف حديث عطاء, والزهري, ومكحول قالوا:  - 3071"-10 .10
 (3)". «دية املسلم احلر على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مامة من اإلبل»على أن 

 

ابب السلف فيما يباع كيال يف الوزن مثل السمن والعسل وما أشبهه قال "-11 .11
الشافعي رمحه هللا: فإن قال قامل: فكيف كان يباع يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم؟ قلنا: 
هللا أعلم, أما الذي أدركنا املتبايعني عليه مبا قل منه يباع كيال, واجلملة الكثرية تباع وزان, 

عليه, قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه: ال  أدركنا الناسر على مثل ما وداللة األخبا
 (4)آكل السمن ما دام السمن يباع ابألواق, وتشبه األواق أن تكون كيال". 

 

                                         
 3/236السنن الصغري للبيهقي  (1)
 3/245السنن الصغري للبيهقي  (2)
 3/246السنن الصغري للبيهقي  (3)
 6/43السنن الكربى للبيهقي  (4)
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أخربان أبو سعيد بن أيب عمرو, يف آخرين, قالوا: ثنا أبو العباس  - 16165"-12 .12
بن عمر,  افعي, أنبأ مسلم, عن عبيد هللاحممد بن يعقوب, أنبأ الربيع بن سليمان, أنبأ الش

على  أدركنا الناسعن أيوب بن موسى, عن ابن شهاب, وعن مكحول, وعطاء, قالوا: 
أن دية املسلم احلر على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم مامة من اإلبل فقوم عمر بن اخلطاب 

عيد يف رهم زاد أبو سرضي هللا عنه تلل الدية على القرى ألف دينار, أو اثين عشر ألف د
روايته, قال: فإن كان الذي أصابه من األعراب فديته مامة من اإلبل ال يكلف األعرايب 

 (1)الذهب وال الورق". 
 

أخربان أبو زكراي بن أيب إسحاق, وأبو بكر بن احلسن, قاال: ثنا  - 16306"-13 .13
لم بن خالد, , أنبأ مسأبو العباس حممد بن يعقوب, أنبأ الربيع بن سليمان, أنبأ الشافعي

عن عبيد هللا بن عمر, عن أيوب بن موسى, عن ابن شهاب, وعن مكحول, وعطاء, قالوا: 
على أن دية املسلم احلر على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم مامة من اإلبل,  أدركنا الناس

ر شفقوم عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه تلل الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثين ع
ودية احلرة املسلمة إذا كانت من أهل القرى مخسمامة دينار أو ستة  -[167]-ألف درهم, 

آالف درهم, فإذا كان الذي أصاهبا من األعراب, فديتها مخسون من اإلبل, ودية األعرابية 
 (2)إذا أصاهبا األعرايب مخسون من اإلبل, ال يكلف األعرايب الذهب وال الورق". 

 

أبو عبد هللا قال: حدثنا عبد هللا بن منري قال: مسعت سفيان:  "قال: وحدثنا-14 .14
 (3)«". على غريه أدركنا الناسرأي حمدث, »وذكر املرجئة فقال: 

 

حدثنا حممود حدثنا البخاري قال: حدثنا مسدد, قال: حدثنا  - 126"-15 .15
غرية, كنا عند امل  -[49]-إمساعيل, قال: أنبأان أيوب, عن عمرو بن وهب الثقفي, قال: 

                                         
 8/134السنن الكربى للبيهقي  (1)
 8/166السنن الكربى للبيهقي  (2)
 2/682الشريعة لآلجري  (3)
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 صلى هللا كنا مع النيب»فقيل: هل أم النيب صلى هللا عليه وسلم أحد غري أيب بكر؟ قال: 
وصلى  وقد أقيمت فتقدم عبد الرمحن بن عوف فأدركنا الناسعليه وسلم يف سفر مث ركبنا 

 هبم ركعة وهم يف الثانية, فذهبت أوذنه فنهاين فصلينا الركعة اليت أدركنا وقضينا الركعة اليت
 (1)«". سبقنا
 

حدثنا أبو حممد أمحد بن عبد هللا املزين, ثنا حممد بن عبد هللا  - 8542"-16 .16
احلضرمي, ثنا واصل بن عبد األعلى, ثنا حممد بن فضيل, ثنا أبو مالل األشجعي, عن 
ربعي بن حراش, عن حذيفة رضي هللا عنه, قال: " يندرس اإلسالم كما يندرس الثوب 

 صيام وال نسل غري أن الرجل والعجوز يقولون: اخللق حىت يصري ما يدرون ما صالة وال
وهم يقولون ال إله إال هللا " فقال له صلة بن زفر: وما يغين عنهم ال إله  أدركنا الناسقد 

نجون اي صلة ي»إال هللا اي حذيفة وهم ال يدرون صالة وال صياما وال نسكا؟ قال حذيفة: 
 (2)شرط مسلم, ومل خيرجاه "". هذا حديث صحيح على « بال إله إال هللا من النار

 

حدثنا إدريس بن جعفر العطار, ثنا يزيد بن هارون, أان داود بن  - 1029"-17 .17
أيب هند, عن أيب العالية, عن فضالة بن عمرو الزهراين, عن املغرية بن شعبة, قال: كنا مع 

: تركتهم فقلت «أين تركت الناس؟»النيب صلى هللا عليه وسلم يف منزله , فاتبعته فقال: 
مبكان كذا وكذا , فأانخ راحلته فنزل مث ذهب فتوارى عين فاحتبس بقدر ما يقضي الرجل 

قلت: نعم , فصببت على يديه فغسل وجهه ويديه , « أمعل ماء؟»حاجته مث جاء فقال: 
ومسح رأسه , وعليه جبة شامية قد ضاقت يداها فأدخل يده من حتت اجلبة فرفعها عن 

ت: ال , قل« ألل حاجة؟»وجهه , ومسح على رأسه وخفيه مث قال: يديه مث غسل يديه و 
 (3)"".  أدركنا الناسقال: فركبنا حىت 

 

                                         
 48القراءة خلف اإلمام للبخاري ص/ (1)
 4/550درك على الصحيحني للحاكم املست (2)
 20/425املعجم الكبري للطرباين  (3)
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"قال حممد بن إسحاق: وحدثين حيىي بن عباد بن عبد هللا بن الزبري, عن أبيه, -18 .18
عن عامشة رضي هللا عنها. وعبد هللا بن أيب بكر بن حممد بن حزم األنصاري, عن عمرة, 
عن عامشة رضي هللا عنها, فكل قد اجتمع حديثه يف قصة خرب عامشة رضي هللا عنها عن 

فل ما قالوا قالت: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أراد نفسها حني قال هلا أهل اإل
سفرا أقرع بني نسامه, فأيتهن خرج سهمها خرج هبا معه, فلما كانت غزوة بين املصطلق 

يصنع, فخرج سهمي عليهن, فخرج يب معه قالت:  -[329]-أقرع بني نسامه كما كان 
ي اللحم فيثقلن, وكنت إذا رحل يل بعري  وكان النساء إذ ذاك إمنا أيكلن العلق, فلم يهجهن

جلست يف هودجي, مث أيتيين القوم وحيملونين, فيأخذون أبسفل اهلودج فريفعونه فيضعونه 
 على ظهر البعري فيشدونه حبباله, مث أيخذون برأس البعري فينطلقون به, فلما فرغ رسول هللا

منزال  قريبا من املدينة نزلصلى هللا عليه وسلم من سفره ذلل وجه قافال, حىت إذا كان 
فبات به بعض الليل, مث أذن يف الناس ابلرحيل, فارحتل الناس, وخرجت لبعض حاجيت ويف 
عنقي عقد فيه جزع ظفار فلما فرغت انسل من عنقي وال أدري, فلما رجعت إىل الرحل 
ذهبت ألتمس ما يف عنقي فلم أجده, وقد أخذ الناس يف الرحيل, فرجعت إىل مكاين 

لتمسته حىت وجدته, وجاء القوم خاليف, الذين كانوا يرحلون يب البعري, وقد فرغوا من فا
رحلته, فأخذوا اهلودج وهم يظنون أين فيه كما كنت أصنع, فاحتملوه فشدوه على البعري ومل 
يشكوا أين فيه, مث أخذوا برأس البعري فساروا به, فرجعت إىل العسكر وما فيه من داع وال 

ق الناس. قالت: فتلففت جبلبايب مث اضطجعت يف مكاين, وعرفت أين لو جميب, فانطل
إيل, فوهللا إين ملضطجعة إذ مر يب صفوان بن املعطل السلمي,  -[330]-افتقدت قد يرجع 

قد كان ختلف عن العسكر لبعض حاجته فلم يبت مع الناس, فرأى سوادي فأقبل حىت 
ه احلجاب, فلما رآين قال: إان هلل وإان إليوقف علي, وقد كان يراين قبل أن يضرب علينا 

راجعون, ظعينة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, وأان متلففة يف ثيايب فقال: ما خلفل يرمحل 
هللا؟ قالت: فما كلمته قالت: مث قرب البعري فقال: اركيب, واستأخر عين, فركبت, فأخذ 

ىت أصبحت, وما افتقدت ح كنا الناسأدر برأس البعري وانطلق سريعا يطلب الناس, فوهللا ما 
ونزل الناس, فلما اطمأنوا طلع الرجل يقود يب فقال أهل اإلفل ما قالوا, فارجتف العسكر, 
ووهللا ما أعلم بشيء من ذلل, مث قدمنا املدينة فلم أمكث أن اشتكيت شكوى شديدة وال 
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لم وإىل أبوي, ه وسيبلغين من ذلل شيء, وقد انتهى احلديث إىل رسول هللا صلى هللا علي
وال يذكرون يل منه قليال وال كثريا, إال أين قد أنكرت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
بعض لطفه يب, كنت إذا اشتكيت رمحين ولطف يب, فلم يفعل ذلل يب يف شكواي تلل, 

يد ال يز « كيف تيكم؟»فقد أنكرت ذلل منه, وكان إذا دخل وعندي أمي مترضين قال: 
امه حني رأيت ما رأيت من جف -, حىت وجدت يف نفسي, فقلت: اي رسول هللا على ذلل

قالت: « ال عليل»فقال:  -[331]-لو أذنت يل فانتقلت إىل أمي فمرضتين؟  -يل 
فانتقلت إىل أمي, وال أعلم بشيء مما كان, حىت نقهت من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة, 

هب تخذها األعاجم, نعافها ونكرهها, إان كنا نذوكنا قوما ال نتخذ الكنف يف بيوتنا اليت ي
يف فسح املدينة, وإمنا كانت النساء خيرجن كل ليلة يف حوامجهن, فخرجت ليلة لبعض 
حاجيت ومعي أم مسطح بنت أيب رهم بن عبد املطلب بن عبد مناف, وكانت أمها بنت 

ه قالت: فوهللا نصخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم خالة أيب بكر الصديق رضي هللا ع
إهنا لتمشي معي إذ عثرت يف مرطها فقالت: تعس مسطح. قالت: فقلت: بئس لعمر هللا 
ما قلت لرجل من املهاجرين قد شهد بدرا قالت: أوما بلغل اخلرب اي بنت أيب بكر؟ قالت: 
قلت وما اخلرب؟ فأخربتين ابلذي كان من قول أهل اإلفل, قلت: أوقد كان هذا؟ قالت: 

 لقد كان. قالت: فوهللا ما قدرت على أن أقضي حاجة ورجعت, فوهللا ما زلت نعم, وهللا
أبكي حىت ظننت أن البكاء سيصدع كبدي, وقلت ألمي: يغفر هللا لل, حتدث الناس مبا 
حتدثوا به وال تذكرين يل شيئا من ذلل قالت: أي بنية, خفضي عليل الشأن, فوهللا لقلما  

-بها هلا ضرامر إال أكثرن وأكثر الناس عليها. قالت: وقد كانت امرأة حسناء عند رجل حي
قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الناس خطيبا وال أعلم بذلل, فحمد هللا  -[332]

؟ اي أيها الناس, ما ابل رجال يؤذونين يف أهلي ويقولون عليهم غري احلق»وأثىن عليه مث قال: 
ون ذلل لرجل وهللا ما علمت منه إال خريا, وال دخل فوهللا ما علمت منهم إال خريا, ويقول

ال قالت: وكان كرب ذلل عند عبد هللا بن أيب ابن سلول يف رج« بيتا من بيويت إال وهو معي
من اخلزرج مع الذي قال مسطح ومحنة بنت جحش, وذلل أن أختها زينب بنت جحش  

ين يف املنزلة امرأة كانت تناصيكانت عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, ومل تكن من نسامه 
عنده غريها, فأما زينب فعصمها هللا بدينها فلم تقل إال خريا, وأما أختها محنة فأشاعت 
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من ذلل ما أشاعت تضادين ألختها؛ فشقيت بذلل, فلما أن قال رسول هللا صلى هللا 
, إن يكونوا عليه وسلم تلل املقالة قال أسيد بن حضري أحد بين عبد األشهل: اي رسول هللا

من األوس نكفيكهم, وإن يكونوا من إخواننا من اخلزرج فمران أبمرك؛ فوهللا إهنم ألهل أن 
تضرب أعناقهم, فتكلم سعد بن عبادة, وكان قبل ذلل يرى رجال صاحلا فقال: كذبت, 
لعمر هللا, ال تضرب أعناقهم, أم وهللا ما قلت هذه املقالة إال أنل تعرف أهنم من اخلزرج, 

لو كانوا من قومل ما قلت هذا فقال أسيد بن حضري: كذبت لعمر هللا, ولكنل منافق و 
املنافقني. قالت: وتساور الناس حىت كاد يكون بني هذين احليني  -[333]-جتادل عن 

من األوس واخلزرج شر, ونزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدخل علي, فدعا علي بن 
 ارمها, فأما أسامة فأثىن خريا وقاله, مث قال: اي رسول هللا,أيب طالب وأسامة بن زيد فاستش

أهلل وال نعلم منهم إال خريا, وهذا الكذب الباطل, وأما علي فإنه قال: اي رسول هللا, إن 
النساء كثري, وإنل لقادر على أن تستخلف, وسل اجلارية فإهنا ستصدقل, فدعا رسول هللا 

قي رسول فقام إليها علي فضرهبا ضراب شديدا وقال: اصدصلى هللا عليه وسلم بريرة ليسأهلا, 
هللا صلى هللا عليه وسلم, فتقول: وهللا ما أعلم إال خريا, وما كنت أعيب على عامشة شيئا 
إال أين كنت أعجن عجيين فآمرها أن حتفظه, فتنام عنه فتأيت الشاة فتأكله. قالت: مث دخل 

أبواي وعندي امرأة من األنصار, وأان أبكي علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعندي 
لغل اي عامشة, إنه قد كان ما ب»وهي تبكي معي, فجلس فحمد هللا وأثىن عليه مث قال: 

من قول الناس, فاتقي هللا, فإن كنت قارفت سوءا مما يقول الناس فتويب إىل هللا؛ فإن هللا 
 ما يل ذلل فقلص دمعي حىتقالت: فوهللا إن هو إال أن قال « يقبل التوبة على عباده

 -[334]-أحس منه شيئا, وانتظرت أبوي أن جييبا عين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فلم 
يتكلما قالت: وامي هللا, ألان كنت أحقر يف نفسي وأصغر شأان من أن ينزل هللا يف قرآان يقرأ 

ليه وسلم يف  عبه يف املساجد ويصلى به, ولكين كنت أرجو أن يرى رسول هللا صلى هللا
نومه شيئا يكذب هللا به عين, ملا يعلم من براءيت, أو خيرب خربا, فأما قرآن ينزل يف فوهللا 
لنفسي كانت أحقر عندي من ذلل قالت: فلما مل أر أبوي يتكلمان قلت هلما: أال جتيبان 

, ال أعلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ فقاال: وهللا ما ندري مباذا جنيبه قالت: وامي هللا
أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل أيب بكر يف تلل األايم قالت: فلما استعجما علي 
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استعربت فبكيت مث قلت: وهللا ال أتوب إىل هللا مما ذكرت أبدا, وهللا يعلم أين منه بريئة, ال 
ب و أقولن ما مل يكن, ولئن أان أنكرت ما يقولون ال تصدقونين قالت: مث التمست اسم يعق

فما أذكره, قلت: ولكين سأقول كما قال أبو يوسف: }فصرب مجيل وهللا املستعان على ما 
[ قالت: فوهللا ما برح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من جملسه 18تصفون{ ]يوسف: 

حىت تغشاه من هللا ما كان يتغشاه, فسجي بثوبه, ووضعت له وسادة من أدم حتت رأسه, 
ذلل ما رأيت ما فزعت كثريا وال ابليت, قد عرفت أين بريئة وأن هللا فأما أان حني رأيت من 

غري ظاملي, وأما أبواي فوالذي نفس عامشة بيده ما سري عن رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم حىت ظننت أن أنفسهما ستخرج فرقا من أن أييت من هللا حتقيق ما قال الناس قالت: 

, فجلس وإنه ليتحدر منه مثل -[335]-وسلم مث سري عن رسول هللا صلى هللا عليه 
قد أنزل أبشري اي عامشة؛ ف»اجلمان يف يوم شات, فجعل ميسح العرق عن جبينه ويقول: 

قالت: فقلت: حبمد هللا دونكم, مث خرج إىل الناس فخطبهم وتال عليهم ما « هللا براءتل
جحش, وكانوا  ومحنة بنتأنزل هللا يف القرآن يف, مث أمر مبسطح بن أاثثة وحسان بن اثبت 

 (1)ممن أفصح ابلفاحشة, فضربوا حدهم "". 
 

"القصاص, وال حجة له فيه, ألن احلديث يف السوط والعصا اخلفيف الذي -19 .19
ال يقصد به القتل, وذلل الغالب من أمر السياط والعصي أهنا تكون خفيفة, والقتل احلاصل 

 د للقتل.بري, فملحق ابحملدد الذي هو معبه يكون قتال بطريق شبه العمد, فأما املثقل الك

أخربان عبد الوهاب بن حممد الكسامي, أان عبد العزيز بن أمحد اخلالل, ان أبو  - 2537
 العباس األصم.

ح, وأان أمحد بن عبد هللا الصاحلي, وحممد بن أمحد العارف, قاال: أان أبو بكر أمحد بن 
ن بيع, أان الشافعي, أان مسلم, عن عبيد هللا باحلسن احلريي, ان أبو العباس األصم, أان الر 

 أدركنا الناس»عمر, عن أيوب بن موسى, عن ابن شهاب, وعن مكحول, وعطاء, قالوا: 
على أن دية املسلم احلر على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مامة من اإلبل, فقوم عمر 

 شر ألف درهم.بن اخلطاب تلل الدية على أهل القرى ألف دينار, أو اثين ع

                                         
 1/328اتريخ املدينة البن شبة  (1)
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ودية احلرة املسلمة إذا كانت من أهل القرى مخس مامة دينار, أو ستة آالف درهم, فإذا  
كان الذي أصاهبا من األعراب, فديتها مخسون من اإلبل ال يكلف األعرايب الذهب وال 

 «الورق
 (1)قال اإلمام: اختلف أهل العلم يف الدية, ويف قدر الواجب فيها". 

 

روح بن الفرج, حدثنا حيىي بن عبد هللا بن بكري, حدثين الليث "وقد حدثنا -20 .20
بن سعد, حدثين طلحة بن أيب سعيد, حدثين خالد بن أيب عمران, قال: سألت سليمان 
بن يسار: عن رجل استعار دابة من رجل, وأخربه مبا يريد هبا, فأعاره إايها على ذلل, 

 ال, إال أن يكون قتلها متعمدا " قالفأصيبت يف تلل العارية: هل عليه غرامة؟ قال: " 
الليث: على هذا أدركنا شيوخنا يف أنه ليس يف العارية ضمان إال أن يتعدى ما استعارها له, 

حىت اهتم الوالة الناس فضمنوهم,  أدركنا الناسفيضمن وقد قال ابن شهاب: على هذا 
ني مصر على ترك تضم وفيما ذكران أن اجلماعة من متقدمي أهل املدينة, ومن متقدمي أهل

العارية ما مل يتعد فيها, وأتملنا قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حديث صفوان فيما 
ضاع من دروعه, فوجدان فيه أنه قال له: " إن شئت غرمناها لل ", فعقلنا بذلل أن غرمها 

ول الذي كان قمل يكن يف احلقيقة واجبا لوال ما أعطى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ال
أعطاه فيها, ولو كانت مضمونة, ملا ترك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غرمها له, وال رد 
ذلل إىل مشيئته إايه, وحلقق وجوب غرمها له عليه كما يقول أهل العلم يف الدين الذي 

عليه مطالبة من هو له عليه أيخذه  -[305]-لبعض الناس على بعض: إنه واجب ملن هو 
ىت تربأ ذمته, ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم أوىل الناس بذلل وأشدهم متسكا به, منه ح

ويف جواب صفوان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقوله: " إن يف قليب اليوم من اإلميان ما 
مل يكن يومئذ " دليل على أن الذي كان اشرتطه عليه من الضمان ملا أعاره إايه كان على 

ان, كما قال حممد بن احلسن مما ذكرانه من رواية حممد بن العباس, ويف ذلل حكم غري اإلمي
ما قد دل على أن حكم العارية بني أهل اإلميان خبالف ذلل من انتفاء الضمان عنها, 

                                         
 10/189شرح السنة للبغوي  (1)
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 (1)وابهلل التوفيق.". 
 

حدثنا زايد بن أيوب, ان إمساعيل ابن علية, ان أيوب, ح وثنا  - 1064"-21 .21
مساعيل, عن أيوب, عن حممد بن سريين, عن عمرو بن وهب قال:  مؤمل بن هشام, ان إ

كنا عند املغرية بن شعبة, فسئل: هل أم النيب صلى هللا عليه وسلم أحد من هذه األمة غري 
أيب بكر؟ قال: نعم, كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف سفر, فذكر احلديث بطوله, وقاال: 

انية, بد الرمحن بن عوف, وقد صلى هبم ركعة, وهو يف الث, قد تقدم عفأدركنا الناسمث ركبنا 
فذهبت أوذنه فنهاين, فصلينا الركعة اليت أدركنا اليت سبقتنا وقال مؤمل: وقضينا اليت 

 (2)قال األعظمي: إسناده صحيح".  - K1064سبقنا
 

حدثنا أمحد بن أيوب, حدثنا إبراهيم بن سعد, حدثين صاحل بن   - 4935"-22 .22
بن شهاب قال: حدثين عروة بن الزبري, وسعيد بن املسيب, وعلقمة بن كيسان, عن ا

وقاص, وعبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة, عن عامشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم حني قال 
هلا أهل اإلفل ما قالوا فربأها هللا قال: وكلهم قد حدثين طامفة من حديثها, وبعضهم كان 

صاصا, وقد وعيت عن كل رجل منهم احلديث الذي حدثين أوعى له من بعض وأثبت له اقت
عن عامشة, وبعض حديثهم يصدق بعضا, وإن كان بعضهم أوعى له من بعض قالوا: قالت 
عامشة: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " إذا أراد سفرا أقرع بني أزواجه, فأيتهن خرج 

لق أقرع ما كانت غزوة بين املصطسهمها خرج هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معه, فل
بني نسامه كما كان يصنع فخرج سهمي عليهن, فخرج يب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

. قالت: وكان النساء إذ ذاك إمنا أيكلن العلقة, مل يهبلن ابللحم فيثقلن, -[349]-معه 
لونين موكنت إذا رحل يل بعري وجلست يف هودجي مث أييت القوم الذين يرحلون يل حي

رأس فيأخذوين أبسفل اهلودج فريفعونه ويضعونه على ظهر البعري فيشدونه حبباله مث أيخذون ب
البعري فينطلقون. قالت: فلما فرغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من سفره ذلل, وجه قافال 

                                         
 11/304شرح مشكل اآلاثر  (1)
 2/135صحيح ابن خزمية  (2)
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 حىت إذا جاء قريبا من املدينة نزل منزال فبات به بعض الليل, مث أذن يف الناس ابلرحيل
فارحتل الناس, وخرجت لبعض حاجيت ويف عنقي عقد يل من جزع ظفار, فلما فرغت انسل 
من عنقي وال أدري, فلما رجعت إىل الرحل ذهبت ألتمسه يف عنقي فلم أجده, وقد أخذ 
الناس يف الرحيل, فرجعت إىل مكاين الذي ذهبت منه فالتمسته حىت وجدته, وجاء القوم 

يه   البعري وقد فرغوا من رحلته فأخذوا اهلودج وهم يظنون أين فخاليف الذين كانوا يرحلون يل
كما كنت أصنع, فاحتملوه فشدوا على البعري ومل يشكوا أين فيه, مث أخذوا برأس البعري 

. -[350]-فانطلقوا به, فرجعت إىل العسكر وما فيه داع وال جميب, قد انطلق الناس 
ع إيل. قالت: وعرفت أن لو افتقدت قد رج قالت: فتلفعت جبلبايب مث اضطجعت يف مكاين,

فوهللا إين ملضطجعة إذ مر يب صفوان بن املعطل السلمي, وقد كان ختلف عن العسكر 
لبعض حاجته فلم يتبع الناس, فرأى سوادي فأقبل حىت وقف علي وقد كان يراين قبل أن 

هللا عليه   صلىيضرب احلجاب, فلما رآين قال: إان هلل وإان إليه راجعون ظعينة رسول هللا
وسلم وأان متلفعة يف ثيايب. وقال: ما خلفل رمحل هللا؟ قالت: فما كلمته مث قرب البعري 
فقال: اركيب واستأخر عين. قالت: فركبت وأخذ برأس البعري فانطلق سريعا يطلب الناس, 

يقود  لوما افتقدت حىت أصبحنا ونزل الناس, فلما اطمأنوا طلع الرج أدركنا الناسفوهللا ما 
يب. فقال أهل اإلفل ما قالوا فارتج العسكر وهللا ما أعلم بشيء من ذلل, مث قدمنا املدينة 
فلم ألبث أن اشتكيت شكوى شديدة, مل يبلغين من ذلل شيء, وقد انتهى احلديث إىل 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإىل أبوي, ال يذكرون منه قليال وال كثريا إال أين قد أنكرت 

ل ال يزيد على ذل« كيف تيكم؟»منه: كان إذا دخل علي وعندي أمي مترضين قال:  ذلل
ت حني رأيت ما رأي -. قالت: حىت وجدت يف نفسي فقلت: اي رسول هللا -[351]-

: فانتقلت قالت« . ال عليل»لو أذنت يل فانتقلت إىل أمي فمرضتين. قال:  -من جفامه 
هت من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة, وكنا قوما إىل أمي وال أعلم بشيء مما كان حىت نق

عراب ال نتخذ يف بيوتنا هذه الكنف اليت يتخذها األعاجم نعافها ونكرهها, إمنا كنا نذهب 
يف سبخ املدينة, وإمنا كان النساء خيرجن كل ليلة يف حوامجهن, فخرجت ليلة لبعض حاجيت 

ن وكانت أمها بنت صخر ب ومعي أم مسطح بنت أيب رهم بن عبد املطلب بن عبد مناف
عامر بن كعب بن سعد بن تيم, خالة أيب بكر الصديق. قالت: فوهللا إهنا لتمشي معي إذ 
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لرجل من  ما قلت -لعمر هللا  -عثرت يف مرطها فقالت: تعس مسطح قالت: قلت: بئس 
قالت: قلت:  -[352]-املهاجرين قد شهد بدرا قالت: وما بلغل اخلرب اي بنت أيب بكر؟ 

ا اخلرب؟ فأخربتين ابلذي كان من قول أهل اإلفل. قالت: قلت: وقد كان هذا؟ قالت: وم
نعم. وهللا لقد كان. قالت: فوهللا ما قدرت على أن أقضي حاجيت ورجعت, فوهللا ما زلت 
أبكي حىت ظننت أن البكاء سيصدع كبدي. قالت: وقلت ألمي: يغفر هللا لل. حتدث 

 ين من ذلل شيئا؟ قالت: أي بنية خففي عليل الشأن, فوهللاالناس مبا حتدثوا به وال تذكر 
لقل ما كانت امرأة حسناء عند رجل حيبها هلا ضرامر إال كثرن وكثر الناس عليها مث ذكر حنو 
حديث صاحل بن كيسان بتمامه على حنو ما حدثنا به حممد بن خالد, عن إبراهيم بن 

 (1)إسناده صحيح". Kسعد
 

ن شعبة, فسئل: هل أم النيب صلى هللا عليه وسلم أحد من "كنا مع املغرية ب-23 .23
هذه األمة غري أيب بكر رضي هللا عنه؟ فقال: نعم, كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف 
سفر, فلما كان من السحر, ضرب عنق راحليت, فظننت أن له حاجة, فعدلت معه, فانطلقنا 

طويال,  , فتغيب عين حىت ما أراه, فمكثحىت برزان عن الناس, فنزل عن راحلته, مث انطلق
مث جاء, فقال: " حاجتل اي مغرية؟ " قلت: ما يل حاجة, فقال: " هل معل ماء؟ " 
فقلت: نعم, فقمت إىل قربة, أو إىل سطيحة, معلقة يف آخرة الرحل, فأتيته مباء, فصببت 

سل مث غ عليه, فغسل يديه, فأحسن غسلهما, قال: وأشل أقال: دلكهما برتاب أم ال,
وجهه, مث ذهب حيسر عن يديه, وعليه جبة شامية ضيقة الكمني, فضاقت, فأخرج يديه 
من حتتها إخراجا, فغسل وجهه ويديه,, قال: فيجيء يف احلديث غسل الوجه مرتني؟, قال: 
ال أدري أهكذا كان أم ال؟, مث مسح بناصيته, ومسح على العمامة, ومسح على اخلفني, 

وقد أقيمت الصالة, فتقدمهم عبد الرمحن بن عوف, وقد صلى هبم  اسفأدركنا النوركبنا 
ركعة وهم يف الثانية, فذهبت أوذنه, فنهاين, فصلينا الركعة اليت أدركنا, وقضينا الركعة اليت 

 (1سبقنا )
__________ 

                                         
 8/348مسند أيب يعلى املوصلي  (1)
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( إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخني, غري عمرو بن وهب الثقفي, فقد روى 1)
"القراءة خلف اإلمام", والنسامي هذا احلديث فقط, وهو ثقة. إمساعيل: هو  له البخاري يف

 (1)ابن علية, وأيوب: هو ابن أيب متيمة السختياين, وحممد: هو ابن سريين. =". 
 

"غسل وجهه, مث ذهب حيسر عن يده, وعليه جبة شامية ضيقة الكم, -24 .24
ديث قال: فيجيء يف احل فضاقت, فأخرج يديه من حتتها إخراجا, فغسل وجهه ويديه,

غسل الوجه مرتني, فال أدري أهكذا كان أم ال, مث مسح بناصيته, ومسح على العمامة, 
ن بن , وقد أقيمت الصالة, فتقدمهم عبد الرمحفأدركنا الناسومسح على اخلفني, مث ركبنا, 

يت أدركنا, لعوف, وقد صلى هبم ركعة, وهم يف الثانية, فذهبت أوذنه, فنهاين, فصلينا الركعة ا
 (1وقضينا اليت سبقنا )

حدثنا حممد بن جعفر, حدثنا شعبة, عن منصور, قال: مسعت املسيب بن  - 18183
رافع, حيدث عن وراد, كاتب املغرية بن شعبة, أن املغرية, كتب إىل معاوية: أن رسول هللا 

مللل, له, له ا صلى هللا عليه وسلم, كان إذا سلم, قال: " ال إله إال هللا وحده, ال شريل
وله احلمد, وهو على كل شيء قدير, اللهم ال مانع ملا أعطيت, وال معطي ملا منعت, وال 

 (2ينفع ذا اجلد منل اجلد " )
__________ 

 ( .18134( إسناده صحيح. وهو مكرر )1)

 ( إسناده صحيح على شرط الشيخني. شعبة: هو ابن احلجاج, ومنصور: هو ابن املعتمر.2)

 من طريق اإلمام أمحد, هبذا اإلسناد. 23/81ابن عبد الرب يف "التمهيد" وأخرجه 

( من طريق معاذ بن معاذ العنربي, عن 928( و )906/ )20وأخرجه الطرباين يف "الكبري" 
( لفظ: "حدثنا أيب", املراد به معاذ هذا.=". 906شعبة, به. وقد سقط من مطبوع الطرباين )

(2) 
 

                                         
 30/60مسند أمحد ط الرسالة  (1)
 30/120مسند أمحد ط الرسالة  (2)
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د, عن عبيد هللا بن عمر, عن أيوب بن موسى, عن ابن "أخربان مسلم بن خال-25 .25
على أن دية احلر املسلم على عهد  أدركنا الناسشهاب, وعن مكحول, وعطاء, قالوا: 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مامة من اإلبل, فقوم عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه تلل 
دية احلرة املسلمة إذا كانت من الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم, و 

-أهل القرى مخسمامة دينار, أو ستة آالف درهم, فإن كان الذي أصاهبا من األعراب 
فديتها مخسون من اإلبل, ودية األعرابية إذا أصاهبا األعرايب مخسون من اإلبل,  -[348]

 (1)ال يكلف األعرايب الذهب وال الورق". 
 

الد, عن عبيد هللا بن عمر, عن أيوب بن )أخربان( : مسلم, بن خ -367"-26 .26
 موسى, عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا:

على أن دية املسلم احلر على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم مامة من اإلبل  أدركنا الناس-
فقوم عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه تلل الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثنا عشر 

رة املسلمة إذا كانت من أهل القرى مخسمامة دينار أو ستة آالف درهم ألف درهم ودية احل
فإن كان الذي أصاهبا من األعراب ففديتها مخسون من اإلبل ودية األعرابية إذا أصاهبا 
األعرايب مخسون من اإلبل ال يكلف األعرايب الذهب وال الورق )الورق بكسر الراء الفضة 

ي ي أنه إمنا اختذ أنفا من ورق بفتح الراء أراد الرق الذوقد تسكن حكى القتييب عن األصمع
يكتب فيه ألن الفضة ال تننت قال: وكنت أحسب أن قول األصمعي أن الفضة ال تننت 
صحيحا قال بعض أهل اخلربة إن الذهب ال يبليه الثرى يصدمه الندى وال تنقصه األرض 

 (2)السواد وتننت( .".  وال أتكله النار فأما الفضة فإهنا تبلى وتصدأ ويعلوها
 

 "ابب تقومي إبل الدية-27 .27

أخربان الشافعي رضي هللا عنه, قال: أخربان مسلم بن خالد, عن ابن جريج, عن  - 1646
عمرو بن شعيب, قال: كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقوم اإلبل على أهل القرى أربع مامة 

                                         
 347مسند الشافعي ص/ (1)
 2/109ترتيب السندي  -مسند الشافعي  (2)
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 , فإذا غلت رفع يف قيمتها, وإذا هانتدينار أو عدهلا من الورق ويقسمها على أمثان اإلبل
 نقص من مثنها على أهل القرى الثمن ما كان.

أخربان مسلم بن خالد, عن عبيد هللا بن عمر, عن أيوب بن موسى, عن ابن  - 1647
على أن دية احلر املسلم على عهد النيب  أدركنا الناسشهاب, عن مكحول وعطاء, قالوا: 

اإلبل, فقوم عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه تلل الدية على صلى هللا عليه وسلم مامة من 
أهل القرى ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم, ودية احلرة املسلمة إذا كانت من أهل القرى 
مخس مامة دينار أو ستة آالف درهم, فإذا كان الذي أصاهبا من األعراب فديتها مخسون 

 مخسون من اإلبل ال يكلف األعرايب الذهب وال من اإلبل ودية األعرابية إذا أصاهبا األعرايب
 الورق.

 (1)أخرج احلديثني من كتاب جراح اخلطأ.". 
 

 "عبد الرزاق,-28 .28

 

« للعلى ذ وأدركنا الناسمل أر أحدا يستلم إال وهو يقبل يده, »عن معمر قال:  - 8932
«". بل يدهقولقد رأيت أيوب كثريا مما ميسح على وجهه بيده إذا استلم بعد أن ي»قال: 

(2) 
 

 "عبد الرزاق,-29 .29

-[32]- 
 

عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء: رجل مات وترك ابنني له وترك موايل مث مات  - 16243
قلت: « يرثه أحق الناس يومئذ ابملعتق»أحد ابنيه وترك رجاال ومات بعض موايل أبيهم قال: 

                                         
 3/309ترتيب سنجر  -مسند الشافعي  (1)
 5/42مصنف عبد الرزاق الصنعاين  (2)
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 (1)«". عليه أدركنا الناس»عمن هذا؟ قال: 
 

إمساعيل, ثنا جعفر بن حممد الصامغ, ثنا يوسف بن منازل,  حدثنا - 684"-30 .30
حدثنا حفص بن غياث, عن سفيان الثوري , قال يوسف: ال أعلم أحدا روى هذا احلديث 

طبقات,  على ثالث أدركنا الناس»عن سفيان غريه عن عبد الرمحن بن مروان أن قيسا قال: 
«". اويةوطبقة أهل الدنيا يبغضون معطبقة أهل الفضل القراء حيبون عليا, وطبقة خوارج, 

(2) 
 

أخربان أبو سعيد , حدثنا أبو العباس , أخربان الربيع , أخربان  - 16048"-31 .31
الشافعي , أخربان مسلم بن خالد , عن عبيد هللا بن عمر , عن أيوب بن موسى , عن ابن 

سلم احلر , على أن دية الرجل امل أدركنا الناسشهاب , ومكحول , عن عطاء , قالوا: 
على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم مامة من اإلبل , فقوم عمر رضي هللا عنه على أهل 
القرى ألف دينار , أو اثين عشر ألف درهم , فإن كان الذي أصابه من األعراب فديته مامة 
 من اإلبل ال يكلف األعرايب الذهب وال الورق , ودية األعرايب إذا أصابه األعرايب مامة من

 -[107]-اإلبل " , 
 

قال الشافعي: وهذا يدل على ما وصفت , أال ترى أنه ال يكلف األعرايب  - 16049
ذهبا وال ورقا لوجود اإلبل , وأخذ الذهب والورق من القروي إلعواز اإلبل فيما أرى وهللا 

 (3)أعلم ألن احلق ال خيتلف يف الدية". 
 

أخربان أبو بكر , وأبو سعيد , قالوا: حدثنا أبو العباس , أخربان  - 16173"-32 .32
الربيع , أخربان الشافعي , أخربان مسلم , عن عبيد هللا بن عمر , عن أيوب بن موسى , 

على أن دية املسلم احلر على  أدركنا الناسعن ابن شهاب , ومكحول , وعطاء , قالوا: 
                                         

 9/31مصنف عبد الرزاق الصنعاين  (1)
 215معجم ابن املقرئ ص/ (2)
 12/106معرفة السنن واآلاثر  (3)
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وسلم مامة من اإلبل , فقوم عمر بن اخلطاب تلل الدية على أهل عهد النيب صلى هللا عليه 
 -[134]-القرى ألف دينار , أو اثين عشر ألف درهم , ودية احلرة املسلمة إذا كانت من 

أهل القرى: مخس مامة دينار , أو ستة آالف درهم , فإذا كان الذي أصاهبا من األعراب 
 فديتها مخسون من اإلبل "

 

 (1)ذكر حديث عثمان يف املرأة اليت أوطئت يف مكة". . . . و - 16174
 

"معل ماء؟ قلت: نعم. فقمت إىل قربة أو سطيحة يف آخر الرحل فأتيته هبا, -33 .33
 -قال: وأشل هل قال: دلكهما برتاب أم ال -فصببت عليه فغسل يديه فأحسن غسلهما

ج يديه من خر مث ذهب حيسر ذراعيه وعليه جبة شامية ضيقة الكمني, فضاقت عليه, فأ
ي قال: فيجيء يف احلديث غسل الوجه مرتني, فال أدر  -حتتها إخراجا, فغسل وجهه ويديه

وقد  اسفأدركنا النمث مسح انصيته ومسح على العمامة واخلفني, مث ركبنا  -أهكذا كان؟ 
تقدمهم عبد الرمحن بن عوف, وصلى هبم ركعة وهو يف الثانية, فذهبت أؤذنه فنهاين, فصلينا 

 كعة اليت أدركنا, وقضينا اليت سبقنا".الر 

قلت: رواه مسلم يف صحيحه وأصحاب السنن األربعة من طريق محزة بن املغرية بن شعبة, 
 عن أبيه دون قصة أيب بكر.

وقال أبو بكر بن أيب شيبة: ثنا حممد بن عمر األسلمي, ثنا الضحاك بن  - 1/  1093
 ثوب أيب بكر تقول: "رأيت أيب يصلي يف عثمان, عن حبيب موىل عروة, مسعت أمساء بنت

ليه وسلم صلى هللا ع -واحد وثيابه موضوعة. قال: اي بنية, إن آخر صالة صالها رسول هللا 
 خلفي يف ثوب واحد". -

 

 رواه أبو يعلى املوصلي: ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ... فذكره. - 2/  1093

 هذا إسناد ضعيف شيخ ابن أيب شيبة الواقدي.

 

                                         
 12/133رفة السنن واآلاثر مع (1)
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 -وقال أبو يعلى املوصلي ثنا احلسن بن إمساعيل أبو سعيد البصري, ثنا إبراهيم  - 1094
صلى هللا  -عن أبيه, عن جده, عن عبد الرمحن بن عوف "أن رسول هللا  -يعين: ابن سعد

ملا انتهى إىل عبد الرمحن بن عوف وهو يصلي ابلناس أراد عبد الرمحن أن  -عليه وسلم 
 - أن مكانل, فصلى وصلى رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم  -يب يتأخر, فأومأ إليه الن
 بصالة عبد الرمحن. -صلى هللا عليه وسلم 

وسيأيت بطرقه يف كتاب املناقب, يف مناقب عبد الرمحن بن عوف, مع حديث أيب بكر 
رجل  : "مل ميت نيب قط حىت يؤمه-صلى هللا عليه وسلم  -الصديق قال: قال رسول هللا 

 (1)( .". من أمته
 

"صحيحة وابن خزمية وبوب عليه: ابب النهي عن سري االثنني, والدليل على -34 .34
لم أن الواحد قد أع -صلى هللا عليه وسلم  -أن ما دون الثالثة من املسافرين عصاة إذ النيب 

شيطان, واالثنان شيطاانن, ويشبه أن يكون معىن قوله: "شيطان " أي عاص كقوله: 
 جلن{ معناه: عصاة اإلنس واجلن انتهى.}شياطني اإلنس وا

 وله شاهد من حديث أيب هريرة رواه احلاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.

 

قال أبو بكر بن أيب شيبة: وثنا يزيد بن هارون, أبنا داود بن أيب هند, عن أيب  - 4308
ى هللا عليه لص -العالية, عن فضالة الزهراين, عن املغرية بن شعبة قال: "كنا مع رسول هللا 

هللا عليه وسلم  صلى -يف سفر فبينا حنن نسري معه من الليل؟ إذ مالت برسول هللا  -وسلم 
راحلته, فاتبعته, فلما رآين قالت: أين الناس؟ قلت: تركتهم مبكان كذا وكذا, فأانخ مث  -

نزلت عن راحلته, مث انطلق حىت توارى عين, فاحتبس قدر ما يقضي الرجل حاجته ... " 
ذكر احلديث يف املسح على اخلفني وقال يف آخره: "مث قال: حاجتل. قلت: مايل حاجة, ف

 ". أدركنا الناسفركبنا حىت 

 هذا إسناد صحيح.
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وقال أبو يعلى املوصلي: ثنا أبو مهام الوليد بن شجاع, حدثين سعيد,  - 1/  4309
ت أكثم بن شقي, مسعالزبيدي حدثين سعيد بن حممد األوصايب, حدثين أبو عبد هللا الدم

ن اجلون اغز : ))اي أكثم ب-صلى هللا عليه وسلم  -اجلون الكعيب يقول: قال يل رسول هللا 
 مع غري قومل حيسن خلقل وتكرم على رفقامل ".

 

 عة".: )خري الرفقاء أرب-صلى هللا عليه وسلم  -وبه قال: قال رسول هللا  - 2/  4309

ن ن طريق أيب عبد هللا الدمشقي, عن أكثم بن اجلو رواه البيهقي يف سننه م - 3/  4309
ون, اغز : ))اي أكثم بن اجل-صلى هللا عليه وسلم  -اخلزاعي الكعيب قال: قال رسول هللا 

مع غري قومل حيسن خلقل وتكرم على رفقامل, اي أكثم بن اجلون, خري الرفقاء أربعة, 
اثنا عشر  يولش أربعة آالف, ولن يؤيتوخري الطالمع أربعون, وخري السرااي أربعمامة, وخري اجل

 (1)ألفا من قلة, اي أكثم ابن اجلون, ال ترافق املامتني ".". 
 

"الدية يف الشهر احلرام, وثلث آخر للبلد احلرام, )أقيمت( دية احلرم )عشرين( -35 .35
ألفا. قال: )و( كان )يقال( يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم ال يكلفون الورق )وال( 

ث قال البيهقي: هذا احلدي« . )ويؤخذ( من كل قوم من ماهلم قيمة العدل يف أمواهلم الذهب
 منقطع, إسحاق بن حيىي مل يدرك عبادة بن الصامت.

 احلديث التاسع والعاشر

يل )السوط( يف قت»وقال: « . يف النفس مامة من اإلبل»قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه 
 « .والعصا مامة من اإلبل

 احلديثان تقدما فراجعهما.هذان 

 احلديث احلادي عشر والثاين عشر

 -على أن دية احلر املسلم على عهد رسول هللا  أدركنا الناس»عن مكحول وعطاء قاال: 
 «مامة من اإلبل, فقومها عمر أبلف دينار )أو( اثين عشر ألف درهم -صلى هللا عليه وسلم 

. 
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 (1)عن عبيد هللا". هذان احلديثان روامها الشافعي, عن مسلم, 
 

"بن عمر, عن أيوب بن موسى, عن ابن شهاب, وعن مكحول وعطاء قالوا: -36 .36
مامة  - صلى هللا عليه وسلم -على أن دية احلر املسلم على عهد رسول هللا  أدركنا الناس»

من اإلبل, فقوم عمر بن اخلطاب )تلل( الدية على )القروي( ألف دينار, أو اثين عشر 
ربيع عن األصم, عن ال -يعين ابن أيب عمرو  -قال البيهقي: زاد أبو سعيد  « .ألف درهم

فإن كان الذي أصابه من األعراب فديته مامة من اإلبل, ال يكلف األعرايب »يف روايته قال: 
 « .الذهب وال الورق

أو )اثين( عشر ألف درهم, ودية احلرة »بعد قوله: « مسنده»وهو كذلل فيما )رأيناه( من 
املسلمة إذا كانت من أهل القرى مخسمامة دينار أو ستة آالف درهم, فإن كان الذي أصاهبا 
من األعراب ففيها مخسون من اإلبل, ودية األعرابية إذا أصاهبا األعرايب مخسون من اإلبل, 

)و( رواه الشافعي أيضا عن مسلم, عن ابن جريج « . عرايب الذهب وال الورقال يكلف األ
قلت لعطاء: الدية املاشية أو الذهب؟ قال: كانت اإلبل حىت كان عمر فقوم اإلبل »قال: 

عشرين ومامة كل بعري, فإن شاء القروي أعطاه مامة )انقة( ومل يعطه ذهبا كذلل األمر 
 (2)أن عثمان". »ث شريل بن عبد هللا وروى البيهقي من حدي« . األول
 

 .1"واملغرية بن شعبة-37 .37
 حديث العمد واخلطأ, تقدم.

حديث عبادة بن الصامت: "أال إن يف الدية العظمى مامة من اإلبل, منها:  -1699
أربعون خلفة يف بطوهنا أوالدها", الدارقطين والبيهقي, ويف إسناده انقطاع, وفيه قصة لعمر 

 .2يف تقوميها
ديث: "يف النفس مامة من اإلبل", وحديث: "يف قتيل السيف والعصا مامة من اإلبل", ح

 تقدما.
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على أن دية احلر املسلم على عهد  أدركنا الناسحديث مكحول وعطاء, قاال: " -1700
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مامة من اإلبل, فقومها عمر أبلف دينار, واثنا عشر ألف 

مسلم, عن عبيد هللا بن عمر, عن أيوب بن موسى, عن ابن شهاب,  درهم", الشافعي عن
 وعن مكحول وعطاء به, والواقدي, ورواه البيهقي.

وروي أيضا من طريق الشافعي, عن مسلم, عن ابن جريج؛ قال: قلت لعطاء: الدية: املاشية 
إن فأو الذهب؟ ق ال: كانت اإلبل حىت كان عمر, فقوم اإلبل عشرين ومامة, كل بعري, 

 ؛ كذلل األمر األول.3شاء القروي أعطاه مامة مامة, ومل يعطه ذهبا"

__________ 

[ , كتاب الدايت: ابب جنني املرأة وأن العقل على الوالد 263/ 12= وأخرجه البخاري ]
[ , كتاب القسامة: 1309/ 3[ , ومسلم ]6909وعصبة الوالد ال على الولد, حديث ]

بتحقيقنا[  -410/ 5[ , والبغوي يف "شرح السنة" ]1681/ 35ابب دية اجلنني, حديث ]
رسول  عن أيب هريرة أنه قضى -وحده–, من طريق الليث عن الزهري عن سعيد بن املسيب 

هللا صلى هللا عليه وسلم يف جنني املرأة من بين حليان سقط ميتا بغرة: عبد أو أمة مث إن املرأة 
اثها لبنيها هللا صلى هللا عليه وسلم أبن مري اليت قضى عليها ابلغرة توفيت فقضى رسول 

 وزوجها والعقل على عصبتها.

[ , كتاب القسامة: ابب 191/ 6[ , ومسلم ]249, 246, 245/ 4أخرجه أمحد ] 1
 [ ,682/ 38, 37دية اجلنني ووجوب الدية من قتل اخلطأ, حديث ]

, 4568][ , كتاب الدايت: ابب دية اجلنني, حديث 191 -190/ 4وأبو داود ]
[ , كتاب الدايت: ابب ما جاء يف دية اجلنني, حديث 24/ 4[ , والرتمذي ]4569

[ , كتاب الدايت: ابب الدية على العاقلة فإن مل تكن 879/ 2[ , وابن ماجة ]1411]
[ , كتاب 51 -49/ 8[ , خمتصرا, والنسامي ]2633عاقلة ففي بيت املال, حديث ]

[ , كتاب الدايت: ابب دية 196/ 2ه, والدارمي ]القسامة: ابب دية اجلنني وما بعد
 اجلنني.

كلهم من طرق عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن املغرية بن شعبة رضي هللا 
 عنه فذكره.
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 قال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح.

 [ , كتاب الدايت: ابب إعوذ اإلبل.77/ 8أخرجه البيهقي ] 2

[ , 95/ 8[ , ومن طريقه البيهقي ]367الدايت ] [ , يف109/ 2أخرجه الشافعي ] 3
[ , عن مسلم عن خالد عن 2531[ , برقم ]400 -399/ 5والبغوي يف "شرح السنة" ]
 (1)عبيد هللا بن عمر عن =". 

 

"ويف "املراسيل" أليب داود من طريق ابن إسحاق, عن عطاء؛ أن رسول هللا -38 .38
اميت إلبل مامة من اإلبل, وعلى أهل البقر مصلى هللا عليه وسلم قضى يف الدية على أهل ا

, مث أسنده من طريق أخرى 1بقرة, وعلى أهل الشاء ألفي شاة, وعلى أهل احللل ماميت حلة"
 .2عن ابن إسحاق: عن عطاء, عن جابر مرفوعا

حديث: "أنه صلى هللا عليه وسلم قضى يف الدية أبلف دينار, أو اثين عشر ألف  -1701
ن عباس: "أن رجال قتل على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, درهم", وروي عن اب

فجعل ديته اثين عشر ألف درهم", أما قضاؤه يف الدية أبلف دينار فهو يف حديث عمرو 
, وأما قضاؤه يف الدية ابثين عشر ألفا, فهو حديث ابن عباس بعينه, وقد 3بن حزم الطويل

 فيه على عمرو بن دينار. , واختلف4رواه أصحاب السنن من حديث عكرمة

__________ 

على أن دية  أدركنا الناس= أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا: 
املسلم احلر على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مامة من اإلبل, فقوم عمر بن اخلطاب 

ذا  رة املسلمة إتلل الدية على أهل القرى ألف دينار, أو اثين عشر ألف درهم, ودية احل
كانت من أهل القرى محسمامة دينار أو ستة آالف درهم فإذا كان الذي أصاهبا من األعراب 
فديتها مخسون من اإلبل, ودية األعرابية إذا أصاهبا األعرايب مخسون من اإلبل ال يكلف 

 األعرايب الذهب وال الورق.

عياض عن منصور بن [ , من طريق الشافعي عن فضل بن 100/ 80وأخرج البيهقي ]
املعتمر عن اثبت احلداد عن ابن املسيب أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قضي يف دية 
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 اليهودي والنصراين أبربعة آالف, ويف دية اجملوسي بثمامنامة درهم.

 [ .4543[ , كتاب الدايت: ابب الدية كم هي؟ حديث ]184/ 4أخرجه أبو داود ] 1

 [ .4544, كتاب الدايت: ابب الدية كم هي؟ حديث ][ 184/ 4أخرجه أبو داود ] 2

 تقدم يف كتاب اخلراج: ابب ما جيب به القصاص. 3

[ 4546[ , كتاب الدايت: ابب الدية كم هي؟, حديث ]185/ 4أخرجه أبو داود ] 4
[ , كتاب الدايت: ابب ما جاء يف الدية كم هي من الدراهم, حديث 12/ 4, والرتمذي ]

[ 4803[ , كتاب القسامة: ابب الدية من الورق, حديث ]44/ 8] [ , والنسامي1388]
[ , والدارقطين 2629[ , كتاب الدايت: ابب دية اخلطأ, حديث ]878/ 2, وابن ما جة ]

 [ , كتاب الدايت: ابب كم الدية من الورق والذهب.192/ 2[ , والدارمي ]130/ 3]

 ن عباس رضي هللا عنه أن رجالكلهم من حديث حممد بن مسلم الطامفي عن عكرمة عن اب
 من بين عدي قتل فجعل النيب صلى هللا عليه وسلم ديته اثين عشر ألفا.

قال أبو داود: رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النيب صلى هللا عليه وسلم, مل يذكر 
 ابن عباس.

 [ , عن سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس.130/ 3وأخرجه الدارقطين ]

[ , كتاب الدايت: ابب ما جاء يف الدية كم هي من الدراهم, 12/ 4رجه الرتمذي ]وأخ
[ , من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النيب 1389حديث ]

 صلى هللا عليه وسلم مرسال.

[ 4804[ , كتاب القسامة: ابب ذكر الدية من الورق, حديث ]44/ 8وأخرجه النسامي ]
سفيان عن عمرو عن عكرمة مسعناه مرة يقول عن ابن عباس أن النيب صلى هللا , من طريق 

 (1)عيله وسلم قضى ابثىن عشر ألفا يعين الدية. =". 
 

 تقدم.« العمد واخلطأ»"حديث: -39 .39

أال إن يف الدية العظمى مامة من اإلبل, »حديث عبادة بن الصامت:  -( 8) - 1900
قصة  الدارقطين والبيهقي, ويف إسناده انقطاع, وفيه« أوالدهامنها أربعون خلفة يف بطوهنا 
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 لعمر يف تقوميها.

 «يف النفس مامة من اإلبل»حديث:  -( 9) - 1901
 تقدما.« يف قتيل السيف والعصا مامة من اإلبل»وحديث:  - 1902

على أن دية احلر املسلم  أدركنا الناسمكحول وعطاء قاال: »حديث  -( 10) - 1903
 مامة من اإلبل, فقومها عمر أبلف دينار, -صلى هللا عليه وسلم  -د رسول هللا على عه

الشافعي عن مسلم, عن عبيد هللا بن عمر, عن أيوب بن موسى, « . واثنا عشر ألف درهم
عن ابن شهاب. وعن مكحول, وعطاء به, والواقدي, ورواه البيهقي وروي أيضا من طريق 

قال: قلت لعطاء: الدية املاشية أو الذهب؟ قال: كانت الشافعي, عن مسلم, عن ابن جريج 
اإلبل حىت كان عمر, فقوم اإلبل عشرين ومامة, كل بعري, فإن شاء القروي أعطاه مامة مامة, 

 ومل يعطه ذهبا, كذلل األمر األول.

 عليه صلى هللا -أن رسول هللا »ويف املراسيل أليب داود من طريق ابن إسحاق, عن عطاء: 
 (1)ضى يف الدية على أهل اإلبل مامة". ق -وسلم 
 

"رفعه هبذا ومن طريق إبراهيم عن علي قوله عقل املرأة على النصف من عقل -40 .40
الرجل يف النفس وفيما دوهنا وهذا منقطع وروى الشافعي أخربان مسلم بن خالد عن عبيد 

 اسالن أدركناهللا بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا 
على أن دية احلر املسلم على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  مامة من اإلبل فقوم عمر 
تلل الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثىن عشر ألف درهم ودية احلرة املسلمة مخسمامة 

 دينار أو ستة آالف درهم

لثلث ال ة املرأة مادون اوأخرجه البيهقي أيضا من هذا الوجه قوله وعن زيد بن اثبت قال دي
تنصف البيهقي من رواية الشعيب عن زيد بن اثبت قال جراحات الرجال والنساء سواء إىل 

 الثلث فما زاد فعلى النصف

ويف الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه عقل املرأة مثل عقل الرجل حىت 
بيهقي عن لشافعي ومن طريقة اليبلغ الثلث من ديتها أخرجه النسامي والدارقطين وأخرجه ا
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ربيعة أنه سأل ابن املسيب كم يف إصبع املرأة قال عشر قال كم يف اثنتني قال عشرون قال  
كم يف ثالث قال ثالثون قال كم يف أربع قال عشرون قال ربيعة حني عظم جرحها واشتدت 

 مصيبتها نقص عقلها قال أعراقي أنت قال ايابن أخي إهنا السنة

ث عقل الكافر نصف عقل املسلم تقدم له طريق عن عمر وأخرج األربعة حدي - 1026
املعاهد  2وأمحد وإسحاق والبزار من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه دية 

نصف دية احلر ويف رواية الرتمذي دية عقل الكافر نصف عقل املسلم وللنسامي عقل أهل 
 ة الكافر واملعاهد نصف دية احلر املسلم والبنالذمة نصف عقل املؤمن ويف رواية إسحاق دي

ماجة قضى أن عقل أهل الكتابني نصف عقل املسلمني وهم اليهود والنصارى وروى الطرباين 
 يف األوسط من حديث ابن عمر رفعه دية املعاهد نصف دية املسلم

ف الحديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم  جعل دية اليهودي والنصراين أربعة آ - 1027
عبد الرزاق والدارقطين من رواية ابن جريج أخربين عمرو بن شعيب أن رسول هللا صلى هللا 

 (1)عليه وسلم  فرض على كل مسلم قتل رجال من أهل الكتاب أربعة آالف درهم". 
 

"كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف سفر, فلما كان من السحر ضرب عنق -41 .41
ه, عدلت معه, فانطلقنا حىت برزان عن الناس, فنزل عن راحلتراحليت, فظننت أن له حاجة, ف

مث انطلق, فتغيب عين حىت ما أراه, فمكث طويال, مث جاء, فقال: حاجتل اي مغرية؟ قلت: 
ما يل حاجة, فقال: هل معل ماء؟ فقلت: نعم, فقمت إىل قربة, أو إىل سطيحة, معلقة 

قال: وأشل  -يديه, فأحسن غسلهما يف آخرة الرحل, فأتيته مباء, فصببت عليه, فغسل 
مث غسل وجهه, مث ذهب حيسر عن يديه, وعليه جبة شامية,  -أقال دلكهما برتاب أم ال 

قال: فيجيء  -ضيقة الكمني, فضاقت, فأخرج يديه من حتتها إخراجا, فغسل وجهه ويديه 
, ومسح همث مسح بناصيت -يف احلديث غسل الوجه مرتني؟ قال: ال أدري أهكذا كان أم ال 

مهم , وقد أقيمت الصالة, فتقدفأدركنا الناسعلى العمامة, ومسح على اخلفني, وركبنا, 
عبد الرمحان بن عوف, وقد صلى هبم ركعة, وهم يف الثانية, فذهبت أوذنه, فنهاين, فصلينا 

 الركعة اليت أدركنا, وقضينا
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 الركعة اليت سبقنا.

ال: حدثنا إمساعيل, أخربان ( ق18366) 4/249( و18314) 4/244أخرجه أمحد 
قال: حدثنا  196( قال: حدثنا يزيد, أخربان هشام )خ ز( 18347) 4/247أيوب. ويف 

 112, ويف( الكربى )1/77مسدد, قال: حدثنا إمساعيل, قال: أنبأان أيوب. و"النسامي"
قال: أخربان يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا هشيم, قال: أخربان يونس بن عبيد. ويف( 

 (1)". 168لكربى )ا
 

حدثنا يزيد بن هارون, أخربان داود بن أيب هند, عن أيب العالية,  - 4315"-42 .42
عن فضالة الزهراين, عن املغرية بن شعبة رضي هللا عنه, قال: كنا مع رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يف سفر, فبينا ]حنن[ نسري معه من الليل إذ مالت برسول هللا صلى هللا عليه 

لم راحلته, فاتبعته فلما رآين, قال: أين الناس؟ قلت: تركتهم مبكان كذا وكذا, فأانخ وس
]رسول هللا[ صلى هللا عليه وسلم, مث نزل عن راحلته, مث انطلق حىت توارى عين, فاحتبس 
قدر ما يقضي الرجل حاجته ... فذكر احلديث يف املسح على اخلفني, وقال يف آخره: مث 

 أدركنا الناس.ما يل حاجة, فركبنا حىت قال: حاجتل؟ قلت: 

 (2)إسناده صحيح.". 
 

أدركنا ما ( : »1)ط( ]عبد الرمحن بن هرمز[ األعرج: مسع يقول ) - 4225"-43 .43
إال وهم يلعنون الكفرة يف رمضان؛ قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة يف مثان ركعات,  الناس

 ( .2أخرجه املوطأ )« . أن قد خفففإذا قام هبا يف ثنيت عشرة ركعة رأى الناس 

__________ 

( لفظه يف املوطأ املطبوع: عن داود بن حصني أنه مسع األعرج يقول ... ويف املطبوع من 1)
 جامع األصول: األعرج مسعه داود بن احلصني يقول ... .

يف الصالة يف رمضان, ابب ما جاء يف قيام رمضان, وإسناده صحيح,  115/  1( 2)
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 (1)د الرمحن ابن هرمز أدرك عددا من الصحابة والتابعني وروى عنهم.". وعب
 

حدثنا إمساعيل, حدثنا أيوب, عن حممد بن بن سريين, عن  - 10164"-44 .44
صلى  -عمرو ابن وهب الثقفى. قال: كنا عند املغرية بن شعبة, فسئل: هل أم رسول هللا 

أحد من هذه األمة غري أىب بكر؟ فقال: نعم فزاده عندى تصديقا الذى  -هللا عليه وسلم 
ان من السحر ىف سفر فلما ك -صلى هللا عليه وسلم  -قرب به احلديث. قال: كنا مع النىب 

ضرب عنق راحلىت فظننت أن له حاجة فعدلت معه فأنطلقنا حىت برزان عن الناس فنزل عن 
راحلته مث انطلق فتغيب عىن حىت ما رآه فمكث طويال مث جاء, فقال: حاجتل اي مغرية. 

قربة أو إىل سطحية معلقة قلت: ما ىل حاجة. قال: هل معل ماء. قلت: نعم. فقمت إىل 
ىف آخر الرحل فأتينه مباء فصببت عليه فغسل يديه فأحسن غسلهما. قال واشل: أقال 
دلكهما برتاب أم ال؟ مث غسل وجهه مث ذهب حيسر عن يديه وعليه جبة شامية ضيقة 
الكمني فضاقت فأخرج يديه من حتتها إخراجا فغسل وجهه ويديه. قال: فيجىء ىف احلديث 

وجه مرتني. قال: فال أدرى أهكذا كان أم ال مث مسح بناصيته ومسح على العمامة غسل ال
وف وقد أقيمت الصالة فتقدمهم عبد الرمحن بن ع فأدركنا الناسومسح على اخلفني وركبنا 

وقد صلى هبم ركعة وهم ىف الثانية فذهبت أؤذنه فنهاىن فصلينا الركعة الىت أدركنا وقضينا 
 ( .1الركعة الىت سبقنا )

رواه النسامى: عن زايد بن أيوب عن إمساعيل بن علية به, ورواه أيضا: عن يعقوب بن 
 ( .2إبراهيم عن هشيم عن يونس بن عبيد عن حممد بن سريين عنه به )

_________ 

 .4/244( املسند: 1)
 (2).". 1/77( سنن النسامى: 2)
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قي على املرأة, ولفظ البيه"عليه وسلم فقضى فيه بغرة. وجعله على أولياء -45 .45
 .1عاقلة املرأة

حديث: عبادة بن الصامت مرفوعا: "أال إن يف الدية العظمى مئة من اإلبل, منها  -2240
 أربعون خلفا يف بطوهنا أوالدها".

 .2رواه البيهقي, من رواية إسحاق بن حيىي الوليد عنه, وقال: منقطع إسحاق مل يدرك عبادة
على أن دية احلر على عهد رسول  أدركنا الناسل, قاال: حديث: عطاء ومكحو  -2241

هللا صلى هللا تعاىل عليه وسلم مئة من اإلبل يقومها عمر أبلف دينار أو اثين عشر ألف 
 درهم.

 .3رواه الشافعي والبيهقي
 حديث: أنه صلى هللا تعاىل عليه وسلم قضى يف الدية أبلف دينار صحيح. -2242

 على أهل الذهب ألف دينار.رواه عمرو بن حزم بلفظ و 

حديث: ابن عباس أن رجال قتل على عهد رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه وسلم,  -2243
 فجعل ديته اثنا عشر ألفا.

رواه األربعة قال النسامي وأبو حامت وعبد احلق: مرسال أصح. ومال ابن اجلوزي إىل تصحيح 
سلمة الطامفي, وقال: إنه ساقط ال  رواية الرفع, وأعل ابن حزم طريقة الوصل مبحمد بن

 حيتج حبديثه. وقد أخرج له مسلم,

__________ 

ومسلم  6910و 6909و 6904و 6740و 5760و 5759و 5758رواه البخاري  1
 .113-8/ 112من حديث أيب هريرة, وكذلل البيهقي  168

 .77و 74و 8/ 71رواه البيهقي  2
 (1).". 8/ 95والبيهقي  457رواه الشافعي  3
 

"ابلرتاب أم ال مث غسل, مث ذهب حيسر عن ساعديه وعليه جبة شامية ضيقة -46 .46
 احلديث فذكر يف -الكمني فضاقت فأخرج يديه من حتتهما إخراجا فغسل وجهه ويديه 
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فمسح رأسه ومسح العمامة ومسح على  -ال أدري أهكذا أم ال  -غسل الوجه مرتني 
د ت الصالة, فتقدمهم عبد الرمحن بن عوف وقوقد أقيم فأدركنا الناساخلفني, مث ركبنا 

صلى هبم ركعة وهو يف الثانية, فأخذت أوذنه فنهاين وصلينا الركعة اليت أدركنا مث قضينا الذي 
 سبقنا. "ص".

عن املغرية أنه كان مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف سفر فأاته بوضوء فتوضأ  -36672
د بد الرمحن بن عوف يصلي هبم, فلما رآه عبومسح على اخلفني, مث حلق ابلناس فإذا ع

الرمحن هم أن يرجع فأومأ إليه النيب صلى هللا عليه وسلم أن مكانل! فصلينا خلفه ما أدركنا 
 وقضينا ما فاتنا. "ض".

عن عبد هللا بن دينار األسلمي عن أبيه قال: كان عبد الرمحن بن عوف ممن  -36673
يب صلى يه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان مبا مسع من النيفيت يف عهد رسول هللا صلى هللا عل

 هللا عليه وسلم. "كر".

عن سلمة بن األكوع قال: ملا قدم خالد بن الوليد على النيب صلى هللا عليه  -36674
وسلم بعد ما صنع ببين جذمية ما صنع عاب عبد الرمحن بن عوف على خالد ما صنع, 

 (1) قال: اي خالد! أخذت أبمر اجلاهلية".
 

 وقال: حسن صحيح, ن, هـ". -"أشيم قتل خطأ."د, ت -47 .47

عن حيىي بن عبد هللا بن سامل قال: ذكر لنا أنه كان مع سيف عمر بن اخلطاب   -40321
كتاب فيه أمر العقول: ويف السن إذا اسودت عقلها كامال, وإذا طرحت بعد ذلل بقي 

 عقلها مرة أخرى."ق وقال منقطع".

قال قلت لعطاء: الدية املاشية أو الذهب؟ قال: كانت يف اإلبل  عن ابن جريج -40322
حني كان عمر بن اخلطاب تقوم اإلبل عشرين ومامة كل بعري, فإن شاء القروى أعطى مامة 

 انقة ومل يعط ذهبا, كذلل األمر األول."الشافعي, كر".

دي ععن عمرو بن شعيب أن عمر بن اخلطاب قال: إين خلامف أن أيتى من ب -40323
من يهلل دية املرء املسلم فألقولن فيها قوال: على أهل اإلبل مامة بعري, وعلى أهل الذهب 
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 ألف دينار, وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم."ق".

على أن دية املسلم احلر  أدركنا الناسعن ابن شهاب ومكحول وعطاء قالوا,  -40324
ة على بل, فقوم عمر بن اخلطاب تلل الديعلى عهد النيب صلى هللا عليه وسلم مامة من اإل

أهل القرى ألف دينار أو اثين عشر ألف درهم, ودية احلرة املسلمة إذا كانت من أهل 
 (1)القرى". 

 

"لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن اخلطاب شاور السلف حني جند األجناد, -48 .48
أهل  درهم, وعلىفكتب أن على أهل الذهب ألف دينار, وعلى أهل الورق اثين عشر ألف 

اإلبل مامة من اإلبل, وعلى أهل البقر ماميت بقرة, وعلى أهل الشاء ألفي شاة, وعلى أهل 
احللل ماميت حلة, أو قيمة ذلل, انتهى. أخربان سفيان الثوري عن أيوب بن موسى عن 
مكحول أن عمر بن اخلطاب, قال: الدية اثنا عشر ألفا على أهل الدراهم, وعلى أهل 

ألف دينار, وعلى أهل اإلبل مامة من اإلبل, وعلى أهل البقر مامتا بقرة, وعلى أهل  الداننري
 الشاء ألفا شاة, وعلى أهل احللل مامتا حلة, انتهى.

عن حممد بن إسحاق قال: ذكر عطاء عن  1ويف الباب حديث مرفوع: أخرجه أبو داود
ى أهل اإلبل م يف الدية علجابر بن عبد هللا أنه قال: فرض رسول هللا صلى هللا عليه وسل

مامة من اإلبل, وعلى أهل البقر ماميت بقرة, وعلى أهل الشاء ألفي شاة, وعلى أهل احللل 
ماميت حلة, وعلى أهل الطعام شيئا مل حيفظه حممد بن إسحاق, انتهى. قال املنذري: مل 

ن ع يذكر ابن إسحاق من حدثه به عن عطاء, فهو منقطع, وأخرجه أيضا عن ابن إسحاق
عطاء أن النيب صلى هللا عليه وسلم قضى, فذكر حنوه, قال املنذري: مرسل, وفيه ابن 

 إسحاق.

 قوله: والتقدير ابإلبل عرف ابآلاثر املشهورة: قلت: تقدم من ذلل ما فيه الكفاية.

احلديث السادس: قال املصنف رمحه هللا: ودية املرأة نصف دية الرجل, روي هذا اللفظ 
موقوفا على علي, ومرفوعا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم, قلت: أما املوقوف, فأخرجه 

عن إبراهيم عن علي بن أيب طالب, قال: عقل املرأة على النصف من عقل الرجل  2البيهقي
                                         

 15/114كنز العمال   (1)



34 

 

ا, انتهى. وقيل: إنه منقطع, فإن إبراهيم مل حيدث عن أحد من يف النفس, وفيما دوهن
الصحابة, مع أنه أدرك مجاعة منهم, وأما املرفوع, فأخرجه البيهقي أيضا عن معاذ بن جبل, 
قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "دية املرأة على النصف من دية الرجل" قال: 

ى الشافعي يف مسنده أخربان مسلم بن خالد وروي من وجه آخر عن عبادة بن نسي, ورو 
عن عبيد هللا بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب عن مكحول, وعطاء, قالوا: 

على أن دية احلر املسلم على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم مامة من اإلبل,  أدركنا الناس
املسلمة  هم, ودية احلرةفقوم عمر تلل الدية على أهل القرى ألف دينار, واثين عشر أألف در 

إذا كانت من أهل القرى مخسمامة دينار, أو ستة آالف درهم, وإذا كان الذي أصاهبا من 
 .3األعراب, فديتها مخسون من اإلبل, انتهى. ورواه البيهقي

__________ 

 .2ج  269عند أيب داود يف الدايت ص  1
 .8ج  95عند البيهقي يف السنن ص  2
 (1).". 8ج  96سنن ص عند البيهقي يف ال 3
 

عن عروة قال: أدرك أمية بن األشكر اإلسالم وكان له ابنان ففرا  -28080"-49 .49
منه, فبكامها أبشعار, فردمها عمر بن اخلطاب وحلف عليهما أن ال يفارقاه حىت ميوت 

 [45931)الزبري بن بكار ىف املوفقيات( ]كنز العمال 
على أن دية املسلم احلر  أدركنا الناس عن ابن شهاب ومكحول وعطاء قالوا: -28081

دية مامة من اإلبل, فقوم عمر بن اخلطاب تلل ال -صلى هللا عليه وسلم  -على عهد النىب 
على أهل القرى ألف دينار أو اثىن عشر ألف درهم, ودية احلرة املسلمة إذا كانت من أهل 

ون من األعراب فديتها مخس القرى مخسمامة دينار أو ستة آالف درهم, فإذا كان الذى قتلها
من اإلبل, ودية األعرابية إذا أصاهبا األعراىب مخسون من اإلبل, ال يكلف األعراىب الذهب 

 [40324وال الورق )الشافعى, البيهقى( ]كنز العمال 
( , والبخارى ىف التاريخ 16085, رقم 8/95( , والبيهقى )1/347أخرجه الشافعى )
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 (1)( .". 1/422الكبري )
 

عن عمرو بن وهب الثقفى قال: كنا عند املغرية بن شعبة فقيل  -41189"-50 .50
ع غري أىب بكر فقال كنا م -صلى هللا عليه وسلم  -له هل أم أحد من هذه األمة النىب 

 ىف سفر فلما كان ىف وجه السحر ضرب عنق راحلىت -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 
صلى  -حىت برزان عن الناس فانطلق رسول هللا  فظننت أن له حاجة فعدلت معه فانطلقنا

فتغيب عىن حىت ما أراه فمكث مليا مث جاء فقال حاجتل اي مغرية فقلت  -هللا عليه وسلم 
ما ىل حاجة قال هل معل ماء قلت نعم فقمت إىل قربة أو قال سطيحة معلقة فىمؤخر 

أدلكهما ابلرتاب  قال الرحل فأتيته هبا فصببت عليه فغسل يديه وأحسن غسلهما وأشل أن
أم ال مث غسل وجهه مث ذهب حيسر عن ساعديه وعليه جبة شامية ضيقة الكمني فضاقت 
فأخرج يديه من حتتها إخراجا فغسل وجهه ويديه فذكر ىف احلديث غسل الوجه مرتني ال 

دركنا فأأدرى أهكذا أم ال فمسح رأسه ومسح على العمامة ومسح على اخلفني مث ركبنا 
قد أقيمت الصالة فتقدمهم عبد الرمحن بن عوف وقد صلى هبم ركعة وهو ىف". و  الناس

(2) 
 

ربعي  -[177]-حدثنا ابن فضيل, حدثنا أبو مالل األشجعي, عن  - 15"-51 .51
يدرس اإلسالم كما يدرس وشي الثوب, فيصبح الناس ال »بن حراش, عن حذيفة, قال: 

 أدركنا الناسوالعجوز يقولون: قد  يدرون ما صالة وال صيام , وال نسل غري أن الرجل
هم ال فقال صلة: وما تغين عن« . وهم يقولون: ال إله إال هللا , فنحن نقول: ال إله إال هللا

عنه  ما تغين»إله إال هللا , وهم ال يدرون ما صالة , وال صيام , وال نسل؟ فقال حذيفة: 
 (3)«". ارال إله إال هللا اي صلة؟ ينجون بال إله إال هللا من الن
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عن عمرو بن وهب الثقفي, قال: كنا مع املغرية بن شعبة, فسئل: هل  -11243" .52
 أم النيب صلى هللا عليه وسلم, أحد من هذه األمة غري أيب بكر, رضي هللا عنه؟ فقال: نعم؛

كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم, يف سفر, فلما كان من السحر ضرب عنق راحليت, »
, فعدلت معه, فانطلقنا حىت برزان عن الناس, فنزل عن راحلته, مث فظننت أن له حاجة

انطلق, فتغيب عين حىت ما أراه, فمكث طويال, مث جاء, فقال: حاجتل اي مغرية؟ قلت: 
ما يل حاجة, فقال: هل معل ماء؟ فقلت: نعم, فقمت إىل قربة, أو إىل سطيحة, معلقة 

: وأشل سل يديه, فأحسن غسلهما ـ قاليف آخرة الرحل, فأتيته مباء, فصببت عليه, فغ
أقال: دلكهما برتاب أم ال ـ مث غسل وجهه, مث ذهب حيسر عن يديه, وعليه جبة شامية, 
ضيقة الكمني, فضاقت, فأخرج يديه من حتتها إخراجا, فغسل وجهه ويديه ـ قال: فيجيء 

ومسح  اصيته,يف احلديث غسل الوجه مرتني؟ قال: ال أدري أهكذا كان أم ال ـ مث مسح بن
مهم , وقد أقيمت الصالة, فتقدفأدركنا الناسعلى العمامة, ومسح على اخلفني, وركبنا, 

عبد الرمحن بن عوف, وقد صلى هبم ركعة, وهم يف الثانية, فذهبت أوذنه, فنهاين, فصلينا 
 (.1« )الركعة اليت أدركنا, وقضينا الركعة اليت سبقنا

مسجد اجلامع, فإذا عمرو بن وهب الثقفي, قد عن حممد, قال: دخلت »ويف رواية:  -
دخل من الناحية األخرى, فالتقينا قريبا من وسط املسجد, فابتدأين ابحلديث, وكان حيب 
ما ساق إيل من خري, فابتدأين ابحلديث, فقال: كنا عند املغرية بن شعبة, فزاده يف نفسي 

ل من هذه هللا عليه وسلم رج تصديقا الذي قرب به احلديث, قال: قلنا: هل أم النيب صلى
األمة غري أيب بكر الصديق؟ قال: نعم, كنا يف سفر كذا وكذا, فلما كان يف السحر, ضرب 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عنق راحلته, وانطلق, فتبعته, فتغيب عين ساعة, مث جاء, 

م, عفقال: حاجتل؟ فقلت: ليست يل حاجة اي رسول هللا, قال: هل من ماء؟ قلت: ن
فصببت عليه, فغسل يديه, مث غسل وجهه, مث ذهب حيسر عن ذراعيه, وكانت عليه جبة 
له شامية, فضاقت, فأدخل يديه, فأخرجهما من حتت اجلبة, فغسل وجهه, وغسل ذراعيه, 
ومسح بناصيته, ومسح على العمامة, وعلى اخلفني, مث حلقنا الناس, وقد أقيمت الصالة, 

ا, م, وقد صلى ركعة, فذهبت ألوذنه, فنهاين, فصلينا اليت أدركنوعبد الرمحن بن عوف يؤمه
 (.2« )وقضينا اليت سبقنا هبا
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__________ 

 (.18314( اللفظ ألمحد )1)

 (1)(.." 18347( اللفظ ألمحد )2)
"وجلست يف هودجي, مث اييت القوم الذين يرحلون يل حيملونين, فياخذوين أبسفل  .53

اهلودج, فريفعونه ويضعونه على ظهر البعري, فيشدونه حبباله, مث ايخذون براس البعري 
فينطلقون, قالت: فلما فرغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, من سفره ذلل, وجه قافال, 

نة, نزل منزال فبات به بعض الليل, مث أذن يف الناس ابلرحيل, حىت إذا جاء قريبا من املدي
فارحتل الناس, وخرجت لبعض حاجيت, ويف عنقي عقد يل من جزع ظفار, فلما فرغت 
انسل من عنقي وال أدري, فلما رجعت إىل الرحل, ذهبت ألتمسه يف عنقي فلم أجده, وقد 

, وجاء ه, فالتمسته حىت وجدتهأخذ الناس يف الرحيل, فرجعت إىل مكاين الذي ذهبت من
القوم خاليف الذين كانوا يرحلون يل البعري وقد فرغوا من رحلته, فأخذوا اهلودج, وهم يظنون 
أين فيه كما كنت أصنع, فاحتملوه فشدوا على البعري, ومل يشكوا أين فيه, مث أخذوا براس 

ناس, قالت: د انطلق الالبعري فانطلقوا به, فرجعت إىل العسكر وما فيه داع وال جميب, ق
فتلفعت جبلبايب مث اضطجعت يف مكاين, وعرفت أن لو افتقدت قد رجع إيل, قالت: فوهللا 
إين ملضطجعة إذ مر يب صفوان بن املعطل السلمي, وقد كان ختلف عن العسكر لبعض 
حاجته, فلم يتبع الناس, فرأى سوادي, فأقبل حىت وقف علي, وقد كان يراين قبل أن يضرب 

جاب, فلما رآين قال: إان هلل وإان إليه راجعون, ظعينة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, احل
وأان متلفعة يف ثيايب, وقال: ما خلفل رمحل هللا؟ قالت: فما كلمته, مث قرب البعري فقال: 
اركيب, واستاخر عين, قالت: فركبت, وأخذ براس البعري فانطلق سريعا يطلب الناس, فوهللا 

, وما افتقدت حىت أصبحنا, ونزل الناس, فلما اطمأنوا طلع الرجل يقود ا الناسأدركنما 
يب, فقال أهل اإلفل ما قالوا, فارتج العسكر, وهللا ما أعلم بشيء من ذلل, مث قدمنا 
املدينة, فلم ألبث أن اشتكيت شكوى شديدة, مل يبلغين من ذلل شيء, وقد انتهى احلديث 

د ه وسلم, وإىل أبوي, ال يذكرون منه قليال وال كثريا, إال أين قإىل رسول هللا صلى هللا علي
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أنكرت ذلل منه: كان إذا دخل علي, وعندي أمي مترضين, قال: كيف تيكم؟ ال يزيد على 
ذلل, قالت: حىت وجدت يف نفسي, فقلت, اي رسول هللا, حني رأيت ما رأيت من جفامه: 

 (1)لو أذنت يل فانتقلت إىل أمي فمرضتين,." 
 
"كنت أصنع, فاحتملوه فشدوه على البعري ومل يشكوا أىن فيه, مث أخذوا برأس -1 .54

 البعري فانطلقوا به, ورجعت إىل العسكر وما فيه داع وال جميب قد انطلق الناس, قالت:

 فتلففت جبلباىب مث اضطجعت ىف مكان وعرفت أنه لو قد افتقدت لرجع إىل.

عض املعطل السلمى, وكان ختلف عن العسكر لب فو هللا إىن ملضطجعة إذ مر ىب صفوان بن
حاجته فلم يبت مع الناس, فرأى سوادى, فأقبل حىت وقف على, وقد كان يراىن قبل أن 
يضرب علينا احلجاب, فلما رآىن قال: إان هلل وإان إليه راجعون! ظعينة رسول هللا صلى هللا 

ه, مث قرب ؟ قالت: فما كلمتعليه وسلم! وأان متلففة ىف ثياىب. قال: ما خلفل, رمحل هللا
البعري فقال: اركىب. واستأخر عىن, فركبت وأخذ برأس البعري فانطلق سريعا يطلب الناس, فو 

وما افتقدت حىت أصبحت, ونزل الناس فلما اطمأنوا طلع الرجل  أدركنا الناسهللا ما 
 من ذلل.يقودىن, فقال أهل اإلفل ما قالوا. فارتعج العسكر, وهللا ما أعلم بشىء 

مث قدمنا املدينة فلم ألبث أن اشتكيت شكوا شديدا ال يبلغىن من ذلل شىء وقد انتهى 
احلديث إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإىل أبوى ال يذكرون ىل منه قليال وال كثريا, إال 
أىن قد أنكرت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعض لطفه ىب, كنت إذا اشتكيت رمحىن 

ف ىل فلم يفعل ذلل ىف شكوى ذلل فأنكرت ذلل منه, كان إذا دخل على وعندى ولط
أمى مترضىن قال: كيف تيكم, ال يزيد على ذلل حىت وجدت ىف نفسى حني رأيت من 

« ال عليل»جفامه ىل. فقلت: اي رسول هللا لو أذنت ىل فانتقلت إىل أمى فتمرضىن؟ قال: 
. 

كان, حىت نقهت من وجعى بعد بضع وعشرين   فانتقلت إىل أمى وال علم ىل بشىء مما
ليلة, وكنا قوما عراب ال نتخذ ىف بيوتنا هذه الكنف الىت تتخذ األعاجم نعافها ونكرهها, إمنا  
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كنا نذهب ىف فسح املدينة, وإمنا كان النساء خيرجن كل ليلة ىف حوامجهن, فخرجت ليلة 
ا خالة د مناف, وكانت أمهلبعض حاجىت ومعى أم مسطح بنت أىب رهم بن املطلب بن عب

أىب بكر الصديق, فو هللا إهنا لتمشى معى إذ عثرت ىف مرطها فقالت: تعس مسطح. قلت: 
بئس لعمر هللا ما قلت لرجل من املهاجرين قد شهد بدرا. قالت: أو ما بلغل اخلرب اي بنت 

ان هذا؟ كأىب بكر؟ قلت: وما اخلرب؟ فأخربتىن ابلذى كان من قول أهل اإلفل. قلت: أوقد  
 قالت: نعم وهللا لقد كان.

 (1)فو هللا ما قدرت على أن أقضى حاجىت ورجعت, فوهللا مازلت أبكى حىت ظننت". 
 

ة "َمَعهم فشكوا َذِلل ِإىَل َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم َفَدَعا هللا َفأْرسل َسَحابَ -2 .55
ال من قوِمي مَلاء قَاَل َعاِصم َوَأْخربين رجفأمطرت َحىتى ارتوى النىاس َواْحَتمُلوا َحاجتهم من ا

 ان رجال من اْلُمَناِفقني َكاَن َمْعُروفا نَفاقه فـََلمىا أْمطرت السحابة وارتوى النىاس قـُْلَنا لَُه َوحيل
 َهل بعد َهَذا من َشْيء قَاَل َسَحابَة مارة مثى ضلت اَنَقة َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم فـََقالَ 

َقاَل َرُسول ُمَناِفق أَلَْيَس حُمَمىد يْزعم انه َنيب َوخُيْربُكْم خرب السىَماء َوُهَو اَل يْدرِي أَْين اَنقَته فَـ الْ 
خُيْربُكْم هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم َوِعْنده عَماَرة بن حزم ِإن رجال قَاَل َهَذا حُمَمىد خُيْربُكْم انه َنيب وَ 

َها  َوُهَو اَل يْدرِي أَْين اَنقَته َوِإيِنِ َوهللا َما أعلم ِإالى َما َعلميِن هللا َوقد دلىيِن أِبَْمر السىَماء  هللا َعَليـْ
ِهَي ابلوادي من شعب َكَذا قد حبستها الشىَجَرة بزمامها فَاْنطَلُقوا َفَجاُءوا هبَا َفرجع عَمارَة 

َقاَل رجل َكاَن لى هللا َعَلْيِه َوسلم من خرب الرجل فَـ ِإىَل َرْحله َفَحدثُهْم َعمىا قَاَل َرُسول هللا ص
 يف َرحل عَماَرة امنا قَاَل اْلُمَناِفق َوهللا َهِذه اْلمَقالة قبل َأن أَتيت

َوأخرج ُمسلم َعن أيب محيد قَاَل خرجَنا َمَع َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم يف َغْزَوة تـَُبوك 
 يقة الْمرَأَة فـََقاَل اخرصوها فخرصناها وخرصها َرُسول هللا صلىفاتينا َوادي اْلقرى على حد

َنا َحىتى هللا َعَلْيِه َوسلم عشَرة أوسق َوقَاَل احصيها َحىتى نْرِجع إِلَْيل ِإن َشاَء هللا تـََعاىَل فَاْنطََلقْ 
ة ريح َشِديَدة َفاَل يقم لَ قدمَنا تـَُبوك فـََقاَل َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم ستهب َعَلْيُكم اللىيْـ 

يح ِفيَها أحد ِمْنُكم َومن َكاَن لَُه بعري فليشد عقاله َفهبت ريح َشِديَدة فـََقاَم رجل َفَحملته الرِ 
َلْيِه َوسلم َحىتى ألقته جببل َطيء مثى أَقبلَنا َحىتى قدمَنا َوادي اْلقرى َفَسَأَل َرُسول هللا صلى هللا عَ 
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 ا كم بلغ مترها فـََقاَلت بلغ عشَرة أوسقاْلَمْرأَة َعن حديقته

ْيِه َوأخرج اْبن سعد ِبَسَند َصِحيح َعن اْلُمغريَة بن ُشْعَبة أَنه ُسِئَل َهل أم النىيب صلى هللا َعلَ 
َوسلم اُْحُد من َهِذه االمة غري أيب بكر قَاَل نعم ُكنىا يف سفر فـََلمىا َكاَن من السحر اْنطلق 

َمكَث َطويال َحىتى تربزان َعن النىاس فَنزل َعن رَاِحَلته فتغيب عين َحىتى َما أرَاُه فَ َواْنطََلقت َمَعه 
َوقد اقيمت الصىاَلة  لنَّاسفََأْدرَكَنا امثى َجاَء َفَصبَـْبت َعَلْيِه فـَتَـَوضىأ َومسح خفيه مثى ركبَنا 

َهبت أؤذنه فنهاين الثىانَِية َفذَ فتقدمهم عبد الرىمْحَن بن َعْوف َوقد صلى هبم رَْكَعة وهم يف 
ني صلى فصلينا الرىْكَعة الىيِت أدركنا وقضينا الىيِت سبقتنا فـََقاَل النىيب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم حِ 

 (1)خلف عبد الرىمْحَن بن َعْوف َما قبض َنيب قِط". 
 

 ْبُن اْلُمَعِطِل الِسَلِمِي, ِر يب َصْفَوانُ "َلُرِجَع إيَلِ. قَاَلْت فـََوَاهلِل إيِن َلُمْضَطِجَعٌة إْذ مَ -3 .56
قـَْبَل َحىِت َوَقْد َكاَن خَتَِلَف َعْن اْلَعْسَكِر لِبَـْعِض َحاَجِتِه فـََلْم يَِبْت َمَع الِناِس فـَرََأى َسَواِدي, فَأَ 

َنا احلَِْجاُب فـََلِما َرآين  قَاَل إاِن لِِلِِ َوِإاِن إلَْيِه  َوَقَف َعَلِي َوَقْد َكاَن يـَرَاين قـَْبَل َأْن ُيْضَرَب َعَليـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلىَم َوَأاَن ُمتَـَلِفَفٌة يف ثَِيايب, قَ  اَل َما َخْلَفل يـَْرمَحُل رَاِجُعوَن, ظَِعيَنُة َرُسوِل هللِا َصلىى الِلى

يِن. قَاَلْت فـَرَِكْبت, َوَأَخَذ ِبرَْأِس عَ  هللاُ؟ قَاَلْت فـََلِما َكِلْمته, مُثِ قـَِرَب اْلَبِعرَي فـََقاَل ارَْكيب َواْسَتْأَخرَ 
َما اُفـُْتِقْدت َحىِت َأْصَبْحت, َونـََزَل وَ  َأْدرَْكَنا النّاسَ اْلَبِعرِي فَاْنطََلَق َسرِيًعا, َيْطُلُب الِناَس فـََوَاهلِل َما 

ْفِل  وا, فَاْرتـََعَج اْلَعْسَكُر َوَوهللِا َما قَالُ الِناُس فـََلِما اْطَمأَنِوا طََلَع الِرُجُل يـَُقوُد يب, فـََقاَل َأْهُل اإْلِ
 َما أَْعَلُم ِبَشْيِء من َذِلل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 َعْمرٍو, وََكاَن َيُكوُن فَاِلِج ْبن ذَُكَواُن ْبُن ثـَْعَلَبَة ْبِن هُبَْثَة ْبِن ُسَلْيٍم الِسَلِمِي, مُثِ الذُِكَواينِ ُيَكىِن َأابَ 
ِلَذِلَل خَتَِلَف يف ِة اْلَعْسَكُر يـَْلَتِقُط َما َيْسُقُط ِمْن َمَتاِع اْلُمْسِلِمنَي َحىِت أَيْتِيَـُهْم بِِه وَ َعَلى َساقَ 

ْفِل َما قَاُلوا, َوَقْد ُرِوَي يف خَتَِلِفِه َسَبٌب آِخُر َوهُ  َو أَنُِه َكاَن َهَذا احْلَِديِث اِلِذي قَاَل ِفيِه أَْهُل اإْلِ
اُوَد "َأِن اْمرَأََة ِم اَل َيْستَـْيِقُظ َحىِت يـَْرحتََِل الِناُس. َوَيْشَهُد ِلِصِحِة َهَذا َحِديُث َأيب دَ ثَِقيُل النِـوْ 

َها أَنُِه اَل ُيَصِلي َوذَ  -َصلىى الِلىُ َعَلْيِه َوَسلىَم  -َصْفَواَن اْشَتَكْت بِِه إىَل الِنيبِ  َكَرْت َأْشَياَء ِمنـْ
ْطُلَع الِشْمُس فـََقاَل َواُن اَي َرُسوِل هللِا إيِن اْمرِِئ ثَِقيُل الرِْأِس اَل َأْستَـْيِقُظ َحىِت تَ الِصْبَح فـََقاَل َصفْ 
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َد َهَذا يف َلُه الِنيبِ َعَلْيِه الِساَلُم فَِإَذا اْستَـيـَْقْظت َفَصِل " َوَقْد َضِعَف اْلبَـزِاُر َحِديَث َأيب َداوُ 
ُلُه يـَْوَم قُِتَل َفطَاَعَن ُن اْلُمَعِطِل َشِهيًدا يف ِخاَلَفِة ُمَعاِويََة َواْنَدِقْت رِجْ ُمْسَنِدِه. َوقُِتَل َصْفَواُن بْ 

 هِبَا, َوِهَي ُمْنَكِسَرٌة َحىِت َماَت َوَذِلَل اِبجْلَزِيَرِة مبَْوِضِع يـَُقاُل َلُه ِِشْطَاٌط.

 تـَْفِسرُي َأْسَقُطوا

 (1)وا هَلَا". اَق َأهِنُْم َدَعْوا اجْلَارِيََة َفَسأَُلوَها َحىِت َأْسَقطُ َوِفيِه ِمْن َغرْيِ رَِوايَِة اْبِن إْسحَ 
 

ْضَرَب "الِناِس, فـَرََأى َسَواِدي, َفأَقـَْبَل َحىِت َوَقَف َعَلِي, َوَقْد َكاَن يـَرَاين قـَْبَل َأْن يُ -4 .57
َنا احلَِْجاُب, فَـَلِما َرآين قَاَل: إاِن لِِلِِ َوِإاِن إلَْيِه رَ  ُسوِل هللِا َصلىى الِلىُ َعَلْيِه اِجُعوَن, ظَِعيَنُة رَ َعَليـْ

مُثِ قـَِرَب اْلَبِعرَي,  َوَسلىَم! َوَأاَن ُمتَـَلِفَفةٌ يف ثَِيايب, قَاَل: َما َخِلَفل يـَْرمَحُل هللاُ؟ قَاَلْت: َفَما َكِلَمْتُه,
 فـََقاَل: ارَْكيب, َواْسَتْأَخَر َعيِن.

, َأْدرَْكَنا الّناسَ  َما َخَذ ِبرَْأِس اْلَبِعرِي, فَاْنطََلَق َسرِيًعا, َيْطُلُب الِناَس, فـََوَاهللِ قَاَلْت: فـَرَِكْبُت, َوأَ 
تَـَقْدت َحىِت َأْصَبْحُت, َونـََزَل الِناُس, فـََلِما اْطَمأَنِوا طََلَع الِرُجُل يـَُقوُد يب, فـََقالَ   أَْهُل َوَما افـْ

ْفِل َما قَاُلوا, فَاْرتـََعَج الْ   َعْسَكُر, َوَوهللِا َما أَْعَلُم بشىء من ذلل.اإْلِ

مُثِ َقِدْمَنا اْلَمِديَنَة, فـََلْم أَْلَبَث َأْن اْشَتَكْيُت شكوى شديدة, وال يبلغىن من ذلل شىء, وقد 
ُه قَِلياًل َواَل  انتهى احلديث إىَل َرُسوِل هللِا َصلىى الِلىُ َعَلْيِه َوَسلىَم, َوِإىَل أَبـََوِي اَل َيْذُكُروَن يل ِمنْ 

ِه يب, ُكْنت إَذا َكْرُت ِمْن َرُسوِل هللِا َصلىى الِلىُ َعَلْيِه َوَسلىَم بعض ُلْطفِ َكِثريًا, إاِل َأيِن َقْد أَنْ 
َل ِمْنُه, َكاَن اْشَتَكْيُت َرمِحَيِن, َوَلَطَف يب, فـََلْم يـَْفَعْل َذِلَل يب يف َشْكَواَي تِْلَل, َفأَْنَكْرت َذلِ 

ا زَيـَْنُب بِْنُت قَاَل اْبُن ِهَشاٍم: َوِهَي أُِم ُروَماَن, َوامْسُهَ  -إَذا َدَخَل َعَلِي َوِعْنِدي أُِمي مُتَِرُضيِن 
ْيَف تِيُكْم, اَل يزيد على قَاَل: كَ  -َعْبِد ُدمْهَاَن, َأَحُد َبيِن ِفرَاِس ْبِن َغَنِم ْبِن َماِلِل ْبِن ِكَنانَةَ 

 ذلل.

, ِحنَي رَأَْيُت َما رَأَْيت ت: اَي َرُسوَل هللاِ قَاَل اْبُن إْسَحاَق: قَاَلْت: َحىِت َوَجْدُت يف نـَْفِسي, فَـُقلْ 
 ِمْن َجَفامِِه يل: َلْو أَِذْنَت يل, فَانـْتَـَقْلت إىَل أُِمي, َفَمِرْضتيِن؟

 قَاَل: اَل َعَلْيل. قَاَلْت: فَانـْتَـَقْلت إىَل أُِمي, َواَل ِعْلَم يل ِبَشْيِء ممِا َكاَن, َحىِت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 .". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1) 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلىَم ِمْن َسَفرِِه َذِلَل وَ -5 .58 جىهَ قَاِفاًل َحىتى "قَاَلْت: فـََلمىا فـَرََغ َرُسوُل الِلِى َصلىى الِلى
 ُمؤذن يف النىاِس اِبلرىِحيِل, َباَت ِبِه بـَْعَض اللىْيِل, مُثى أَذىنَ ِإَذا َكاَن َقرِيًبا ِمَن اْلَمِديَنِة نـََزَل َمْنزاًِل فَـ 

( فـََلمىا فـََرْغُت 1فَاْرحَتََل النىاُس, َوَخَرْجُت لِبَـْعِض َحاَجيِت َويف ُعُنِقي ِعْقٌد يل ِفيِه َجزُْع ظََفاٍر )
 ُعُنِقي فـََلْم َأِجْدُه, َوَقْد الرىْحِل َذَهْبُت أَْلَتِمُسُه يف  اْنَسلى ِمْن ُعُنِقي َواَل أَْدرِي, فـََلمىا َرَجْعُت ِإىَل 

 َأَخَذ النىاُس يف الرىِحيِل, فـََرَجْعُت ِإىَل َمَكاين الىِذي َذَهْبُت إِلَْيِه فَاْلَتَمْسُتُه َحىتى 

ُلوَن يلَ اْلبَ  ْد َكانُوا فـََرُغوا َمْن رِْحَلِتِه, فََأَخُذوا ِعرَي َوقَ َوَجْدتُُه, َوَجاءَ اْلَقْوُم ِخاَليف الىِذيَن َكانُوا يـَُرحِِ
َومَلْ َيُشكُّوا َأيِنِ ِفيِه,  اهْلَْوَدَج َوُهْم َيظُنُّوَن َأيِنِ ِفيِه َكَما ُكْنُت َأْصَنُع, فَاْحَتَمُلوهُ َفَشدُّوهُ َعَلى اْلَبِعريِ 

 مُثى َأَخُذوا ِبرَْأِس اْلَبِعرِي فَاْنطََلُقوا ِبِه.

 َجْعُت ِإىَل اْلَعْسَكِر َوَما ِفيِه َداٍع َواَل جمُِيٌب, َقِد اْنطََلَق النىاُس.فـَرَ 

ُتِقْدُت لَ  ْلَبايب مُثى اْضَطَجْعُت يف َمَكاين, َوَعَرْفُت َأْن َلِو افـْ  ُرِجَع النىاس ِإيَلى.قَاَلْت: فـَتَـَلفىْفُت جِبِ

َن قد ختلف َعن ْذ َمرى يب َصْفَوان بن اْلُمَعطل الِسلِمِي وََكاقَاَلْت: فـََوالِلِى ِإيِنِ َلُمْضَطِجَعٌة إِ 
 َوَقْد َكاَن اْلَعْسَكر لَبعض حاجاته فـََلْم يَِبْت َمَع النىاِس, فـَرََأى َسَواِدي َفأَقـَْبَل َحىتى َوَقَف َعَليى 

َنا احلَِْجاُب, فـََلمىا َرآين قَاَل:  ِإانى إِلَْيِه رَاِجُعوَن! ظَِعيَنُة َرُسوُل ِإانى لِلِِى وَ يـَرَاين قـَْبَل َأْن ُيْضَرَب َعَليـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلىَم؟ َوَأاَن ُمتَـَلفَِِفٌة يف ثَِيايب.  الِلِى َصلىى الِلى

ُ؟ قَاَلْت: َفَما َكلىْمُتُه.  قَاَل: َما َخلىَفِل يـَْرمَحُِل الِلى

 َكيب.مُثى قـَرىَب ِإيَلى اْلَبِعرَي فـََقاَل: اْر 

.  َواْسَتْأَخَر َعينِِ

َوَما  ْدرَْكَنا النَّاسَ أَ قَاَلْت: فـَرَِكْبُت َوَأَخَذ ِبرَْأِس اْلَبِعرِي فَاْنطََلَق َسرِيًعا َيْطُلُب النىاَس, فـََوالِلِى َما 
ُتِقْدُت َحىتى َأْصَبْحُت, َونـََزَل النىاُس فـََلمىا اْطَمأَنُّوا طََلَع الرىُجُل يـَُقودُ  ْفِل يب  افـْ , فـََقاَل َأْهُل اإْلِ

 َما قَاُلوا, َواْرَتجى اْلَعْسَكر َوَوالِلى َما أعلم بشئ ِمْن َذِلَل.

ُلُغيِن ِمْن َذِلل شئ.  مُثى َقِدْمَنا اْلَمِديَنَة فـََلْم أَْلَبْث َأِن اْشَتَكْيُت َشْكَوى َشِديَدًة اَل يـَبـْ

__________ 
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 ( اجْلزع: اخلرز.1)

 َنة اِبْليمن.وظفار: َمِدي

ريَة  - 20)  (1)( )*(".3السِِ
 

"من كل اعتبار, فكان هذا من بعد تنبها إىل وجوب العمل على محاية اجملتمع -6 .59
من مروجات الشر, ومن اخلرص ابلظنون, واالحتفاظ بكرامات البيواتت, ولقد قال تعاىل 

ْفِل ُعْصَبٌة ِمْنُكْم, ال   ْل ُهَو َخرْيٌ َلُكْم.حَتَْسُبوُه َشرًّا َلُكْم, بَ يف ذلل: ِإنى الىِذيَن جاُؤ اِبإْلِ

واخلري فيما شرف هللا به بيت النبوة, وفيما أعقبه من تطهري نفوس الذين خاضوا فيه إبقامة 
احلد عليهم جبلدهم مثانني جلدة, مث ما بني هللا سبحانه وتعاىل أن اإلمث الذى اكتسبه بعض 

 سدى, فحسبهم عقوبة احلد الزاجر.املهاجرين ال مينع معونتهم من خري ي

 ونذكر اآلن حديث اإلفل, كما جاء يف كتب السرية وصحاح السنة: -496

كان النىب صلى هللا تعاىل عليه وسلم خيتار من نسامه للسفر معه عند ما يريد السفر ابلقرعة, 
خرجت ففكانت القرعة يف غزوة بىن املصطلق على أم املؤمنني عامشة الصديقة بنت الصديق, 

معه يف هذه الغزوة ويف عودهتا نزلت حلاجتها, فتخلفت عن الركب, ولنرتك البنة الصديق 
 ذكر القصة, وقد وافق ما جاء يف الصحيحني عن هذا األمر.

هللا تعاىل  فلما فرغ رسول هللا صلى»قالت يف سفره عليه الصالة والسالم لبىن املصطلق, 
 إذا كان قريبا من املدينة, نزل منزال فبات فيه عليه وسلم من سفره ذلل جاء قافال حىت

بعض الليل, مث أذن مؤذن يف الناس ابلرحيل, فارحتل الناس فخرجت لبعض حاجىت؛ ويف 
عنقى عقد ... فلما فرغت انسل من عنقى وال أدرى, فلما رجعت إىل الرحل ألتمسه يف 

التمسته, ى ذهبت إليه, فعنقى فلم أجده, وقد أخذ الناس يف الرحيل فرجعت إىل مكاىن الذ
 حىت وجدته.

وجاء القوم خالىف الذين كانوا يرحلون إىل البعري )أى أهنم ساقوا البعري الذى كان يقلها( 
وقد كانوا قد فرغوا من رحلته فأخذوا اهلودج, وهم يظنون أىن فيه كما كنت أصنع, فاحتملوه, 

رجعت إىل لبعري, فانطلقوا به, ففشدوه على البعري, ومل يشكوا أىن فيه, مث أخذوا برأس ا
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املعسكر, وما فيه داع وال جميب, قد انطلق الناس, فتلففت جبلباىب, مث اضطجعت مكاىن, 
وعرفت أىن لو افتقدت لرجع الناس إيِل, فو هللا إىن ملضطجعة, إذ مرىب صفوان بن املعطل 

سوادى  أىالسلمى, وكان قد ختلف عن العسكر لبعض حاجاته, فلم بيت مع الناس, فر 
فأقبل حىت وقف, وكان يراىن قبل أن يضرب احلجاب فلما رآىن قال: إان هلل وإان إليه راجعون, 

 ظعينة رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه وسلم, وأان متلفلفة يف ثياىب, قال:

فما خلفل يرمحل هللا؟ فما كلمته مث قرب إىل البعري فقال: اركىب, واستأخر مىن, فركبت 
قدت حىت , وما افتأدركنا الناسالبعري وانطلق سريعا يطلب الناس, فو هللا ما وأخذ برأس 

 (1)أصبحت ونزل الناس, فلما". 
 

 بغريه. -صلى هللا عليه وسِلم -"اخلامس عشر: يف اقتدامه-7 .60

 وفيه نوعان:

 

 بعبد الرمحن بن عوف. -صلى هللا عليه وسِلم -األول: يف اقتدامه

ي رض -بو داود, والنسامي, وابن ماجة, عن املغرية بن شعبةروى اإلمام مالل, وأمحد, وأ
صلى هللا عليه  -فتربز النيب -صلى هللا عليه وسِلم -أنه غزا مع رسول هللا -هللا تعاىل عنه

 -لمصلى هللا عليه وس -الغامط فحملت معه إداوة وذكر احلديث. ووضوء النيب -وسِلم
ة, ا عبد الرمحن بن عوف وقد ركع هبم ركعوقال فيه وأقبلت معه حني سجد الناس, فقدمو 

رسول  ذهب يتأخر فأومأ إليه يصلي هبم فأدرك -صلى هللا عليه وسِلم -فلما أحس ابلنيب
بد إحدى الركعتني فصلى مع الناس الركعة األخرية, فلما سلم ع -صلى هللا عليه وسلم -هللا

ني, فأكثروا أفزع ذلل املسلميتم صالته, ف -صلى هللا عليه وسِلم -الرمحن, قام رسول هللا
 قال: صالته, أقبل عليهم, مث -صلى هللا عليه وسِلم -التسبيح, فما قضى رسول هللا

 ( [ .1يغبطهم أن صلوا الصالة بوقتها ] )« أحسنتم وأصبتم»

 -ل أم النيبه -رضي هللا تعاىل عنه -وروى ابن سعد بسند صحيح عن املغرية بن شعبة
أحد ]من هذه األمة[ غري أيب بكر الصديق؟ قال: نعم, كِنا يف سفر  -صلى هللا عليه وسلم
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 تربزان وانطلقنا معه, حىت -صلى هللا عليه وسلم -فلما كان عند السحر انطلق رسول هللا
راحلته مث انطلق فتغيب عين حىت ما أراه, فمكث طويال, مث جاء عن الناس, فنزل عن 

يمت الصالة, , وقد أقفأدركنا الناسفصببت عليه فتوِضأ ومسح على خفيه, مث ركبنا, 
فتقدمهم عبد الرمحن بن عوف وقد صلى هبم ركعة وهم يف الثانية فذهبت أوذنه, فنهاين 

حني صلى  -ليه وسلمصلى هللا ع -, فقال النيبفصلينا الركعة اليت أدركنا وقضينا اليت سبقتنا
( 2] ) «ما قبض نيب قط حىت يصلي خلف رجل صاحل من أمته»عبد الرمحن بن عوف: 

. ] 

 

 تعاىل عنه. رضي هللا -أبيب بكر الصديق -صلى هللا عليه وسِلم -الثاين: يف اقتدامه

 - تعاىل عنهارضي هللا -عن عامشة -وقال: حسن صحيح -روى اإلمام أمحد, والرتمذي
الذي  خلف أيب بكر الصديق يف مرضه -صلى هللا عليه وسِلم -صلى رسول هللا»قالت: 

 ( [ .3« ] )مات فيه, قاعدا

 -رضي هللا تعاىل عنه -والنسامي, عن أنس -وقال: حسن صحيح -وروى الرتمذي
__________ 

 وقد تقدم. 249/ 4( [ انظر مسند أمحد 1] )

 .61/ 3( [ الطبقات 2] )
 (1)( وقال حسن صحيح غريب.". 362) 197/ 2والرتمذي  251/ 6( [ أمحد 3] )
 

 النىاُس, "نزل منزال, فـََباَت بِِه بـَْعَض اللىْيِل, مُثى أَذىَن يف النىاِس اِبلرىِحيِل, فَاْرحَتَلَ -8 .61
ٍر, فـََلمىا فـََرْغُت اْنَسلى ِمْن [ ِظَفا1َوَخَرْجُت لِبَـْعِض َحاَجيِت, َويف ُعُنِقي ِعْقٌد يل, ِفيِه َجزُْع ]

َقْد َأَخَذ ُعُنِقي َواَل أَْدرِي, فـََلمىا َرَجْعُت إىَل الرىْحِل َذَهْبُت أَْلَتِمُسُه يف ُعُنِقي, فـََلْم َأِجْدُه, وَ 
َجْدتُُه, َوَجاَء اْلَقْوُم وَ  النىاُس يف الرىِحيِل, فـََرَجْعُت إىَل َمَكاين الىِذي َذَهْبُت إلَْيِه, فَاْلَتَمْسُتُه َحىتى 

ُلوَن يل اْلَبِعرَي, َوَقْد فـََرُغوا ِمْن رِْحَلِتِه, َفَأَخُذوا اهْلَْوَدَج, َوُهْم َيظُنُّوَن  ِخاَليف, الىِذيَن َكانُوا يـَُرحِِ
وا َأيِنِ ِفيِه, مُثى َأَخُذوا ِبرَْأِس كُّ َأيِنِ ِفيِه, َكَما ُكْنُت َأْصَنُع, فَاْحَتَمُلوُه, َفَشدُّوُه َعَلى اْلَبِعرِي, َومَلْ َيشُ 

                                         
 8/194سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد  (1)



46 

 

 َق النىاُس.اْلَبِعرِي, فَاْنطََلُقوا ِبِه, فـََرَجْعُت إىَل اْلَعْسَكِر َوَما ِفيِه ِمْن َداٍع َواَل جمُِيٍب, َقْد اْنطَلَ 

 

َها َعَلى بَِعريِِه( :  )ُمُروُر اْبِن اْلُمَعطىِل هِبَا َواْحِتَمالُُه إايى

ْلَبايب, مُثى اْضَطَجْعُت يف َمَكاين, َوَعَرْفُت َأْن َلْو َقْد اُفْـ قَاَلْت: فَـ  ُتِقْدُت َلُرِجَع إيِل. تَـَلفىْفُت جِبِ
, َوَقْد َكاَن ختََ  لىَف َعْن قَاَلت: فو هللا إيِنِ َلُمْضَطِجَعٌة إْذ َمرى يب َصْفَواُن ْبُن اْلُمَعطىِل السَُّلِميُّ

يى, [ , فـََلْم يَِبْت َمَع النىاِس, فـَرََأى َسَواِدي, َفأَقـَْبَل َحىتى َوَقَف َعلَ 2اَجِتِه ]اْلَعْسَكِر لِبَـْعِض حَ 
َنا احلَِْجاُب, فـََلمىا َرآين قَاَل: إانى لِلى َوِإانى إلَْيهِ  رَاِجُعوَن,  َوَقْد َكاَن يـَرَاين قـَْبَل َأْن ُيْضَرَب َعَليـْ

ُ؟ هللُا َعَلْيِه َوَسلىَم! َوَأاَن ُمتَـَلفَِِفٌة يف ثَِيايب, قَ  ظَِعيَنُة َرُسوِل الِلِى َصلىى اَل: َما َخلىَفَل يـَْرمَحَُل الِلى
. قَاَلْت: فـَرَكِ  ْبُت, َوَأَخَذ ِبرَْأِس قَاَلْت: َفَما َكلىَمْتُه, مُثى قـَرىَب اْلَبِعرَي, فـََقاَل: ارَْكيب, َواْسَتْأَخَر َعينِِ

تَـَقْدُت َحىتى َأْصَبْحُت, , وَ َأْدرَْكَنا النَّاسَ َلَق َسرِيًعا, يْطلب النىاس, فو هللا َما اْلَبِعرِي, فَاْنطَ  َما افـْ
ْفِل َما قَاُلوا:  َونـََزَل النىاُس, فـََلمىا اْطَمأَنُّوا طََلَع الرىُجُل يـَُقوُد يب, فـََقاَل أَْهُل اإْلِ

 َشْيِء ِمْن َذِلَل.[ اْلَعْسَكر, وو هللا َما أَْعَلُم بِ 3فارتعج ]

 

َها( :  )إْعرَاُض الرىُسوِل َعنـْ

ُلُغيِن ِمْن َذِللَ   مُثى َقِدْمَنا اْلَمِديَنَة, فـََلْم أَْلَبَث َأْن اْشَتَكْيُت َشْكَوى َشِديَدًة, َواَل يـَبـْ

__________ 

َها اجْلزع ا1]  ظفاري.ل[ اجْلزع: اخلرز. وظفار: َمِديَنة اِبْليمن قرب صنعاء, وينسب إِلَيـْ

, [ َكاَن َصْفَوان على ساقة اْلَعْسَكر يلتقط َما يْسقط من َمَتاع اْلُمسلمني, َحىتى أَيْتِيهم بِهِ 2]
 َولَذِلل ختلف.

 )رَاجع الرىْوض( .

 (1)َأي اْضطرَب.". « ارتج»[ ارتعج اْلَعْسَكر: حتِرك واضطرب. َويف ر: 3]
 

, وما ناسأدركنا الاس, فو هللا ما "فركبت, وأخذ برأس البعري منطلقا يطلب النِ -9 .62
افتقدت حىت أصبحت ونزلوا, فلِما اطمأنوا طلع الرجل يقود يب البعري, فقال أهل اإلفل ما 
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 قالوا وارتِج العسكر, وو هللا ما أعلم بشيء من ذلل.

مث قدمنا املدينة, فلم ألبث أن اشتكيت شكوى شديدة؛ وليس يبلغين من ذلل شيء, وقد 
إىل رسول هللا وإىل أبوِي؛ وهم ال يذكرون يل منه كثريا وال قليال؛ إاِل أيِن قد  انتهى احلديث

 أنكرت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعض لطفه يب يف شكواي هذه.

 يزيد ال« كيف تيكم؟»فأنكرت ذلل منه, كان إذا دخل علي وعندي أمي متِرضين, قال: 
 رأيت ما حني -فقلت: اي رسول هللا -غضبت -على ذلل. قالت: حىت وجدت يف نفسي

 , لو أذنت يل فانتقلت إىل أِمي؟-رأيت من جفامه يل

قالت: فانقلبت إىل أِمي وال علم يل بشيء مما كان, حىت نقهت من « . ال عليل»قال: 
وجعي بعد بضع وعشرين ليلة, وكِنا قوما عراب, ال نتخذ يف بيوتنا هذه الكنف, اليت تتخذها 

ا ونكرهها, إمِنا كِنا خنرج يف فسح املدينة, وكانت النساء خيرجن كِل ليلة يف األعاجم, نعافه
حوامجهن, فخرجت ليلة لبعض حاجيت, ومعي أِم مسطح, فو هللا إهِنا لتمشي معي إذ 

 عثرت يف مرطها, فقالت:

 ما قلت لرجل من املهاجرين شهد بدرا!. -لعمر هللا -تعس مسطح؟ فقلت: بئس

رب اي بنت أيب بكر؟ قلت: وما اخلرب! فأخربتين ابلذي كان من أهل قالت: أوما بلغل اخل
 اإلفل. قلت: أو قد كان هذا؟!.

 قالت: نعم. وهللا لقد كان!.

قالت عامشة: فو هللا ما قدرت على أن أقضي حاجيت, ورجعت, فو هللا ما زلت أبكي, 
اس مبا حتِدثوا النحىت ظننت أِن البكاء سيصدع كبدي, وقلت ألمي: يغفر هللا لل, حتِدث 

به, وال تذكرين يل من ذلل شيئا؟ قالت: أي بنية, خِففي عنل فو هللا لقِل ما كانت امرأة 
 حسناء عند رجل حيِبها, وهلا ضرامر, إال كثِرن وكثِر الناس عليها.

حمد هللا, ف -وال أعلم بذلل -قالت: وقد قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فخطبهم
 أيها الناس! ما ابل رجال يؤذونين يف أهلي, ويقولون عليهم غري احلِق؟!»ال: وأثىن عليه مث ق

 ما علمت منه إال خريا, وال -وهللا -وهللا ما علمت عليهم إال خريا, ويقولون ذلل لرجل
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 (1)« .". يدخل بيتا من بيويت إال وهو معي!
 

ُه ِمْن بعض َكاَن َأْوَعى لَ "الزهري: وكل قد حدثين هبذا احْلَِديِث َوبـَْعُض اْلَقْوِم  -10 .63
َثيِن اْلَقْوُم.  وقد مجعت ُكلى الىِذي َحدى

َثيِن حَيْىَي ْبُن َعبىاِد ْبِن َعْبِد الِلِى ْبِن الزَُّبرْيِ, َعْن أَبِيِه, عَ  ْن َعاِمَشَة َوَعْبِد قَاَل اْبُن ِإْسَحاَق: َحدى
ا ِحنٍي قَاَل ِفيَها أَْهُل ِد الرىمْحَِن, َعْن َعاِمَشَة َعْن نـَْفِسهَ الِلِى ْبِن َأيب َبْكٍر َعْن َعْمَرَة بِْنِت َعبْ 

يًعا, حُيَدُِِث بـَْعُضُهْم َما ملَْ حيَُ  ْفِل َما قَاُلوا, َفُكلٌّ َقْد َدَخَل يف َحِديِثَها َعْن َهُؤاَلِء مجَِ دِِْث اإْلِ
َها ثَِقًة, َفُكلُُّهْم َحدىَث  َع قَاَلْت: كَ َصاِحُبُه, وَُكلٌّ َكاَن َعنـْ َها مبَا مسَِ ُ َعنـْ اَن َرُسوُل الِلِى َصلىى الِلى

ُه, فـََلمىا َكاَن َغْزَوُة َعَلْيِه َوَسلىَم ِإَذا أَرَاَد َسَفرًا أَقـْرََع َبنْيَ ِنَسامِِه َفأَيـىتـُُهنى َخرََج َسْهُمَها َخرََج هِبَا َمعَ 
ِهنى َمَعُه َفَخرََج يب َرُسوُل , َكَما َكاَن َيْصَنُع, َفَخرََج َسْهِمي َعَليْ َبيِن اْلُمْصطَِلِق أَقـْرََع َبنْيَ ِنَسامِهِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلىَم.  الِلِى َصلىى الِلى

( مل يهجهن اللىْحُم فـَيَـثْـُقْلَن, وَُكْنُت ِإَذا َرَحَل يل 1قَاَلْت: وََكاَن النَِِساُء ِإْذ َذاَك أيكلن العلق )
, وأيخذون يف َهْوَدِجي, مُثى أَيْيت اْلَقْوَم الىِذيَن َكانُوا يرحلون يل فيحملونينبَِعرِيي َجَلْسُت 

ِه, مُثى أَيُْخُذوَن ِبرَْأِس اْلَبِعرِي أبَِْسَفِل اهْلَْوَدِج َفرَيْفـَُعونَُه فـََيَضُعونَُه َعَلى َظْهِر اْلَبِعرِي, فـََيُشدُّونَُه حِبَِبالِ 
 فـَيَـْنطَِلُقوَن ِبِه.

اًل َحىتى ِإَذا َكاَن ْت: فـََلمىا فـَرََغ َرُسوُل الِلِى َصلىى الِلىُ َعَلْيِه َوَسلىَم ِمْن َسَفرِِه َذِلَل, َوجىَه قَافِ قَالَ 
اْرحَتََل لرىِحيِل, فَ َقرِيًبا ِمَن اْلَمِديَنِة نـََزَل َمْنزاًِل فـََباَت بِِه بـَْعَض اللىْيِل, مُثى أَذىَن ُمَؤذٌِِن يف النىاِس ابِ 

( ظفار, فلما فرغ اْنَسلى ِمْن 2النىاُس َوَخَرْجُت لِبَـْعِض َحاَجيِت, َويف ُعُنِقي ِعْقٌد يل ِفيِه َجزُْع )
ْد َأَخَذ النىاُس ُعُنِقي َواَل أَْدرِي, فـََلمىا َرَجْعُت ِإىَل الرىْحِل َذَهْبُت أَْلَتِمُسُه يف ُعُنِقي فـََلْم َأِجْدُه َوقَ 

 لرىِحيِل, فـََرَجْعُت ِإىَل َمَكاين الىِذي َذَهْبُت إِلَْيِه فَاْلَتَمْسُتُه َحىتى َوَجْدتُُه,يف ا

ُلوَن يلَ اْلَبِعرَي َوَقْد َكانُوا فـََرُغوا َمْن رِْحَلِتِه, فأخذو اهْلَْوَدَج  َوَجاَء اْلَقْوُم ِخاَليف, الىِذيَن َكانُوا يـَُرحِِ
 َيُشكُّوا َأيِنِ ِفيِه مُثى ِفيِه, َكَما ُكْنُت َأْصَنُع فَاْحَتَمُلوُه َفَشدُّوُه َعَلى اْلَبِعرِي, َوملَْ  َوُهْم َيظُنُّوَن َأيِنِ 

َقِد اْنطََلَق  َأَخُذوا ِبرَْأِس اْلَبِعرِي, فَاْنطََلُقوا بِِه فـََرَجْعُت ِإىَل اْلَعْسَكِر َوَما ِفيِه َداٍع َواَل جمُِيٌب,
 النىاُس.
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ْلَبايب مُثى اْضَطَجْعُت يف َمَكاين, َوَعَرْفُت َأْن لو افتقدت لقَاَلْت فَـ   رجع الناس ِإيَلى.تَـَلفىْفُت جِبِ

( بن املعطل السلمي وكان قد ختلف عن 3قَاَلْت: فـََوالِلِى ِإيِنِ َلُمْضَطِجَعٌة ِإْذ َمرى يب صفوان )
َوَقَف َعَليى َوَقْد َكاَن  ى َسَواِدي َفأَقـَْبَل َحىتى العسكر لبعض حاجاته فـََلْم يَِبْت َمَع النىاِس فـَرَأَ 

َنا احلَِْجاُب فَـَلمىا َرآين قَاَل: ِإانى لِلِِى َوِإانى إِلَْيِه رَاِجُعونَ   ظَِعيَنةُ َرُسوُل الِلِى يـَرَاين قـَْبَل َأْن ُيْضَرَب َعَليـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلىَم؟ َوَأاَن ُمتَـَلفَِِفةٌ   يف ثَِيايب. َصلىى الِلى

 قَاَل َما َخلىَفِل يـَْرمَحُِل الِلىُ؟ قَاَلْت َفَما َكلىْمُتُه.

.  مُثى قـَرىَب ِإيَلى اْلَبِعرَي فـََقاَل: ارَْكيب َواْسَتْأَخَر َعينِِ

َوَما  َأْدرَْكَنا النَّاسَ ا مَ قَاَلْت فـَرَِكْبُت َوَأَخَذ ِبرَْأِس اْلَبِعرِي فَاْنطََلَق َسرِيًعا َيْطُلُب النىاَس, فـََوالِلِى 
ُتِقْدُت َحىتى َأْصَبْحُت َونـََزَل النىاُس فـََلمىا اْطَمأَنُّوا طََلَع الرىُجُل يـَُقوُد يب, فـََقاَل أَ  ْفِل َما افـْ ْهُل اإْلِ

 قَاُلوا َواْرَتجى العسكر

__________ 

 ( العلق: مجع علقة, وهو الطعام القليل ما يسد به الرمق.1)

 جزع: خرزميان يصنع يف ظفار, مدينة ابليمن قرب صنعاء. (2)

( وهو صفوان بن املعطل بن وبيصة بن املؤمل بن خزاعي بن حمارب بن مرة بن فاجل بن 3)
 ذكوان بن ثعلبة بن هبنة بن سليم ذكره الكليب.

قال السهيلي: " كان صفوان على ساقة العسكر يلتقط ما يسقط من متاع اجليش لريده 
 ولذلل ختلف " وقيل إنه كان ثقيل النوم, ذكره أبو داود. إليهم,

.")*((1) 
 

ْفلِ -11 .64  "ِقصىُة اإْلِ

َثيِن الزُّْهرِيُّ َعْن َعْلقَ  ْفِل: قَاَل اْبُن ِإْسَحاَق َحدى َمَة َوَهَذا ِسَياُق حُمَمىِد ْبِن ِإْسَحاَق حديث اإْلِ
د هللا بن عتبة قال الزهري: ْبُن الزَُّبرْيِ َوَعْبُد هللا بن عبي ْبِن َوقىاٍص َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيىِب َوُعْرَوةَ 

وكل قد حدثين هبذا احْلَِديِث َوبـَْعُض اْلَقْوِم َكاَن َأْوَعى َلُه ِمْن بعض وقد مجعت ُكلى الىِذي 
َثيِن اْلَقْوُم.  َحدى
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َثيِن حَيْىَي ْبُن َعبىاِد ْبِن َعْبدِ  َبرْيِ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِمَشَة َوَعْبِد الِلِى الِلِى ْبِن الزُّ  قَاَل اْبُن ِإْسَحاَق: َوَحدى
ْفِل ْبِن َأيب َبْكٍر َعْن َعْمَرَة بِْنِت َعْبِد الرىمْحَِن َعْن َعاِمَشَة َعْن نـَْفِسَها ِحنَي قَاَل ِفيَها أَهْ  ُل اإْلِ

يًعا حُيَدُِِث بـَْعُضهُ  َما قَاُلوا, َفُكلٌّ َقْد َدَخَل يف َحِديِثَها َعْن َهُؤاَلءِ  ْم َما ملَْ حُيَدِِْث َصاِحبُُه مجَِ
َع قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل الِلِى َصلىى الِلىُ  َها مبَا مسَِ َها ثَِقًة َفُكلُُّهْم َحدىَث َعنـْ  َعَلْيِه َوَسلىَم وَُكلٌّ َكاَن َعنـْ

هُ فـََلمىا َكاَن َغْزَوةُ َبيِن اْلُمْصطَِلِق َخرََج َسْهُمَها َخرََج هِبَا َمعَ  ِإَذا أَرَاَد َسَفرًا أَقـْرَعَ َبنْيَ ِنَسامِِه َفأَيـىتـُُهنى 
ُ أَقـْرََع َبنْيَ ِنَسامِِه, َكَما َكاَن َيْصَنُع, َفَخرََج َسْهِمي َعَلْيِهنى َمَعُه َفَخرََج يب َرُسوُل ا لِلِى َصلىى الِلى

ُقْلَن وَُكْنُت ِإَذا اُء ِإْذ َذاَك أيكلن العلق مل يهجهن اللىْحُم فـَيَـثْـ َعَلْيِه َوَسلىَم. قَاَلْت: وََكاَن النِِسَ 
ىن وأيخذون َرَحَل يل بَِعرِيي َجَلْسُت يف َهْوَدِجي مُثى أَيْيت اْلَقْومُ الىِذيَن كانوا يرحلون يل فيحملون

ُشدُّونَُه حِبَِبالِِه مُثى أَيُْخُذوَن بِرَْأِس اْلَبِعرِي ِعرِي فـَيَ أبَِْسَفِل اهْلَْوَدِج َفرَيْفـَُعونَُه فـََيَضُعونَُه َعَلى َظْهِر اْلبَ 
ِه َذِلَل َوجىَه قَاِفاًل فـَيَـْنطَِلُقوَن ِبِه. قَاَلْت: فـََلمىا فـَرََغ َرُسوُل الِلِى َصلىى الِلىُ َعَلْيِه َوَسلىَم ِمْن َسَفرِ 

 أِذن مؤذن يف النىاِس اِبلرىِحيِل َل َمْنزاًِل فـََباَت ِبِه بـَْعَض اللىْيِل مُثى َحىتى ِإَذا َكاَن َقرِيًبا ِمَن اْلَمِديَنِة نـَزَ 
ا فـََرْغُت اْنَسلى فَاْرحَتََل النىاُس َوَخَرْجُت لِبَـْعِض َحاَجيِت َويف ُعُنِقي ِعْقٌد يل ِفيِه َجزُْع ظََفاٍر فـََلمى 

َلْم َأِجْدُه َوَقْد َأَخَذ ىَل الرىْحِل َذَهْبُت أَْلَتِمُسُه يف ُعُنِقي فَـ ِمْن ُعُنِقي َواَل أَْدرِي فـََلمىا َرَجْعُت إِ 
ُه َوَجاَء اْلَقْوُم النىاُس يف الرىِحيِل فـََرَجْعُت ِإىَل َمَكاين الىِذي َذَهْبُت إِلَْيِه فَاْلَتَمْسُتُه َحىتى َوَجْدتُ 

ُلوَن يلَ اْلبَ  َأَخُذوا اهْلَْوَدَج َوُهْم َيظُنُّوَن ِعرَي َوَقْد َكانُوا فـََرُغوا َمْن رِْحَلِتِه فَ ِخاَليف الىِذيَن َكانُوا يـَُرحِِ
 مُثى َأَخُذوا ِبرَْأِس اْلَبِعرِي َأيِنِ ِفيِه َكَما ُكْنُت َأْصَنُع فَاْحَتَمُلوُه َفَشدُّوُه َعَلى اْلَبِعرِي َومَلْ َيُشكُّوا َأيِنِ ِفيهِ 

. قَاَلْت فـَتَـَلفىْفُت ُت ِإىَل اْلَعْسَكِر َوَما ِفيِه َداٍع َواَل جمُِيٌب َقِد اْنطََلَق النىاسُ فَاْنطََلُقوا ِبِه فـََرَجعْ 
ُتِقْدُت َلُرِجَع الناس اىل. قالت ف ْلَبايب مُثى اْضَطَجْعُت يف َمَكاين َوَعَرْفُت َأْن َلِو افـْ و هللا اىن جِبِ

اته وكان قد ختلف عن العسكر لبعض حاج ملضطجعة إذ مِر بني صفوان بن املعطل السلمي
َنا فـََلْم يَِبْت َمَع النىاِس فـَرََأى َسَواِدي َفأَقـَْبَل َحىتى َوَقَف َعَليى َوَقْد َكاَن يـَرَاين قـَْبَل أَ  ْن ُيْضَرَب َعَليـْ

ُ َعلَ ظَِعي 156: 2احلَِْجاُب فـََلمىا َرآين قَاَل: ِإانى لِلِِى َوِإانى إِلَْيِه راِجُعوَن  ْيِه َنُة َرُسوُل الِلِى َصلىى الِلى
 َوَسلىَم؟

ُ؟ قَاَلْت َفَما َكلىْمُتُه. مُثى قَـ  رىَب ِإيَلى اْلَبِعرَي فَـَقاَل َوَأاَن ُمتَـَلفَِِفٌة يف ثَِيايب. قَاَل َما َخلىَفِل يـَْرمَحُِل الِلى
. قَاَلْت فـَرَِكْبُت َوَأخَ  طلب الناس فو هللا َما َذ برأس البعري فانطلق سريعا يارَْكيب َواْسَتْأَخَر َعينِِ

ُتِقْدُت َحىتى َأْصَبْحُت َونـََزَل النىاُس فـََلمىا اْطَمأَنُّوا طََلَع الرى  َأْدرَْكَنا النَّاسَ  ُجُل يـَُقوُد يب َوَما افـْ
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ْفِل َما قَاُلوا َواْرَتجى العسكر وو هللا َما أَْعَلُم ِبشَ  ِلَل مُثى َقِدْمَنا اْلَمِديَنَة ْيٍء ِمْن ذَ فـََقاَل َأْهُل اإْلِ
 (1)فـََلْم أَْلَبْث َأِن اْشَتَكْيُت َشْكَوى". 

 

ُلوَن يلَ اْلَبِعرَي, َوَقْد َكانُوا فـََرُغوا َمْن رِ -12 .65 ْحَلِتِه, "اْلَقْوُم ِخاَليف, الىِذيَن َكانُوا يـَُرحِِ
دُّوُه َعَلى اْلَبِعرِي, َوملَْ ِفيِه, َكَما ُكْنُت َأْصَنُع, فَاْحَتَمُلوُه َفشَ َفَأَخُذوا اهْلَْوَدَج َوُهْم َيظُنُّوَن َأيِنِ 

َما ِفيِه َداٍع َواَل َيُشكُّوا َأيِنِ ِفيِه, مُثى َأَخُذوا ِبرَْأِس اْلَبِعرِي فَاْنطََلُقوا ِبِه, فـََرَجْعُت ِإىَل اْلَعْسَكِر, وَ 
ْلَبايب, مُثى اْضَطَجْعُت يف  جمُِيٌب, َقِد اْنطََلَق النىاُس. قَاَلْت:  َمَكاين, َوَعَرْفُت َأْن َلِو فـَتَـَلفىْفُت جِبِ

ُتِقْدُت َلُرِجَع ِإيَلى. قَاَلْت: فـََوالِلِى ِإيِنِ َلُمْضَطِجَعةٌ ِإْذ َمرى يب َصْفَواُن ْبُن اْلُمَعطى  , َوَقْد  افـْ ِل السَُّلِميُّ
َواِدي َفأَقـَْبَل َحىتى لِبَـْعِض َحاَجِتِه, فـََلْم يَِبْت َمَع النىاِس, فـَرََأى سَ  َكاَن َقْد خَتَلىَف َعِن اْلَعْسَكرِ 

َنا احلَِْجاُب, فـََلمىا َرآين َقاَل: ِإانى لِلِىِ  , َوَقْد َكاَن يـَرَاين قـَْبَل َأْن ُيْضَرَب َعَليـْ  َوِإانى إِلَْيِه َوَقَف َعَليى
َيايب. قَاَل: َما َخلىَفِل,  َصلىى الِلىُ َعَلْيِه َوَسلىَم! َوَأاَن ُمتَـَلفَِِفٌة يف ثِ رَاِجُعوَن, ظَِعيَنُة َرُسوِل الِلىِ 

ُ؟ قَاَلْت: َفَما َكلىْمُتُه. مُثى قـَرىَب ِإيَلى اْلَبِعرَي, فـََقاَل: ارَْكيب. َواْسَتْأخَ  . قَاَلْت: يـَْرمَحُِل الِلى َر َعينِِ
ِ َما فـَرَِكْبُت, َوَأَخَذ ِبرَأْ  ُتِقْدُت ْدرَْكَنا النَّاسَ أَ ِس اْلَبِعرِي, فَاْنطََلَق َسرِيًعا َيْطُلُب النىاَس, فـََوالِلى , َوَما افـْ

ْفلِ   َما قَاُلوا,". َحىتى َأْصَبْحُت, َونـََزَل النىاُس, فـََلمىا اْطَمأَنُّوا طََلَع الرىُجُل يـَُقوُد يب, فـََقاَل أَْهُل اإْلِ
(2) 
 

, َعْن َخاِلِد ْبِن احْلَاِرِث, عَ "َوقَالَ -13 .66 ْن مُحَْيٍد, : َحَسٌن. مُثى َرَواُه, َعْن حُمَمىِد ْبِن اْلُمَثىنى
 َعْن أََنٍس, َمْوُقوفًا. مُثى قَاَل: َوَهَذا َأَصحُّ ِمَن اأْلَوىِل.

قـَْواَلِن: « ". اأْلَْرِض: الِلىُ الِلىُ  َحىتى اَل يـَُقاَل يف »َوىَف َمْعىَن قـَْولِِه َصلىى الِلىُ َعَلْيِه َوَسلىَم: " 
رًا, كَ َأَحُدمُهَا َأنى َمْعَناُه َأنى َأَحًدا اَل يـُْنِكُر ُمْنَكرًا َواَل يـَْزُجُر َأَحٌد َأَحًدا ِإَذا َرآُه َقْد تـََعاَطى ُمنْ 

ُ ". َكمَ  ُ الِلى  يف َحِديِث َعْبِد الِلِى ْبِن َعْمرٍو: ا تـََقدىمَ َوَعربىَ َعْن َذِلَل ِبَقْولِِه: " َحىتى اَل يـَُقاَل: الِلى
". َواْلَقْوُل الثىاين: َحىتى اَل  «فـَيَـبـَْقى ِفيَها َعَجاَجٌة اَل يـَْعرُِفوَن َمْعُروفًا, َواَل يـُْنِكُروَن ُمْنَكرًا" »

ْنَساِن, َفَساِد ايُْذَكَر الِلىُ يف اأْلَْرِض, َواَل يـُْعَرَف امْسُُه ِفيَها, َوَذِلَل ِعْنَد  لزىَماِن, َوَدَماِر نـَْوِع اإْلِ
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نَـُهْم, َحىتى اَل يـَُقوَل َأَحدٌ  َ وََكثْـَرِة اْلُكْفِر َواْلُفُسوِق َواْلِعْصَياِن يـَتَـَواَكُلوَن اخلَْرْيَ بـَيـْ  أِلََحٍد: اتىِق الِلى
َقاَل يف اأْلَْرِض: اَل السىاَعُة َحىتى اَل يُـ اَل تـَُقوُم »َخِف الِلىَ, َوَهَذا َكَما يف احْلَِديِث اآْلَخِر: " 

َكِبريََة يـَُقواَلِن: " وََكَما تـََقدىَم يف احْلَِديِث اآْلَخِر َأنى الشىْيَخ اْلَكِبرَي َواْلَعُجوَز الْ ".« إَِلَه ِإالى الِلىُ 
ُ ". مُثى  َأْدرَْكَنا النَّاسَ  يـَتَـزَاَيُد احْلَاُل, َحىتى ُيرْتََك ذِْكُر يـَتَـَفاَقُم اأْلَْمُر, وَ  َوُهْم يـَُقوُلوَن: اَل إِلََه ِإالى الِلى

اِس, َوَعَلْيِهْم تـَُقوُم الِلِى مُجَْلًة يف اأْلَْرِض, َويـُْنَسى اِبْلُكلِِيىِة, َفاَل يـُْعَرَف ِفيَها, َوأُولَِئَل ُهْم ِشرَاُر النى 
َويف َلْفٍظ: " « ". َواَل تـَُقوُم السىاَعُة ِإالى َعَلى ِشرَاِر النىاسِ » السىاَعُة, َكَما تـََقدىَم يف احْلَِديِث: "

 « ".ِشرَاُر النىاِس الىِذيَن ُتْدرُِكُهُم السىاَعُة َوُهْم َأْحَياءٌ »

ُ َعَلْيِه َوَسلى  اَل يـَْزَداُد »َم: " َويف َحِديِث َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن ُصَهْيٍب, َعْن أََنٍس, َعِن النىيبِِ َصلىى الِلى
ًة, َواَل تـَُقوُم السىاَعُة ِإالى َعَلى ِشرَاِر النىاسِ  ".".  «النىاُس ِإالى ُشحًّا, َواَل يـَْزَداُد الزىَماُن ِإالى ِشدى

(1) 
 

[ 3أ( َعِن اْبِن َشْوَذَب ] 274[ )2[ قال: ثنا ضمرة ]1"حدثنا أبو عمري ]-14 .67
قَاَمَة يف اْلَقاِسِم قَاَل: َجَلْسَنا ِإىَل َعْبِد الرىمْحَِن ْبِن أَبـَْزى, َفذََكَر ا َعْن َعْبِد الرىمْحَِن ْبنِ  أْلََذاَن َواإْلِ

َأْدرََكنَا َل: َأي ُبيَنى َوَمىَت . قَاَأْدرَْكَنا النَّاسَ اْلِعيَدْيِن فـََعابَُه َوقَاَل: ُهَو ِبْدَعٌة. قـُْلُت: َهَكَذا 
 النَّاُس.

ثـََنا أبو   [ ابن ِشَهاٍب أَْرَبَع ِسِننَي.5[ وهشام ]4عمري قال: قال ضمرة: صحب عقيل ]َحدى

َا َكاَنْت َلُه ابـَْنٌة ُتَسمىى رُقـَيىُة َوهِبَا َكانَ 6قَاَل أَبُو ]   يُْكىَن.[ ُعَمرْيٍ: ملَْ َيُكْن لَِتِميٍم ذِْكٌر, ِإمنى

ثـََنا َضْمَرُة عَ  ثـََنا أَبُو ُعَمرْيٍ قَاَل: َحدى  ْن ِباَلِل ْبِن كعب العتكِي قَاَل:َحدى

[ ِمْن َعْسَقاَلَن ِإىَل َسَناِجَيَة, قَاَل: َأاَن َواْبُن َقرِيٍن وابن ادهم 7ُزْراَن حَيْىَي ْبَن َحسىاٍن اْلَبْكرِيى ]
: ُكْل فـََقْد أَمىَنا ىَي [ َوُموَسى ْبُن َيَساٍر, قَاَل: َفَأاَتاَن ِبطََعاٍم َفَأْمَسَل ُموَسى بَِيِدِه, فـََقاَل َلهُ حيَْ 8]

ُ َعَلْيِه َوَسلىَم يف َهَذا اْلَمْسِجِد ِعْشرِيَن َسَنةً ُيكْ  ىَن أبَِيب قـُْرَصاَفَة َرُجلٌ ِمْن َأْصَحاِب النىيبِِ َصلىى الِلى
بَـْلُت َعَلْيِه فَ 9] َعْوتُُه يف اْليَـْوِم الىِذي  دَ [ , وََكاَن َيُصوُم يـَْوًما َويـُْفِطُر يـَْوًما, فـَُوِلَد يل ُغاَلٌم, َفأَقـْ

 َكاَن َيُصوُم ِفيِه َفأَْفطََر. قَاَل: َفَمدى ُموَسى َيَدُه َفَأَكَل, َوقَاَم اْبُن ادهم اىل املسجد يكنسه
 بردامه.
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__________ 

 [ عيسى بن حممد بن إسحاق الرملِي.1]

 [ ابن ربيعة.2]

 [ عبد هللا بن شوذب.3]

 [ عقيل بن خالد األيلي.4]

 [ هل هو هشام بن الغاز اجلرشي من رجال التهذيب؟.5]

 وهو خطأ.« ابن»[ يف األصل 6]

 ( .198/ 11[ الفلسطيين )هتذيب التهذيب 7]

 [ إبراهيم بن أدهم.8]

 (1)[ جندرة بن خيشنة.". 9]
 

 عن أمحد بن حنبل يف« كتاب السنة»"قد مجعه اخلاِلل يف مصىنٍف مساه -15 .68
 يه:ثالث جملىدات, فمِما ف

أنبا امَلرُّوذِي: مسعُت أاب عبد هللا يقول: َمن تعاطى الكالم ال يـُْفلح, من تعاطى الكالم مل 
 خَيُْل من أن يتجهىم.

ومسعُت أاب عبد هللا يقول: لست أتكلىم إال ما كان من كتاب أو سنة, أو عن الِصحابة 
 والِتابعني. وأِما غري ذلل فالكالم فيه غري حممود.

 ري.َبٌل: مسَِْعُت َأاَب َعْبِد الِلِى يـَُقوُل: َمن أحِب الكالم مل يفلح, ال يؤول أمرُهم إىل خَوقَاَل َحنْـ 

ومسعته يقول: عليكم ابلسنة واحلديث وإاِيكم واخلوض واجلدال وامِلراء, فإنِه ال يـُْفلح من 
 أحِب الكالم.

 وقال يل: ال جتاِلْسهم, وال تكِلم أحًدا منهم.

 وما يعرفون هذا, وجيانبون أهَل الكالم. ناسأدركنا المث قال: 

ومسعته يقول: ما رأيُت أحًدا طلب الكالم واشتهاه فأفلح ألنه خيرجه إىل أمر عظيم. لقد 
 تكِلموا يومئٍذ بكالم, واْحَتِجوا بشيٍء ما يـَْقَوى قليب وال ينطلق لساين أْن أحكيه.
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ال رث: مسعت أاب عبد هللا يقول: ققال اخلالل: أخربين حممد بن أيب هارون, ثنا أبو احلا
 أيِوب: إذا متِرق أحدكم مل يَعد.

وقال اخلالل: أان أمحد بن أصرم امُلَزينِ قال: حضرُت أمحد بن حنبل قال له العبِاس اهلَْمدايِن: 
 إيِن ُرمِبا َرَدْدت عليهم.

 قال أمحد: ال ينبغي اجلدال.

 بِاس؟ودخل أمحد املسجد وصِلى, فلِما انفتل قال: أنت ع

 قال: نعم.

قال: اتِق هللا, وال ينبغي أن تـَْنصب نفسل, وتشتهر ابلكالم وال بوْضع الُكُتب. لو كان 
 (1)هذا خريًا لتقدىمنا فيه الِصحابة. مل أَر شيًئا من هذه يف الُكُتب, وهذه كِلها بدعة.". 

 

 "وقال يل: ال جتاِلْسهم, وال تكِلم أحًدا منهم.-16 .69

 وما يعرفون هذا, وجيانبون أهَل الكالم. اسأدركنا النمث قال: 

ومسعته يقول: ما رأيُت أحًدا طلب الكالم واشتهاه فأفلح ألنه خيرجه إىل أمر عظيم. لقد 
 تكِلموا يومئٍذ بكالم, واْحَتِجوا بشيٍء ما يـَْقَوى قليب وال ينطلق لساين أْن أحكيه.

ال احلارث: مسعت أاب عبد هللا يقول: ققال اخلالل: أخربين حممد بن أيب هارون, ثنا أبو 
 أيِوب: إذا متِرق أحدكم مل يَعد.

وقال اخلالل: أان أمحد بن أصرم امُلَزينِ قال: حضرُت أمحد بن حنبل قال له العبِاس اهلَْمدايِن: 
 إيِن ُرمِبا َرَدْدت عليهم.

 قال أمحد: ال ينبغي اجلدال.

 نت عبِاس؟ قال: نعم.ودخل أمحد املسجد وصِلى, فلِما انفتل قال: أ

قال: اتِق هللا, وال ينبغي أن تـَْنصب نفسل, وتشتهر ابلكالم وال بوْضع الُكُتب. لو كان 
 هذا خريًا لتقدىمنا فيه الِصحابة. مل أَر شيًئا من هذه يف الُكُتب, وهذه كِلها بدعة.

هم, وال أُدقُّ أبواهبم؛ بقال: مقبوٌل منل اي أاب عبد هللا, استغفر هللا وأتوُب إليه, إيِن لست أطل
 لكْن أمسعهم يتكِلمون ابلكالم, وليس أحٌد يرِد عليهم فَأْغَتِم, وال أصرب حىِت أُرِد عليهم.
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 قال: إن جاءك مسرتشٌد فأرِشْده. قاهلا ِمرارًا.

قال اخلالل: أان حممد بن هارون, وحممد بن جعفر, أِن أاب احلارث حدىثهم قال: سألت أاب 
 إِن هُهنا َمن يُناظر اجْلَْهميىة يبني خطأهم, ويُدِقق عليهم املسامل, فما ترى؟ عبد هللا قلت:

قال: لسُت أرى الكالم يف شيء من هذه األهواء, وال أرى ألحد أن يـَُناظرهم. أليس قال 
معاوية بن قـُرىَة: اخلصومات حتبط األعمال. والكالم رديء ال يدعو إىل خري. جتنىبوا أهل 

م, وعليل ابلسَُّنن, وما كان عليه أهل العلم قبلكم, فإهِنم كانوا يكرهون الكالم اجلدال والكال
 (1)واخلوض مع أهل الِبدَع. وإمِنا الِسالمة يف تـَْرك هذا. مل نؤمر ابجلدال واخلصومات.". 

 

َلى َظْهِر اْلَبِعرِي, عَ "َوحَيِْمُلويِنِ فـََيْأُخُذوَن أبَِْسَفِل اهْلَْوَدِج, َفرَيْفـَُعونَُه فـََيَضُعونَُه -17 .70
رََغ َرُسول هللا ص ِمْن فـََيُشدُّونَُه حِبَِبالِِه, مُثى أَيُْخُذوَن ِبرَْأِس اْلَبِعرِي, فـَيَـْنطَِلُقوَن بِِه قَاَلْت: فـََلمىا فَـ 

اَت ِفيِه بـَْعَض اللىْيِل, مُثى بَ َسَفرِِه َذِلَل, َوجىَه قَاِفال, َحىتى ِإَذا َكاَن َقرِيًبا ِمَن اْلَمِديَنِة نـََزَل َمْنزال, فَـ 
ْقٌد يل ِفيِه أَذىَن يف النىاِس اِبلرىِحيِل, فـََلمىا اْرحَتََل النىاُس َخَرْجُت لِبَـْعِض َحاَجيِت َويف ُعُنِقي عِ 

ِل َذَهْبُت أَْلَتِمُسُه حْ َجزَُع ظََفاٍر, فـََلمىا فـََرْغُت اْنَسلى ِمْن ُعُنِقي َوال أَْدرِي, فـََلمىا َرَجْعُت ِإىَل الرى 
 يف ُعُنِقي فـََلْم َأِجْدُه, َوَقْد َأَخَذ النىاُس يف الرىِحيِل قَاَلْت:

ُه, وجاء فـََرَجْعُت َعْوِدي َعَلى َبْدِمي ِإىَل اْلَمَكاِن الىِذي َذَهْبُت إِلَْيِه, فَاْلَتَمْسُتُه َحىتى َوَجْدتُ 
ْوَدَج, َوُهْم َيظُنُّوَن ْلَبِعرَي, َوَقْد فـََرُغوا ِمْن رِْحَلِتِه, َفَأَخُذوا اهلَْ خاليف القوم الذين كانوا يرجلون يل ا

ِه مُثى َأَخُذوا ِبرَْأِس َأيِنِ ِفيِه َكَما ُكْنُت َأْصَنُع, فَاْحَتَمُلوُه, َفشىُدوُه َعَلى اْلَبِعرِي, َوملَْ َيُشكُّوا َأيِنِ ِفي
طََلَق النىاُس قَاَلْت: َجْعُت ِإىَل اْلَعْسَكِر َوَما ِفيِه َداٍع َوال جمُِيٌب, َقِد انْ اْلَبِعرِي فَاْنطََلُقوا ِبِه, َورَ 

ْلَبايب مُثى اْضَطَجْعُت يف َمَكاين الىِذي َذَهْبُت إِلَْيِه, َوَعَرْفُت َأْن لَ  تَـَقُدوين َقْد فـَتَـَلفىْفُت جِبِ ْو َقِد افـْ
, َوَقْد َكاَن َطِجَعٌة, ِإْذ َمرى يب َصْفَواُن ْبُن اْلُمَعطىِل السُّ رجعوا اىل قالت: فو هللا ِإيِنِ َلُمضْ  َلِميُّ

َبَل  خَتَلىَف َعِن اْلَعْسَكِر لِبَـْعِض َحاَجِتِه, فـََلْم يَِبْت َمَع النىاِس يف اْلَعْسَكِر, فـََلمىا رََأى َسَواِدَي أَقـْ
َنا احلِْ َوَقْد َكاَن يَـ  -َحىتى َوَقَف َعِليى فـََعَرَفيِن  فَـَلمىا َرآين قَاَل: ِإانى  -َجابُ رَاين قـَْبَل َأْن ُيْضَرَب َعَليـْ

! َوَأاَن ُمتَـَلفَِِفٌة يف ثَِيايب قَاَل: َما خَ  ُ؟لِلِِى َوِإانى إِلَْيِه راِجُعوَن! َأظَِعيَنُة َرُسوِل الِلِى  لىَفِل َرمِحَِل الِلى

ُ! َواْسَتْأخَ قَاَلْت: َفَما َكلىْمُتُه, مُثى قَـ  َر َعينِِ قَاَلْت: فـَرَِكْبُت َوَجاءَ رىَب اْلَبِعرَي فـََقاَل: ارَْكيب َرمِحَِل الِلى
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ُتِقْدُت رَْكَنا النَّاسَ َأدْ َفَأَخَذ ِبرَْأِس اْلَبِعرِي, فَاْنطََلَق يب سريعا يطلب الناس, فو هللا َما  , َوَما افـْ
ُل اإِلْفِل يفى َما قَاُلوا فـََلمىا اْطَمأَنُّوا طََلَع الرىُجُل يـَُقوُدين, فـََقاَل أَهْ َحىتى َأْصَبْحُت, َونـََزَل النىاُس, 

 (1)فَاْرَتجى". 
 

ل قتل َقْحطََبَة َواهْنََزَم َأْصَحاب اْبن ُهَبرْيَة َحىتى أََتوا َفم-18 .71 الِنيل قَاَل  "َوقَاَل أَبُو الذىايى
 مضينا  سقط اْلَقَمر َوَذِلَل لثمان خلون من اْلمحرم مثى بيهس مل نزل ندافعهم ويدافعوننا َحىتى 

ري َوَذَهبت بسوراء فقطَعنا خماضة سوراء فغرق اَنس كث أدركنا النَّاساَل َنْدرِي أَْين نسكع َحىتى 
َعه َعنق مَ أثقال َكِثريَة َواْجتمَع النىاس بـَْعَدَما قطَعنا فـََناَدى ُمَناد من أَرَاَد الشىام فـََهُلمى َفذهب 

من النىاس َواَل نعرفه واندى آخر من أَرَاَد اجلزيرة واندى آخر من أَرَاَد اْلُكوَفة كل َواِحد يذهب 
 َمَعه َعنق من النىاس َفقلت من أَرَاَد واسطا فـََهُلمى فأصبحنا بقناطر السيب َوأَْقبل اْبن ُهَبرْيَة

يًعا َفم الِنيل َوأَْقبل حوثرة ْبن سُ  وافاان بَِفم الِنيل مثى  َهْيل َومل يكن دخل اْلُكوَفة َحىتى فنزلنا مجَِ
وه ارحتلنا َحىتى َدَخلَنا َواِسط يـَْوم مُجَُعة يـَْوم َعاُشورَاء َوأْصبح السوَدان َوفقُدوا أَِمريهْم فالستم

طََبَة وتوجهوا حْ فأخرجوه َوِفيه طَعنة يف َجبهته فدفنوه يـَْوم اأْلَْربـََعاء وولوا َعَلْيِهم احْلسن ْبن قَ 
ُسْفَيان  ِإىَل اْلُكوَفة وهرب زاَِيد وََكاتب اِلْبِن ُهَبرْيَة يـَُقال َلهُ َعاِصم ْبن َأيب َعاِصم من مَوايل َأيب 

 ْبن َحْرب َووجه أَبُو َسلَمة احْلسن اْبن َقْحطََبَة َوَمَعُه خازم ْبن ُخَزمْيَة ِإىَل َواِسط

ة فَنزل املاحوز ن َقْحطََبَة يف آخر اْلمحرم سنة اثـْنَـَتنْيِ َوَثاَلِثنَي َوِمامَ قَاَل بيهس َجاَءاَن احْلسن بْ 
َا يُرِيد َأن يراتد منزال َوَجاء ابلفعلة ليخندق فـََقاَل ال نىاس اِلْبِن مثى َأاَتاَن يف صفر اَل يُرِيد قتاال ِإمنى

َتْح اأْلَ ُهَبرْيَة خل َعنا نـَُقاِتل اْلَقْوم فَأىب َفَما زَاُلوا حَ  بـَْواب َواْستْعمل اْبنه َداُود ىتى قَاَل اَي ُمسلم افـْ
 (2)َوحُمَِمد ْبن نباتة ومَعن بن زَاِمَدة يف اْلقلب". 

 

"هو من اعظم األسباب يف متلل الفرنسيس للثغر كما ذكر ذلل يف قتلته -19 .72
 قصدونوذلل أنه ملا خرجت من مراكب الفرنساوية وعمارهتم ال يدري أجد الي جهة ي

تبعهم طامفة االنكليز إىل األسكندرية فلم جيدوهم وكانوا ذهبوا أوال إىل جهة مالطه فوقف 
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االنكليز قبالة األسكندرية وأرسلوا قاصدهم إىل الثغر يسالون عن خرب الفرنساوية فردهم 
 املذكور ردا عنيفا فاخربوه اخلرب على جليته وأهنم اخصامهم وعلموا خبروجهم فاقتفوا أثرهم

ونريد منكم أن تعطوان املاء والزاد بثمنه ونقف هلم على ظهر البحر فال منكنهم من العبور 
إىل ثغركم فلم يقبل منهم ومل أيذن يف تزويدهم فذهبوا ليتزدوا من بعض الثغور فما هو إال أن 

 غابوا يف البحر حنو األربعة أايم إال والفرنسيس قد حضروا وكان ما كان.

املرتجم ابرشاد بعض الفقهاء عمارة جامع عمرو ابن العاص وهو اجلامع  ومما سولت به نفس
العتيق وذلل أنه ملا خرب هذا اجلامع خبراب مدينة الفسطاط وبقيت تالال وكيماان وخصوصا 
ما قرب من ذلل اجلامع ومل يبق هبا بعض العمار إال ما كان من األماكن اليت على ساحل 

يل وأايم حسن ابشا ملا سكنتها عساكره ومل يبق بساحل الن النيل وخربت يف دولة القزدغلية
إال بعض أماكن جهة دار النحاس وفم اخلليج يسكنها اتباع األمراء ونصارى املكوس وهبا 
بعض مساجد صغار يصلى هبا السواحلية والنواتية وسكان تلل اخلطة من القهوجية والباعة 

دركنا أه بني األتربة والكيمان وكان فيما واجلامع العتيق ال يصل إليه أجد لبعده وحصول
يصلون به آخر مجعة يف رمضان فتجتمع به الناس على سبيل التسلي من القاهرة  الناس

ومصر وبوالق وبعض األمراء أيضا واألعيان وجيتمع بصحبته أرابب املالهي من احلواة 
ضا من حنو بطل ذلل أيوالقراداتية وأهل املالعيب والنساء الراقصات املعروفات ابلغوازي ف

ثالثني سنة هلدمه وخراب ماحوله وسقوط سقفه واعمدته وميل شقته اليمىن بل وسقوطها 
 (1)بعد ذلل فحسن ببال املرتجم هذه وجتديده إبرشاد بعض". 

 

َها: جبل ثبري َوُهَو جبل اْلمْزَدلِفَ -20 .73 ة "من اجلوانب فانفتح َحىتى اتىسع اْلموضع. َوِمنـْ
 َسار الذىاِهب َكَما عرفه اأْلَْزَرِقِي َوَغريه َوقد تقدم يف أول اْلَباب احْلَاِدي عشرالىِذي على ي

لزوار َضبطه وتعريفه َوُهَو جبل َمْشُهور ِعْند أهل َمكىة. قَاَل اْلقْزِوييِن: ِإنىه جبل مبارك يـَْقِصدهُ ا
َهَذا أَنه تـََعاىَل ملا  َوتقدم أَْيضا قبيل َوتقدم النـىْقل َعن اْبن النقاش أَنه ُيْسَتَجاب الدَُّعاء بِهِ 

َها ثبري قَاَل السُّهْيلي: ذكُروا َأن ثبرياً   جتلى للجبل تشظى ِمْنُه شظااي فـََوَقعت مبَكىة َثاَلاًث ِمنـْ
َها: اجْلََبل الىِذي يْلحقهُ   َكاَن رجال من ُهَذْيل َماَت يف َذِلل اجْلََبل َفعرف اجْلََبل ِفيِه. َوِمنـْ
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ْسِجد اخْليف َوِفيه َغار املرسالت ايثره اخْللف َعن الِسلف َكَما ذكره اْلُمحب الطىرَبِِي وَعلى مَ 
الُبَخارِِي  يف عصران يـَُقوُلوَن يف أمره َويدل َلُه احلَِديث الثىاِبت يف َصِحيح أدركنا النَّاسَذِلل 

َنَما حَنن َمَع َرُسول هللا  ار مبىن ِإْذ نزلت صلى هللا َعَلْيِه َوسلم يف غَ َعن اْبن َمْسُعود قَاَل: بـَيـْ
 َعَلْيِه: " واملرسالت عرفا " احلَِديث. َوقد تقدم ذكره يف اْلَفَضاِمل أول َهَذا اْلَفْصل.

 فصل: ذكر السقاايت مبَكىة املشرفة وحرمها

َها َسِبيل َعِطيىة بن ظ رية وسبيل قَاسم هومبكة املشرفة عدىة سقاايت َويـَُقال هَلَا السبل ِمنـْ
الزانكي ِعْند َمْسِجد الرىايَة, وسبيل أم احْلَُسنْي بنت الَقاِضي شَهاب الِدين َأمْحد ابملسعى 
َها:  وسبيل اْبن بفلحة ِعْند عني ابزان ابملسعى, وسبيل السىيِِد حسن بن عجاَلن برابطه, َوِمنـْ

 طرف اْلمْقربَة فة, وسبيل َعِطيىة املطيبني يف َخارج َمكىة من أَْعاَلَها َسِبيل أم ُسَلْيَمان املتصو 
 (1)من أَْعاَلَها وسبيل اْلَقاِمد سعد الِدين جربوه يف بستانه وسبيل ِإَمامه السىيِِد". 

 

 1"منها وماال يوافق النص ال نعمل به.-21 .74
وقال يف رسالة أخرى بعث هبا لعبد هللا بن سحيم مطوع أهل اجملمعة ما نصه: "إن أهل 

لم إذا اختلفوا واجلهال إذا تنازعوا ومثلي ومثلكم إذا اختلفنا يف مسألة هل الواجب اتباع الع
ا ولو خالفت عليه أدركنا الناسأمر هللا ورسوله وأهل العلم أو الواجب اتباع عادة الزمان اليت 

 وهو استفهام إنكاري ألمر يعد من بديهيات العلم الشرعي. 2ما ذكره العلماء".

الثة األصول للشيخ حممد رمحه هللا تعاىل: "فإذا قيل لل مب عرفت ربل فقل ويف كتاب ث
آبايته وخملوقاته ومن آايته الليل والنهار والشمس والقمر ومن خملوقاته السماوات السبع 

 مث ساق األدلة الشرعية على ذلل. 3واألرضون السبع وما فيهن وما بينهما"

ء ومبدأ األمر ابملعروف والنهي عن املنكر واعتماد وأخذت هذه الدعوة مببدأ الوالء والربا
اجلهاد والعلم والعمل يف هذه احلركة بني كذلل صور مكوانت هذا التكامل وكذلل توجيه 
الدعوة إىل الفرد واجلماعة بل خماطبة الذكر واألنثى يف منهاج هذه احلركة اإلصالحية كلها 

 ركة.جتسد هذا التكامل الذي يعد إحدى خصامص هذه احل

 الربط بني العلم والعمل: -4
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فإن هذه الرتبية وإن كان ترى ضرورية البدء ابلعلم قبل القول فإهنا دعوة عملية يف جوهرها 
وصميمها ترى أن العلم ال يسمى علما حقيقيا حىت يقرتن ابلعلم املطابق له وإال كان علما 

 غري انفع. فهي ترى ضرورة توظيفه يف احلياة مبا حيقق

__________ 

 .101القسم اخلامس الرسامل الشخصية من مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب ص  1
 .62املرجع السابق, ص  2
, 27ثالثة أصول حباشية الشيخ عبد الرمحن بن قاسم للشيخ حممد بن عبد الوهاب ص  3

28 .".(1) 
 

أيِنِ فيه كما   ظنُّون"يل البعري, وقد كانوا فرغوا من َرْحلته, فأخذوا اهلودج وهم ي-22 .75
وا كنت أصنع, فاحتملوه فشِدوه على البعري ومل يشكُّوا أيِنِ فيه, مث أخذوا برأسه البعري فانطلق

به؛ فرجعت إىل العسكر وما فيه )من( داع ال جميب, قد انطلق الناس. قالت: فتلفىفت 
 جبلبايب, مث اضطجعت يف مكاين, وعرفت أن لو افُتقدت لرجع الناس ِإيِل.

 

قالت: فوهللا ملضطجعة إذ مرى يب صفوان بن امُلَعطىل السَُّلمِي, وكان قد ختلىف عن العسكر 
وقد كان يراين  -لبعض حاجاته, فلم يبت مع الناس, فرأى سوادي, فأقبل حىت وقف عليى 

فلما رآين قال: إان هلل وإان إليه راجعون, ظعينة رسول هللا  -قبل أن ُيضرب علينا احلجاب 
قالت: فما   - يرمحل هللا؟ -لى هللا عليه وسلم وأان متلفِِفة يف ثيايب. قال: ما خِلفل ص

كلمته, مث قرىب إيلى البعري, فقال: إركيب واستأخر عين. قالت: فركبت, وأخذ برأس البعري 
زل الناس, وما افُتقدت حىت أصبحت, ون أدركنا الناسفانطلق سريعاً يطلب الناس, فوهللا ما 

اطمأنوا طلع الرجل يقود يب, فقال: أهل اإِلفل ما قالوا, فارتعج السكر, ووهللا ما أعلم فلما 
 بشيء من ذلل.

مث قدمنا املدينة فلم ألبث أن اشتكيت شكوى شديدة ال يبلغين من ذلل شيء؛ وقد انتهى 
يِنِ قد أاحلديث إلىصلى هللا عليه وسلم وإىل أبويى ال يذكرون يل منه قلياًل وال كثرياً؛ إال 
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أنكرت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعض لطفه يب, كنت ِإذ اشتكيت رمحين ولطف 
( وعندي  يب, فلم يفعل ذلل يب يف شكواي تلل, فأنكرت ذلل منه. كان ِإذ دخل )عليى

ال يزيد على ذلل. قالت: حىت وجدت يف نفسي « كيف تيكم؟»أُمي مترضين. قال: 
ِإىل أُمي  لو أذنَت يل فانتقلت -رأيت ما رأيت من َجفامه يل  حني -فقلت: اي رسول هللا 

قالت: فانقلبت إىل أُمي, وال ِعْلم يل بشيء مما كان, حىت « . ال عليل»فمرضتني. قال: 
 (1)نَِقهت". 

 

ثَنا َضْمرَة,َعِن اْبِن َشْوَذب,  -4285"-23 .76 ثـََنا َهاُرون ْبُن َمْعُروف, قَاَل: َحدى َحدى
قَاَمة يف لِلِى ْبِن اْلَقاِسم, قَاَل: َجَلْسَنا ِإىَل َعْبد الرىمْحَن ْبِن أَبـَْزى َفذََكَر اأَلَذآن واإْلِ َعْن َعْبِد ا

 اْلِعْيَدْين فـََعاَب َذِلَل, َوقَاَل: َذِلَل بدعة,.

 -4286س؟ اقَاَل: َأي ُبيَنى! وَمىَت أدركَت النى  َأْدرَْكَنا النَّاس؟قال: فُقْلُت َأاَن َلُه: َهَكَذا 
ثـََنا َهاُرون, قَاَل: أان َضْمَرة, َعْن َعْبِد الِلِى ْبِن َشْوَذب, َعْن َعْبِد الِلِى ْبِن اْلَقاِسم؛ قَ  اَل: َوَحدى

َر يب َأيب قَاَل: َأْي ُبيَنى! ُوِلْدَت يف زماِن َسْوٍء.  بـََلَغيِن أَنىُه ملىا ُبشِِ

ثـََنا َكاَن اْبَن سبعني َسَنًة.قَاَل اْبُن َشْوَذب: َوَلْو بَِقَي إِ   ىَل يـَْوم َحدى

 َوَلُد َيَسار َأيب احلََْسن بن َأيب احلََْسن

 احلََْسن, وَسِعيد, وَعمىار َبيِن َيَسار َأيب احلََْسن. -4287

 أَعْبَد ِمَن رٌ َأْخرَباََن اْبُن َسالىم قال: َأْخرَبَين ... ِمْن ُشُيوِخ اْلَمْسِجد؛ قَاُلوا: َكاَن َعمىا -4288
 احلََْسن.

 /ب.195وَماَت َسِعيٌد قبل احلََْسن ]ق/ -4289

 أان بذاك َسْهل ْبُن َبكىار, َعْن مَحىاد ْبِن َزْيد, َعْن يُوُنس؛ قَاَل: ملا َماَت َسِعيد بن َأيب احلََْسن
 (2)َحزَِن َعَلْيِه احلََْسُن". 
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لدىرَاِهم يعهم من وُقوف احْلَال َوقلة وجود ا"النىاس وََكثُرت الشكاية يف النىاس مجَِ -24 .77
ِإذا شكا أحد من وَ  أدركنا النَّاسممىا جتِدد َومل يكن يُعرف بل  -أعىن الشكاية  -َفَكاَن َهَذا 

النىاس َحاله ُعد َعَلْيِه َذِلل فصران َوَما من َصِغري َواَل َكِبري ِإالى َوُهَو يشكو وتزايد أَمرهم يف 
م الناصرية فرج َوَما بْعدَها ِإىَل فاقة وضعة. َويف َذِلل َحىتى    َصار أَمر النىاس. مبْصر يف اأْلَايى

بت اَتِسع عشرينه: وقفت اْلَعامىة واستغاثت َوطلبت واَليَة العجمي احلِْْسَبة فطُلب يف يـَْوم الس
ي احْلجىة: مُسر َثاَلثَة اَثِلث ذِ سلخه وُخلع َعَلْيِه وأعيد ِإىَل احلِْْسَبة عوضا َعن املليجي. َويف 

 من قطاع الطىرِيق ووسطوا مثى مُسر يف خامسه َثاَلثَة أخر. َويف اتسعه: ترك اأْلَِمري تغري برمش
 أَِمري ساَلح إمرته وتزاي بزِي اْلُفَقرَاء َوفرق َعنُه مماليكه وحاشيته َوجلَس جِبَاِمع قوصون َخارج

ُدن الشيخوين امَِفة من اْلَعامىة فَبعث إِلَْيِه اأْلَِمري اْلَكِبري ابألمري سو اَبب زويلة َومجع َعَلْيِه طَ 
ى الزهادة ليعود ِإىَل إمرته َولكنه َأىب وصمم عل -رَأس نوبَة  -احْلَاِجب واألمري قُرُدم احلسين 

ىَل الشىْيخ أكمل إِ  فرتدد إِلَْيِه اأْلَُمرَاء وسألوه َذِلل َفأىب َعَلْيِهم مثى مل يكن أبسرع من توجهه
الِدين شيخ خانكاه شيخو وسؤاله يف التحدث َمَع اأْلَِمري اْلَكِبري يف عوده ِإىَل إمرته َكَما َكاَن 

َماِشيا ليمضي  فَبعث يْسَأل اأْلَِمري اْلَكِبري يف َذِلل فَاْشَتدى َغَضبه َعَلْيِه َوأمر ِبِه فَأْخرج يف احْلَال
ْذِن لَ ِإىَل اْلُقدس َفمشى ع ُه. ابلركوب لى َقَدَمْيِه ِإىَل قبىة النىْصر َخارج اْلَقاِهَرة وأدركه قَاصد. اِبإْلِ

َفركب َوَسار. َويف حادي عشره: وُسط رحاب أَِمري عرابن اْلبحريَة َوَمَعهُ َثاَلثَة نفر من أعياهنا. 
م: اتِفقت َحاِدثَة مستغربة َوِهي َأن بعض جتا يعرف اِبْبن  -هاركس ر قيسارية جَويف َهِذه اأْلَايى

َلة اجْلُُمَعة خامسه وأطمع صدقه  -القماح  َها يف لَيـْ حارس القيسارية  -أخلى مَحاما اِبْلقرِب ِمنـْ
ا َصار هبَا ُهَو أِبَن يف اْلِبْئر الىيِت هبَا كنزًا َففتح لَُه القيسارية ليستخرج اْلَكْنز من اْلِبْئر. فـََلمى  -

ر َأخذ اْلَكْنز إبِِْبطَال َأْومَههُ أَنه حْيتَاج ِإىَل ِقرَاَءة َعزميَة َوِإىَل تبخري اْلِبْئر َحىتى يـَتَـَيسى  َوولده واحلارس
ْنده رجال ِإىَل احْلمام ة ليخلو. مبَا ذكر. َوترك عِ  -ُهَو َواْلولد  -موانعه َوأمره َأن يْنَصرف َعنُه 

أخذ اْبن صانع أقفال َفمضى احلارس َوولد اْبن القماح فَ  يف ُصورَة أَنه يُعينُه على َذِلل وََكانَ 
 (1)القماح يف فتح َما على". 
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اْلَقاِهَرة  "َونُوِدَي َعَلْيِهَما يف اْلَقاِهَرة مثى علقا على اَبب زويلة َونُوِدَي ابلزينة فزينت-25 .78
يف يـَْوم السبت  الشىام. وَ ومصر َوقدم كتاب اأْلَِمري شيخ حيث على سرَعة َحرََكة السُّْلطَان ِإىَل 

ر. اَتِسع عشره: ضربت خيمة السُّْلطَان جتاه َمْسِجد الترب َخارج اْلَقاِهَرة فتأهب اْلَعْسَكر للسىف
َويف يـَْوم اأْلََحد عشرينه: درس اَنِصر الِدين حُمَمىد بن قَاِضي اْلُقَضاة َكَمال الِدين عمر بن 

حْللم أَو مل يبلغ. ْلَمْدَرَسِة املنصورية َبني القصرين َوُهَو َشاب ِإمىا بلغ االعدمي احْلَليب احْلََنِفِي ابِ 
ته َفَحَضَر َمَعه اْلُقَضاة َواْلُفَقَهاء واألمري يشبل واألمري متراز واألمري تغري بردى َوقد زوجه اببن

َلة اجْلُُمَعة ففخم أمره مبصاهرة اأْلَِمري تغري بردى َها يف لَيـْ َووجد بذلل أَبوُه َسِبيال  .َوبين َعَليـْ
ِإىَل تـَْقِدميه للتدريس َمَع صغر سنه وخلو َوجهه من الِشْعر مجَلة. َويف يـَْوم اأْلَْربـََعاء اَثِلث 
عشرينه: قدم اْلمحمل ابحلاج َمَع اأْلَِمري شَهاب الِدين َأمْحد اْبن اأْلَِمري مجال الِدين األستادار 

اه أَبِيه. اج َمَع صغر سنه. َوَلَعلىه مل يبلغ عشَرة سنة َفَسار جبَوقد توجه بِِه َوعمل أَِمري احلَْ 
ومتشت َلُه اأْلَْحَوال َمَع هوجه وسخفه. َوحدث يف احْلَاج َما مل يْعَهد َوُهَو َأهنم ِعْند رحيلهم 

م ليسريوا همن برَكة احْلجىاج يف َشوىال وقف اأْلَِمري مجال الِدين َوقد خرج لوداع َوَلده َحىتى رتب
 . َذَهااًب وإاياًب قطارين متحاذيني اَل غري َوجعل احْلَاج اَنسا بعد اَنس فاستمر َهَذا َومل يتَـَغريى
وََكاَن احْلَاج َيِسريُوَن َكيَف َشاُءوا فَِإذا وصلوا ِإىَل مضيق وقف أَِمري احْلَاج بَِنفِسِه وعقبهم 

سريوا َكيَف ىتى خيلصوا من اْلمضيق ِبَغرْي قتال فيَفَساُروا قطارًا َأو قطارين حِبَسب احْلَال حَ 
ت اأْلَْحَوال َوويل اأْلُُمور غري أَهلَها قلت عناية أَُمرَاء احْلَاج مبَا ذكراَن َفصَ  اَر َشاُءوا مثى ملا تـََغريى

َلَبة األقوايء غَ النىاس يف املضايق يْقِضي هبم احْلَال ِإىَل اْلِقَتال وإسالة الدَِِماء وَكسر اأْلَْعَضاء وَ 
على الضَُّعَفاء. مثى ملا ويل اأْلَِمري كزل العجمي احْلَاِجب ِإَماَرة احْلَاج ِفيَما تقدم جىب من احْلَاج 

ري من َماال كثريا َحىتى عقبهم يف املضايق فقصد اأْلَِمري مجال الِدين مبَا فعله خريا َفَكاَن ِفيِه خ
ة النىاس من االزدحام يف املضايق. َوأما َشره َفِإن األقوايء َوجه َوشر من َوجه أما َخريه فراح

 واألعيان َيِسريُوَن َأوال فأوالً. وضعفاء النىاس اَل يزالون يف األعقاب. فَِإذا نزُلوا اَل تقدم السىاَقة
ِه َعَليْ  نا النَّاسأدركَحىتى يرحل من تقدم فيسريون طول سريهم يف عناء. َوأحسن من َذِلل َما 

ل يف تعقيبهم ِعْند املضايق من غري َغَلَبة َواَل قتال. َواْستمِر َما رتبه اأْلَِمري مجال الِدين يف ك
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 (1)َعام.". 
 

"هنشل ْبن دارم. ومصعب وآمنة ومرمي. وأمهم أم ُحَرْيث من سيب هبراء. وسهيل -26 .79
أمه غزال . وعثمان و وهو أَبُو األبيض. وأمه جمد بِْنت يزيد ْبن سالمة ذي فامش احلمريية

بِْنت كسرى أم ُوِلَد من سيب سعد بن أيب وقاص يوم املدامن. وعروة درج. وحيىي وبالل 
ألمهات أوالد درجوا. وأم حيىي بنت عبد الرمحن. وأمها زينب بِْنت الصباح ْبن ثـَْعَلَبة ْبن 

وأمها ابدية بِْنت  نعوف ْبن شبيب ْبن مازن من سيب هبراء أيًضا. وجويرية بِْنت َعْبد الرىمحَْ 
 غيالن بن سلمة بن معتب الثقفي.

 -قالوا: وشهد َعْبد الرىمْحَن ْبن عوف بدرًا وأحًدا واخلندق واملشاهد كلها َمَع َرُسوِل الِلِى 
ِه َصلىى الِلىُ َعَليْ  -وثبت يوم أحد. حني وىل النِاس. َمَع َرُسوِل الِلِى  -َصلىى الِلىُ َعَلْيِه َوَسلىَم 

 -َوَسلىَم 
يَن َعْن َعْمرِو قَاَل: َأْخرَباََن ِإمْسَاِعيُل ْبُن ِإبـَْراِهيَم اأَلَسِديُّ اْبُن ُعَليىَة َعْن أَيُّوَب َعْن حُمَمىِد ْبِن ِسريِ 

 -َعَلْيِه َوَسلىَم  َصلىى الِلىُ  -ْبِن َوْهٍب قَاَل: ُكنىا ِعْنَد اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة َفُسِئَل: َهْل أَمى النىيبى 
ه َأَحٌد ِمْن َهِذِه األُمىِة َغرْيُ َأيب َبْكٍر؟ قَاَل: نـََعْم. قَاَل فـَزَاَدُه ِعْنِدي َتْصِديًقا الىِذي قـَُرَب ب

ِر َفٍر. فـََلمىا َكاَن ِمَن السىحَ يف سَ  -َصلىى الِلىُ َعَلْيِه َوَسلىَم  -احلديث. قل ُكنىا َمَع َرُسوِل الِلِى 
 َعِن النىاِس فـَنَـَزَل َضَرَب ُعُنَق رَاِحَليِت َفظَنَـْنُت َأنى َلُه َحاَجًة. فـََعَدْلُت َمَعُه فَاْنطََلْقَنا َحىتى َترَبىْزانَ 

 اَجُتَل ايَ َعْن رَاِحَلِتِه مُثى اْنطََلَق فـَتَـَغيىَب َعينِِ َحىتى َما أَرَاُه َفَمَكَث َطوِيال مُثى َجاَء فـََقاَل: حَ 
ُمِغريَُة؟ قـُْلُت: َما يل َحاَجٌة. قَاَل: فـََهْل َمَعَل َماٌء؟ قـُْلُت: نـََعْم. فـَُقْمُت ِإىَل ِقْربٍَة َأْو قَاَل 

ُتُه هِبَا َفَصبَـْبُت َعَلْيِه فغسل يديه فأحسن غسلها قال  َسِطيَحٍة ُمَعلىَقٍة يف آِخِر الرىْحِل َفأَتـَيـْ
ْيِه ُجبىٌة َشآِميىٌة ال. مُثى َغَسَل َوْجَهُه مُثى َذَهَب حَيِْسُر َعْن َيَدْيِه َوَعلَ  وأوشل َدَلَكُهَما ِبرُتَاٍب أَمْ 

 فـََتِجيُء يف َضيَِِقُة اْلُكمِِ َفَضاَقْت َفَأْخرََج َيَدْيِه ِمْن حَتِْتَها ِإْخرَاًجا فـََغَسَل َوْجَهُه َوَيَدْيِه. قَالَ 
َسَح َعَلى اْلِعَماَمِة  َفال أَْدرِي أََهَكَذا َكاَن. مُثى َمَسَح بَِناِصَيِتِه َومَ احْلَِديِث َغَسَل اْلَوْجَه َمرىَتنْيِ 

َنا  ُمُهْم َعْبُد الرىمْحَِن ْبُن َوَقْد أُِقيَمِت الصى  فََأْدرََكَنا النَّاسَ َوَمَسَح َعَلى اخْلُفىنْيِ. مُثى رَِكبـْ الُة. فـَتَـَقدى
َنا الرىكْ َعْوٍف َوَقْد َصلىى رَْكَعةً وَ  َنا ُهْم يف الثانية. فذهبت أؤذنه فـَنَـَهاين. َفَصلىيـْ َعةَ الىيِت أَْدرَْكَنا َوَقَضيـْ
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َنا.  الىيِت َسبَـَقتـْ

وََكاَن  ]قَاَل اْبُن َسْعٍد: َفذََكْرُت َهَذا احْلَِديَث ِلُمَحمىِد ْبِن ُعَمَر قَاَل: َكاَن َهَذا يف َغْزَوِة تـَُبوَك.
ُ َعَلْيِه َوَسلىَم  -ِمُل َوُضوَء َرُسوِل الِلِى اْلُمِغريَُة حيَْ  ُ َعَلْيِه َوَسلىَم  -قَاَل النىيبُّ وَ  -َصلىى الِلى َصلىى الِلى

 َرُجٍل َصاِلٍح ِحنَي َصلىى َخْلَف َعْبِد الرىمْحَِن ْبِن َعْوٍف: َما قُِبَض َنيبُّ َقطُّ َحىتى ُيَصلَِِي َخْلفَ  -
 (1) ِمْن أمته.[".

 

مُثى »", قَاَل: فـََتِجيُء يف احْلَِديِث َغَسَل اْلَوْجَه َمرىَتنْيِ َفاَل أَْدرِي أََهَكَذا َكاَن, -27 .80
َنا  , مُثى رَِكبـْ َوَقْد أُِقيَمِت  َأْدرََكَنا النَّاسَ فَ َمَسَح بَِناِصَيِتِه َوَمَسَح َعَلى اْلِعَماَمِة َوَمَسَح َعَلى اخْلُفىنْيِ

ُمُهْم َعْبُد الرىمْحَِن ْبُن َعْوٍف َوَقْد َصلىى رَْكَعةً َوُهْم يف الثىانَِيِة َفَذهَ  ْبُت أُوِذنُهُ فـَنَـَهاين, الصىاَلُة, فـَتَـَقدى
َنا َنا الىيِت َسبَـَقتـْ َنا الرىْكَعةَ الىيِت أَْدرَْكَنا, َوَقَضيـْ َفذََكْرُت َهَذا احْلَِديَث ِلُمَحمىِد ْبُن َسْعٍد: قَاَل ا« َفَصلىيـْ

هللا عليه  ْبِن ُعَمَر قَاَل: َكاَن َهَذا يف َغْزَوِة تـَُبوَك, وََكاَن اْلُمِغريَُة حَيِْمُل َوُضوَء َرُسوِل الِلِى صِلى
َما قُِبَض » :وسلم, َوقَاَل النىيبُّ صِلى هللا عليه وسلم ِحنَي َصلىى َخْلَف َعْبِد الرىمْحَِن ْبِن َعْوفٍ 

 (2)«". َنيبُّ َقطُّ َحىتى ُيَصلَِِي َخْلَف َرُجٍل َصاِلٍح ِمْن أُمىِتهِ 
 

 "تعاىل أعلم.-28 .81

 

 ومنهم فرقد السبخي

 رضي هللا تعاىل عنه

كويف توىل البصرة كان رضي هللا عنه يقول: رأيت يف املنام مناد ينادي اي أشباه اليهود كونوا 
, فإنكم مل تشكروا إذ أعطاكم ومل تصربوا حني ابتالكم, وكان على حياء من هللا عز وجل

يقول: مر عابد من بين إسراميل على كثيب رمل وقد أصابت بين إسراميل جماعة فتمىن أن 
 يكون ذلل الرمل دقيقاً يشبع به بين إسراميل, فأوحى هللا تعاىل لنيب هلم قل للعابد قد أوجبت

 دقت به رضي هللا عنه.لل من األجر ما لو كان دقيقاً لتص
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 ومنهم حممد بن واسع

 رضي هللا تعاىل عنه ورمحه

كان رضي هللا عنه يلبس الصوف فدخل يوماً على قتيبة بن مسلم فقال له قتيبة: ما دعاك 
إىل لبس الصوف؟ فسكت فقال له: كلمل فال جتيبين. فقال أكره أن أقول زاهد فأزكي 

 ن رضي هللا عنه يقول: من زهد يف الدنيا فهونفسي, أو فقري فأشكو ريب عز وجل, وكا
مالل الدنيا واآلخرة, وكان يقول: من أقبل بقلبه على هللا تعاىل أقبل بقلوب العباد إليه, 

وهم ينامون مع نسامهم على وسادة واحدة, ويبكون حىت تبتل  أدركنا الناسوكان يقول: 
 ضي هللا عنهم.الوسادة من دموعهم عشرين سنة, ال تشعر إمرأهتم بذلل ر 

 

 ومنهم سليمان التيمي

 رضي هللا عنه

صلى رضي هللا عنه الغداة بوضوء العتمة أربعني سنة, وكان ميشي حافياً وله هيبة على السوقة 
 وغريهم, وكان يدخل على األمراء فيأمرهم, وينهاهم رضي هللا تعاىل عنه.

 

 ومنهم أبو حيىي مالل بن دينار

 رضي هللا تعاىل عنه

ي هللا عنه يقول: لوال أخشى أن تكون بدعة ألمرت أين إذا مت أن أغل فأدفع كان رض
إىل ريب مغلوال كما يدفع العبد اآلبق إىل مواله, وكان رضي هللا عنه يقول من عالمة حب 
الدنيا أن يكون دامم البطنة قليل الفطنة, مهته بطنه وفرجه يقول مىت أصبح فأهلو وألعب 

انم جيفة ابلليل بطال ابلنهار, وسئل رضي هللا عنه عن لبس وآكل وأشرب مىت أمسى فأ
الصوف فقال رضي هللا عنه: أما أان فال أصلح له ألنه يطلب صفاء, وكان يقول: مل يبق 
من روح الدنيا إال ثالثة لقاء اإلخوان والتهجد ابلقرآن وبيت خال يذكر هللا فيه, وكان إذا 

ا  متر هذه السحابة, فإين أخشى أن يكون فيهسأله سامل والسحابة مارة يقول اصرب حىت
حجارة ترمينا هبا, وكان رضي هللا عنه يقول ما بقي ألحد رفيق يساعده على عمل اآلخرة 
إمنا هم يفسدن على املرء قلبه, وكان يقول إين أكره أن أيتيين أحد من إخواين إىل منزيل 
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رهط  : " وكان يف املدنية تسعةخوفًا أن ال أقوم بواجب حقه, وكان يقول يف قوله تعاىل
يفسدون يف األرض وال يصلحون " فكم اليوم يف كل مدينة ممن يفسد وال يصلح, يعين أن 
ما عدا التسعة كانوا كلهم يصلحون وال يفسدون, وكان رضي هللا عنه يقول: الناس يستبطئون 

 املطر وأان أستبطئ احلجر.

يقول:   من قرين السوء وكان رضي هللا عنهورىب معه كلبًا فقيل له يف ذلل فقال: هو خري
أدركنا الصحابة وهم ال يعيب بعضهم على بعض يف املالبس من أعلى وأدىن فكان صاحب 
اخلز ال يعيب على صاحب الصوف, وال صاحب الصوف يعيب على صاحب اخلز, وكان 

يه, ف يقول من اإلخوان من يكون حمبًا لل وهو بعيد ومينعه من لقامل الشغل الذي هو
وكان يقول: قد اصطلحنا كلنا على حب الدنيا فال صاحل وال عامل يعيب على آخر فيها, 
وكان إدامه يف مجيع سنته أن يشرتي له بفلسني ملحاً, وكان ال أيكل اللحم إال يف أضحية 
ملا ورد يف األكل منها, وكان يقول ألهله: من وافقين على التقلل فهو معي وإال فالفراق, 

قوت من عمل اخلوص, ويف بعض األوقات يكتب املصاحف, وكان بيته خالياً ليس وكان يت
فيه غري مصحف وإبريق وحصري ويقول: هلل أصحاب األثقال, وكان يقول يف دعامه: 
اللهم ال تدخل بيت مالل بن دينار من الدنيا شيئاً وكان رضي هللا عنه يقول: لوال أن يقول 

ضعت الرماد على رأسي بني الناس, وكان رضي هللا الناس جن مالل للبست املسوح, وو 
عنه يقول: إذا تعلم العبد العلم ليعمل له كثر علمه وإذا تعلمه لغري العمل زاده فجوراً وتكرباً 
واحتقارًا للعامة, وقال له بعض الوالة: ادع لنا فقال كيف أدعو لكم وألف واحد يدعون 

أن ذم الناس إفراط, ومدحهم إفراط كرهت عليكم, وكان رضي هللا عنه يقول: منذ عرفت 
 مذمتهم.

 مات رضي هللا عنه سنة إحدى وثالثني ومامة, وهللا أعلم.

 

 ومنهم حممد بن املنكدر

 رضي هللا تعاىل عنه

كان يقول: كابدت نفسي أربعني سنة حىت استقامت على آاثر السلف, وكان حيج 
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 (1)ابألطفال ويقول: تعرضهم". 
 

مه قامال يقول: مات الليلة يف حبسل رجال من أهل اجلنة, "احلجاج يف منا-29 .82
فقال: انظروا من مات فوجدوه إبراهيم, فقال: حلم من نزعات الشيطان فمر به, فألقى 

 على املزبلة.

وكان يقول: كفى من العلم اخلشية, وكفى من اجلهل أن يعجب الرجل بعمله, وكان يقول: 
 محلتنا املطامع على أسوأ الصنامع.

يل له: لو تكلمت على الناس عسى أن تؤجر, فقال رضي هللا عنه: أما يرضى املتكلم أن وق
ينجو كفافاً. وقال األعمش رضي هللا عنه: قلت إلبراهيم التيمي رضي هللا عنه: بلغين أنل 
متكث شهراً ال أتكل شيئاً, فقال: نعم وشهرين, وما أكلت منذ أربعني ليلة إال حبة عنب 

ة فأكلتها, مث لفظتها يف احلال, وكان يقول: إذا رأيت الرجل يتهاون يف التكبري انولنيها أهلي 
 األوىل, فاغسل يديل منه, رضي هللا عنه.

 

 ومنهم إبراهيم بن يزيد النخعي

 رضي هللا عنه

وهم يكرهون إذا اجتمعوا أن حيدث الرجل أبحسن  أدركنا الناسكان رضي هللا عنه يقول: 
أبس أن يقول املريض إذا سئل كيف جتدك: خبري, مث يشكو ما به, ما عنده, وكان يقول ال 

وكان يقول ما أويت عبد بعد اإلميان أفضل من الصرب على األذى, وكان رضي هللا عنه خيفي 
 نا الناسأدركأعماله ويتوقى الشهرة حىت إنه كان ال جيلس قط إىل أسطوانة, وكان يقول: 

د صار كل من أراد أن يفسره جلس إليه, وكان رضي وهم يهابون أن يفسروا القرآن واآلن ق
هللا عنه يقول: وددت أين مل كن تكلمت بعلم وإن زماانً صرت فيه فقيهاً لزمان سوء, وكان 
رضي هللا عنه يقول: ال أبس أن تسلم على النصراين إذا كانت لل إليه حاجة أو بينكما 

 معروف.

ل نصراين كيف حالل مثال ال قوله السالم عليقلت: واملراد ابلسالم وهللا أعلم أن يقول لل
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ألنه ال يسلم إال على من اتبع اهلدى, وحيتمل أن يكون ذلل من ابب إذا تعارض مفسداتن 
ارتكبنا األخف منهما أو مصلحتان فعلنا أدوهنما عند تعفر أعالمها وهللا أعلم, وكان يقول: 

م فكيف اس إليه, يهوي هبا يف جهنإن الرجل يتكلم ابلكلمة من العلم ليصرف هبا وجوه الن
مبن كان ذلل نيته منا أول جلوسه إىل أن فرغ, وكان إذا استأجر دابة لريكبها إىل موضع 
فوقع سوطه مييناً أو ِشاال ينزل عنها وأيخذها وال يعرج هبا ويقول إمنا استأجرهتا ألذهب هبا 

 دين يشار عليه ابألصابع يف هكذا ال هكذا, وكان رضي هللا عنه يقول كفى ابملرء إمثًا أن
أو دنيا إال من حفظه هللا تعاىل, وكان يلبس الثوب املصبوغ ابلزعفران أو العصفر, حىت ال 

 يدري من رآه أهو من القراء أو الفتيان. تويف سنة مخس وتسعني رضي هللا تعاىل عنه.

 

 ومنهم عون بن عبد هللا بن عتبة

 رضي هللا تعاىل عنه

رجل سيداً من عمله وإن سيد عملي ذكر هللا تعاىل, وكان يقول كفى كان يقول إن لكل 
بل كرباً أن ترى لل فضال على من دونل, وكان يقول الكرب أول ذنب عصى هللا تعاىل به 
وخرج أصحابه يومًا إىل الربية, فرأوه انممًا يف احلر والغمامة تظله فلما انتبه أخذ عليهم أن 

وت, وكان يقول طريق اخلالص ملن يرى من الناس منكرًا فال ال خيربوا بذلل أحداً حىت مي
يقدر على تغيريه أن يعتزل عنهم, وهو أهون من الفرار من أرضهم, وكان رضي هللا عنه يقول 

 جمالس الذكر صقال للقلوب وشفاء هلا.

وكان يلبس أحياانً اخلز وأحياانً الصوف فقيل له يف ذلل فقال: أليس اخلز لئال يستحي ذو 
هليئة أن جيلس إيل وألبس الصوف لئال هتابين املساكني أن جيلسوا إيل, وكان يقول من كان ا

يتهم نفسه ابلنفاق فليس عنده نفاق, وكان إذا خالفه عبده أو غالمه يقول ما أشبهل 
مبوالك مع مواله, وكان رضي هللا عنه يقول: من متام التقوى أن ال يشبع العبد من زايدة 

رك قوم طلب الزايدة من العلم لقلة انتفاعهم مبا قد علموا, وكان يقول: لو رأيت العلم, وإمنا ت
األجل ومسريه ألبغضت األمل وغروره, وكان يقول: من ضبط بطنه فقد ضبط: األعمال 

 الصاحلة كلها, رضي هللا تعاىل عنه.
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 ومنهم سعيد بن جبري

 رضي هللا تعاىل عنه

شاء يف اه وكان خيتم القرآن فيما بني املغرب والعكان رضي هللا عنه يبكي حىت عمشت عين
رمضان وكان خيتم القرآن يف كل ركعة يف جوف الكعبة وكان يقول: كل موجبة كبرية وكان 

 يقول: إين ألرى الرجل على املعصية فأستحي أن أهناه حلقارة نفسي.

ديل فمات لوكان له ديل يقوم على صياحه فلم يصح ليلة فنام سعيد عن ورده فدعا على ا
لوقته فعزم أال يدعو على شيء بعدها, وكان يقول: عالمة اإلجابة حالوة الدعاء, وملا أخذه 
احلجاج قال: ما أراين إال مقتوال ودخلت عليه ابنته فرأت القيد يف رجليه فبكت فلما دعي 

 (1)ليقتل صاحت وقالت: وياله". 
 

ول: من سني سنة وكان يق"اي أيب فقال اي بنييت ما بقاء أبيل بعد سبع ومخ-30 .83
 أطاع هللا تعاىل فهو ذاكر ومن عصاه فليس بذاكر وإن أكثر التسبيح وتالوة القرآن.

وقيل له: من أعبد الناس فقال: رجل اجرتح من الذنوب مث اتب فكلما ذكر ذنوبه احتقر 
 عمله, وكان إذا طلع الفجر ال يتكلم إال بذكر هللا تعاىل حىت يصلي الصبح, وملا قطع
احلجاج رأسه قال: ال إله إال هللا مرتني مث قال: الثالثة فلم يتمها, وملا وعدوه ابلقتل غداً قال 
للحراس: دعوين أأتهب للموت وآتيكم غدًا فتنازعوا يف ذلل خوف اهلرب مث إنه غلب 
عليهم صدقة, فأطلقوه, مث جاءهم من الغد فقدموه للقتل وبسط النطع وجاء السياف فذحبه 

طع, وكان قد قال: الفهم ال تسلط احلجاج على أحد بعدي فعاش احلجاج بعده على الن
مخس عشرة ليلة ووقعت األكلة يف بطنه, وكان ينادي بقية حياته مايل ولسعيد بن جبري  

 كلما أردت النوم أخذ برجلي. قتل سنة مخس وتسعني رضي هللا تعاىل عنه ورمحه.

 

 ومنهم عامر بن شراحيل الشعيب

 تعاىل عنه ورمحهرضي هللا 

 مر رضي هللا عنه برجل يغتابه فأنشد:
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 هنيئاً مريئاً غري داء خمامر ... لعزة من أعراضنا ما استحلت

وكان يقول: إايكم والقياس يف الدين فإن من قاس فقد زاد يف الدين, وكان يقول: ألن أقيم 
ن وقوع هلا وخوفاً ميف محام أحب إيل من أن أقيم مبكة قال سفيان رضي هللا عنه: إعظاماً 

ذنب فيها, وكان يقول: اتقوا الفاجر من العلماء, واجلاهل من املتعبدين, فإهنما فتنة لكل 
مفتون, وكان رضي هللا عنه يقول: مل حيضر وقعة اجلمل من أصحاب رسول هللا صلى هللا 

ه مرة لعليه وسلم إال أربعة علي وعمار وطلحة والزبري فإن جاءوا خبامس فأان كاذب وقيل 
اي فقيه فقال: لست بفقيه, وال عامل إمنا حنن قوم مسعنا حديثاً فنحن حندثكم مبا مسعنا, وإمنا 
الفقيه من تورع عن حمارم هللا عز وجل, والعامل من خشي هللا تعاىل ابلغيب, وكان رضي هللا 

روءة زمناً ملتعاىل عنه يقول: تعايش الناس ابلدين زمناً طويال حىت ذهب الدين, مث تعايشوا اب
طويال حىت ذهبت املروءة, مث تعايشوا ابحلياء زمنًا طويال حىت ذهب احلياء, مث تعايشوا 

 ابلرغبة والرهبة, وسيأيت بعد ذلل ما هو أشد منه.

وكان يقول: ليتين مل أتعلم علماً وددت أن أخرج من الدنيا كفافاً ال علي وال يل وكان رضي 
 دركنا الناسأان إال وبكينا عليه وكان رضي هللا عنه يقول: هللا عنه يقول: ما بكينا من زم

 وهم ال يعلمون العلم إال لعاقل انسل وصاروا اليوم يعلمونه ملن ال عقل له وال نسل.

 مات رضي هللا عنه ابلكوفة سنة أربع ومامة وهو ابن سبع وتسعني سنة رضي هللا تعاىل عنه.

 

 ومنهم ماهان بن قيس

 رضي هللا تعاىل عنه

كان يقول: أما يستحي أحدكم أن تكون ذابته أكثر ذكراً هلل منه وكان ال يفرت عن التكبري 
والتسبيح والنهليل. وملا صلبه احلجاج على اببه كان يسبح ويهلل ويكرب على اخلشبة ويعقد 
بيده حىت بلغ تسعًا وعشرين, مث طعنوه على تلل احلالة فمكث شهراً مصلوابً, وسئل عن 

 م فقال: كانت أعماهلم قليلة وقلوهبم سليمة رضي هللا عنه.أعمال القو 

 

 ومنهم ربيع بن خراش

 رضي هللا تعاىل عنه
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كان رضي هللا عنه يقول: ال تعودوا أنفسكم الراحة فتشقى غدًا وكان يقول إن استطعت 
أن ال تعرف فافعل فقد فسدت الدنيا وليس فيها لغري العزلة متسع, وكان رضي هللا عنه 

اجلوع يصفي الفؤاد ومييت اهلوى ويورث العلم وكان من أكثر الناس صياماً يف اهلواجر  يقول:
وكان قد آىل على نفسه أن ال يضحل قط حىت يعلم أيصري إىل جنة أم إىل انر, فأخرب 

 غاسله أنه مل يزل متبسماً على سريره, ويقول: قدمت على رب كرمي.

ل بعضهم له مال كثري فأنفقه كله على أصحابه قاتويف رضي هللا عنه سنة أربع ومامة, وكان 
دخلت يوماً عليه وهو يعجن يف جفنة ودموعه تسيل ويقول: ملا قل مايل جفاين أحبايب وهللا 

 أعلم.

 

 ومنهم طلحة بن مصرف

 رضي هللا تعاىل عنه

كان يقول: إن الشيطان ليجلب على املؤمن بكثر من ربيعة ومضر, وكان رضي هللا عنه 
 هداً.ورعاً زا

ودخلت يف داره جارية أتخذ انراً فقالت هلا امرأته: مكانل حىت أشوي لطلحة قديده الذي 
يفطر عليه على سيخل احلديد, فلم يذقه, وقال حىت ترسلي إىل سيدهتا تستأذنيها يف 
حبسل إايها وشواء القديد على حديدها وكان إذا رفعوه على أحد من أقرانه يذهب ويقرأ 

 يديه ليدفع بذاك ما تومهه الناس فيه من أنه أعلم منه, وكانوا إذا ذكروا عليه, وجيلس بني
عنده االختالف يقول ال تقولوا االختالف ولكن قولوا السعة, وكان رضي هللا عنه يقول: 

 (1)لقد أدركنا أقواماً". 
 

"يقول: إذا بلغل عن الرجل القول فأنكره فخذ بقوله, ودع ما بلغل, وكان -31 .84
نضحل, ونلعب ومنزح فلما بلغنا احملل الذي يقتدي بنا فما بقي إال اإلمساك  يقول: كنا

عن ذلل, وكان يقول: إذا تكلم الفقيه ابإلعراب ذهب اخلشوع من قلبه, وكان يقول: ال 
تكمل حمبة األخ يف هللا تعاىل حىت يكون أحب من األب واألم واألخ الشقيق, وكان يقول 
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الدمعة للخامفني, وكان يقول: إن العقل إذا طاش فقدت طول الكمد أحب إيل من إسبال 
احلرفة, فإذا فقدت احلرفة قلصت الدمعة, وإذا ثبت العقل فهم صاحبه املوعظة فأحرقته, 
فحزن وبكى وكان رضي هللا عنه يقول: ما أراك تعذبنا وتوحيدك يف قلوبنا ولو فعلت ذلل 

 يقول: كانت العلماء إذا علموا عملوا,جلمعت بيننا وبني قوم طاملا عاديناهم فيل, وكان 
وإذا عملوا اشتغلوا أبنفسهم, فإذا اشتغلوا فقدوا فإذا فقدوا طلبوا فإذا طلبوا هربوا, وكان 
رضي هللا عنه يقول: ال تبذل قط علمل ملن ال يسأله, وكان يقول كان أشياخنا رضي هللا 

يقول:   لسموها به, وكان رضي هللا عنه عنهم يسمون الدنيا الدنية ولو وجدوا هلا امساً شراً منه
كانت أخبار بين إسراميل الصغري منهم والكبري ال ميشون إال ابلعصا خمافة أن خيتال أحدهم 

 يف مشيه إذا مشى.

 

 ومنهم كعب األحبار

 رضي هللا تعاىل عنه

كان رضي هللا عنه يقول ما استقر لعبد ثناء يف األرض حىت يستقر له يف السماء وكان 
ل: أنريوا بيوتكم بذكر هللا كما تنريون قلوبكم به وكان رضي هللا عنه يقول: أييت على يقو 

الناس زمان تكثر فيه املسألة فمن سأل يف تلل الزمان مل يبارك له فيه وكان يقول: ما من 
أحد يساق إىل النار إال وهو مسود الوجه, وقد وضعت األنكال يف قدميه, واألغالل يف 

ان من هذه األمة فإهنم يساقون إىل النار أبلواهنم من غري تسويد وجوههم عنقه, إال من ك
ألهنم كانوا يسجدون عليها يف دار الدنيا, وكان رضي هللا عنه يقول: إمنا مسى اخلليل أواهاً 
ألنه كان إذا مسع بذكر النار قال: أواه من النار وكان يقول: يوشل أن تروا جهال الناس 

 ايرون على التقدم به عند األمراء كما يتغابر النساء على الرجال فذلليتباهون ابلعلم ويتغ
 حظهم من علمهم.

وكان يقول صالة بعد صالة ليس بينهما لغو كتاب يف عليني, وكان رضي هللا عنه يقول: 
ال يذهب أمل املوت عن امليت ما دام يف قربه. تويف رضي هللا عنه يف خالفة عثمان رضي هللا 

 عنهما.
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 م عبد الرمحن بن عمرو األوزاعيومنه

 رضي هللا تعاىل عنه

كان رضي هللا عنه يكره صيد الرب أايم فراخه رمحة أبمه وبه وكان يقول: تبارك من خلقل 
وجعلل تنظر بشحم وتسمع بعظم وتتكلم بلحم, وكان رضي هللا عنه يقول: ليس ساعة 
من ساعات الدنيا إال وهي معروضة على العبد يوم القيامة يوماً يوماً, وساعة ساعة, فالساعة 

 تعاىل فيها تتقطع نفسه عليها حسرات, فكيف إذا مرت عليه ساعة مع اليت ال يذكر هللا
صلون وهم أول ما يستيقظون وي أدركنا الناسساعة ويوم مع يوم, وكان رضي هللا عنه يقول: 

الصبح يتفكرون يف أمر معادهم وما هم صامرون إليه, مث يفيضون بعد ذلل يف الفقه والقرآن. 
نني, ومات سنة سبع ومخسني ومامة, وكان مولده ببعلبل, ومات ولد رمحه هللا سنة مثان ومثا

يف محام بريوت دخل احلمام فذهب احلمامي يف مجاعة وأغلق عليه الباب مث جاء فوجده 
 ميتاً متوسداً بيمينه مستقبل القبلة.

ودخل عليه املنصور فقال. عظين فقال: ما أحد من الرعية إال وهو يشكو بلية أدخلتها عليه 
المة سقتها إليه, وكان يقول لقاء اإلخوان خري من لقاء األهل واملال, وكان يقول الفاز أو ظ

من عياله كاآلبق ال يقبل هللا منه صوماً, وال صالة حىت يرجع إليهم, وكان رضي هللا عنه, 
 يقول: لو قبلنا من الناس كل ما يعرضون علينا هلنا يف أعينهم رضي هللا عنه.

 

 ةومنهم حسان بن عطي
 رضي هللا تعاىل عنه

كان رضي هللا تعاىل عنه إذا صلى العصر تنحى يف انحية املسجد فيذكر هللا تعاىل حىت 
تغيب الشمس, وكان يقول: من أطال قيام الليل هون هللا عليه طول القيام يوم القيامة, 

قول: بكى ن يوكان يقول ما ازداد العبد يف علمه وعمله إخالصاً إال ازداد الناس منه قرابً وكا
آدم عليه السالم على خروجه من اجلنة سبعني عاماً, وبكى على خطيئته سبعني عاماً, 

 وبكى على ابنه حني قتل أربعني عاماً, وأقام مبكة مامة عام وهللا أعلم.

 

 ومنهم عبد الواحد بن زيد
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 رضي هللا تعاىل عنه

روج, يف الرحم ال حيب اخل أدرك احلسن البصري وغريه وكان يقول: مثل املؤمن مثل الولد
 (1)فإذا خرج مل حيب أن يرجع, فكذلل املؤمن إذا". 

 

"ومل يزل أمحد رضي هللا عنه يتوجع منهما إىل أن مات رضي هللا عنه ومل يزالوا -32 .85
بعد الضرب يقطعون اللحم واجللد من مقاعد أمحد سنني عديدة إىل أن مات رضي هللا 

 عنه.

 عنه يقول: امتحن أمحد بعدما أدخل الكري فخرج ذهباً وكان بشر بن احلارث رضي هللا
أمحر. وقال اهليثم رضي هللا عنه كان أمحد رضي هللا عنه حجة هللا على أهل زمانه والفضل 
حجة هللا على أهل زمانه, وهكذا األمر يف كل زمان, وكان يقول إذا كان يف الرجل مامة 

وكان يقول: ال تكتبوا العلم عمن أيخذ  خصلة من اخلري وكان يشرب اخلمر حمتها كلها,
 عليه عرضاً من الدنيا.

ومرض جاره فلم يعده فقال له ابنه هال تعود جاران فقال اي بين إنه مل يعمنا حىت نعوده وكان 
رضي هللا عنه يقول: مل جيئ ألحد من الصحابة يف الفضامل ما جاء لعلي بن أيب طالب 

ًا فقال اي أمحد إن ساكين السماء ومن حول العرش رضي هللا عنه, وأرسل له اخلضر فقري 
 راضون عنل مبن صربت نفسل هلل عز وجل, ومناقبه كثرية مشهورة.

تويف رضي هللا عنه سنة إحدى وأربعني ومامتني وقد استكمل سبعاً وسبعني سنة. وملا مرض 
دروب, وملا لرضي هللا عنه اجتمع الناس والدواب على اببه لعيادته حىت امتألت الشوارع وا

قبض صاح الناس وعلت األصوات ابلبكاء وارجتت الدنيا ملوته, وخرج أهل بغداد إىل 
الصحراء يصلون عليه فحزروا من حضر جنازته من الرجال مثامنامة ألف ومن النساء ستون 
ألف امرأة سوى من كان يف األطراف والسفن واألسطحة فإهنم بذلل يكونون أكثر من 

ة بلغوا الذي ألف ومخسمامة ألف, وأسلم يومئذ عشرون ألفاً من اليهود ألف ألف ويف رواي
 والنصارى واجملوس رضي هللا تعاىل عنه.
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 ومنهم أبو حممد سفيان بن عيينة

 رضي هللا عنه

حفظ القرآن وهو ابن أربع سنني وكتب احلديث وهو ابن سبع سنني وكان يقول: من ال 
ن مرة إىل أخ له أما آن لل اي أخي أن تستوحش متنتفع به فال عليل أن ال تعرفه وكتب 

وهم إذا بلغ أحدهم األربعني سنة جن عن معارفه وصار كأنه  أدركنا الناسالناس ولقد 
خمتلط العقل من شدة أتهبه للموت وكان إذا أعطاه الناس شيئًا يقول أعطوه لفالن فإنه 

: كمل أمره وكان يقول  أحوج مين وكان يقول: من صرب على البالء ورضي ابلقضاء فقد
حبسب امرئ من الشر أن يرى من نفسه فسادًا ال يصلحه, وكان يقول: خصلتان يعسر 
عالجهما ترك الطمع فيما أبيدي الناس, وإخالص العمل هلل, وكان يقول: إذا كان هناري 
هنار سفيه وليلي ليل جاهل فماذا أصنع ابلعلم الذي كتبت, وكان يقول مبن زيد يف عقله 

من رزقه, وكان يقول: ال إله إال هللا مبنزلة املاء يف الدنيا فمن مل يكن معه ال إله إال هللا  نقص
فهو ميت ومن كانت معه فهو حي, وكان يقول: ما أنعم هللا عز وجل على العباد نعمة 

: لأفضل من أن عرفهم ال إله إال هللا وإن ال إله إال هللا يف اآلخرة كاملاء يف الدنيا, وكان يقو 
فسر حديث: " من كشنا فليس منا " وحنوه على أن املراد ليس هو على هدينا وحسن 
طريقتنا فقد أساء األدب فإن السكوت عن تفسريه أبلغ يف الزجر وكان رضي هللا عنه يقول: 
الزهد يف الدنيا هو الصرب وارتقاب املوت, وقال: حرملة أخرج يل سفيان بن عيينة رغيف 

يل: دع ما يقوله الناس فإنه طعامي منذ ستني سنة, وكان رضي هللا شعري من كمه, وقال 
عنه يقول: ليس من حب الدنيا طلبل ما ال بد منه, وكان يقول: ماء زمزم مبنزلة الطيب ال 
يرد, وكان يقول: إذا كانت نفس املؤمن متعلقة بدينه حىت يقضي فكيف بصاحب الغيبة 

بعد  رجال أصاب من مال رجل شيئاً مث تورع عنه فإن اللني يقضي والغيبة ال تقضي ولو أن
موته فجاء به إىل ورثته لكنا نرى أن ذلل كفارات له ولو أنه اغتابه مث تورع وجاء بعد موته 
إىل ورثته وإىل مجيع أهل األرض فجعلوه يف حل ما كان يف حل فعرض املؤمن أشد من 

 يعري أحداً بذنب, وكان رضي ماله, وكان يقول: وصى اخلضر موسى عليهما السالم أن ال
هللا عنه يقول: إن لألنبياء عليهم الصالة والسالم سرًا وللعلماء رضي هللا عنهم سراً, وإن 
للملوك سراً فلو أن األنبياء عليهم الصالة والسالم أظهروا سرهم للعامة لفسدت النبوة, ولو 
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رهم ولو أن امللوك أظهروا سأن العلماء رضي هللا عنهم أظهروا سرهم للعامة لفسدت عليهم, 
للعامة لفسد ملكهم, وكان رضي هللا عنه يقول العلم إن مل ينفعل ضرك وكان إذا فرغ من 
صالته يقول: اللهم اغفر يل ما كان فيها وكان يقول: ال يكون طالب العلم عاقال حىت يرى 

دعه ملا ف نفسه دون كل املسلمني وكان يقول: إذا مل تصل حقل إال ابخلصومة والسلطان
 (1)ترجو من". 

 

"وامسه ثوابن بن إبراهيم وكان أبوه نوبياً تويف سنة مخس وأربعني ومامتني, وكان -33 .86
 رضي هللا عنه رجال حنيفًا تعلوه محرة وليس أببيض اللحية. وملا تويف رضي هللا عنه ابجليزة

رًا خضراً س طيو محل يف قارب خمافة أن ينقطع اجلسر من كثرة الناس مع جنازته ورأى النا
 ترفرف على جنازته حىت وصلت إىل قربه رضي هللا عنه.

ومن كالمه رضي هللا عنه: إايك أن تكون للمعرفة مدعياً أو ابلزهد حمرتفاً أو ابلعبادة متعلقاً 
وفر من كل شيء إىل ربل, وكان يقول: كل مدع حمجوب بدعواه عن شهود احلق ألن احلق 

احلق, وقوله احلق ومن كان احلق تعاىل شاهداً له ال حيتاج أن  شاهد ألهل احلق أبن هللا هو
 لناسأدركنا ايدعي فالدعوي عالمة على احلجاب عن احلق, والسالم, وكان يقول للعلماء 

وأحدهم كلما ازداد علمًا ازداد يف الدنيا زهدًا وبغضًا وأنتم اليوم كلما ازداد أحدكم علماً 
يوم زامحة وأدركناهم وهم ينفقون األموال يف حتصيل العلم وأنتم الازداد يف الدنيا حباً وطلباً وم

تنفقون العلم يف حتصيل املال, وكان يقول: اي معشر املريدين من أراد منكم الطريق فليلق 
 العلماء إبظهار اجلهل والزهاد إبظهار الرغبة والعارفني ابلصمت.

صدقات فون معرفة قال هللا تعاىل: " إمنا القلت وذلل ليزيده العلماء علماً والزهاد زهداً والعار 
" اآلية. وسئل رضي هللا عنه عن السفلة من اخللق من  60للفقراء واملساكني " " التوبة: 

هم فقال من ال يعرف الطريق إىل هللا تعاىل وال يتعرفه وكان يقول سيأيت على الناس زمان 
 تكون الدولة فيه للحمقى على األكياس.

ن أتبع نفسه هواها ومتىن على هللا تعاىل األماين والكيس من دان نفسه قلت: واألمحق م
وعمل ملا بعد املوت وكان يقول مل يزل الناس يسخرون ابلفقراء يف كل عصر, ليكون للفقراء 
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رضي هللا عنهم التأسي ابألنبياء عليهم الصالة والسالم وقال قد جاءتين امرأة فقالت: إن 
أيت حرقتها على ولدها أتيت النيل وقلت اللهم أظهر السماح ابين أخذه التمساح فلما ر 

فخرج إيل فشققت عن جوفه فأخرجت ابنها حياً صحيحاً فأخذته ومضت وقالت اجعلين 
يف حل فإين كنت إذا رأيتل سخرت منل وأان اتمبة إىل هللا عز وجل, وكان يقول من عالمة 

 ول: لكل شيء عالمة وعالمة طردسخط هللا تعاىل على العبد خوفه من الفقر, وكان يق
العارف عن حضرة هللا تعاىل انقطاعه عن ذكر هللا عز وجل, وقال رضي هللا عنه: إذا تكامل 
حزن احملزون مل جتد له دمعة وذلل ألن القلب إذا رق سال وإذا مجد وغلظ سخر وتذاكر 

فوس فتدعيها, عها النالفقراء عنده يومًا يف احملبة فقال هلم كفوا عن هذه املسألة لئال تسم
وكان يقول: من القلوب قلب يستغفر قبل أن يذنب فيثاب قبل أن يطيع, وكان يقول إن 
هللا تعاىل أنطق اللسان ابلبيان وافتتحه ابلكالم وجعل القلوب أوعية للعمل ولوال ذلل كان 

 يتكلم ابً اإلنسان مبنزلة البهيمة يومئ ابلرأس ويشري ابليد, وكان يقول: كنا إذا مسعنا شا
ابجمللس أيسنا من خريه وكان يقول من مل يفتش على الرغيفني من احلالل ال يفلح يف طريق 
هللا عز وجل, وقال له رجل: إن امرأيت تقرأ عليل السالم فقال رضي هللا عنه ال تقرءوان من 

نا يف النساء السالم وكان يقول: إايكم وكثرة اإلخوان واملعارف وكان رضي هللا عنه يقول: حل
 العمل وأعربنا يف الكالم فكيف نفلح.

قلت: وكذلل كان إبراهيم بن أدهم رضي هللا عنه يقول: من آنسه هللا بقربه أعطاه العلم من 
غري طلب وكان يقول ليس بعاقل من تعلم العلم فعرف به مث آثر بعد ذلل هواه على عمله, 

بعاقل  ن نفسه غريه, وليسوليس بعاقل من طلب اإلنصاف من غريه لنفسه ومل ينصف م
من نسي هللا يف طاعته وذكر هللا تعاىل يف مواضع احلاجة إليه, وكان رضي هللا عنه يقول: 
تواضع جلميع خلق هللا تعاىل وإايك أن تتواضع ملن يسألل أن تتواضع له فإن سؤاله إايك 

ل رضي هللا و يدل على تكربه يف الباطن وتواضعل له يكون له عواًن على التكرب, وكان يق
عنه: من نظر يف عيوب الناس عمى عن عيب نفسه وكان يقول من طلب مع اخلبز ملحاً 

 مل يفلح يف طريق القوم.

وسئل رضي هللا عنه عن كمال العقل وعن كمال املعرفة فقال: إذا كنت قامماً مبا أمرت اتركاً 
ىل سواه غري انظر إلتكلف ما كفيت فأنت كامل العقل وإذا كنت ابهلل عز وجل متعلقًا و 
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من أحوالل وأعمالل فأنت كامل املعرفة, وكان رضي هللا عنه يقول: قد غلب على العباد 
والنساك والقراء يف هذا الزمن التهاون ابلذنوب حىت غرقوا يف شهوة بطوهنم وفروجهم وحجبوا 

 (1)عن شهود عيوهبم فهلكوا وهم ال يشعرون". 
 

مات ببغداد سنة مثان وعشرين وثالمثامة, ومن   "هللا مقيمًا مبسجد الشونيزية-34 .87
كالمه رضي هللا عنه سكون القلوب إىل غري هللا عقوبة عجلها هللا للعبد يف الدنيا, وكان 
رضي هللا عنه يقول: ذهبت حقامق األشياء, وبقيت أمساؤها فاألمسار موجودة, واحلقامق 

األلسن,  يحة, وعن قريب تفقد هذهمفقودة, والدعاوى يف السرامر مكنونة, واأللسنة هبا فص
وهذه الدعاوى فال يوجد لسان انطق, وال مدع صامب, وكان يقول: املسلم حمبوب إىل 
اخللق, واملؤمن غين عن اخللق, واعتكف مرة قي العشر األخري من رمضان فرأى املتعبدين 

يت تعظيمهم أيتهجدون, والقراء يقرءون فقطع االعتكاف, وخرج فقيل له يف ذلل فقال: ملا ر 
لطاعتهم واعتمادهم على عبادهتم مل يسعين إال اخلروج خوفاً من نزول البالء عليهم رضي هللا 

 عنه.

 

 ومنهم أبو علي الروذابري, وامسه أمحد بن حممد

 رضي هللا تعاىل عنه

هو من ذرية كسرى, وهو من أهل بغداد وسكن مصر, وكان شيخها, وهبا مات سنة اثنتني 
د امة, ودفن ابلقرافة قريباً من ذي النون املصري رمحه هللا تعاىل. صحب اجلنيوعشرين, وثالمث

والنوري, وأاب محزة البغدادي, وكان حافظًا للحديث ظريفًا عارفًا ابلطريقة, وكان يفتخر. 
مبشاخيه فيقول: شيخي يف التصوف اجلنيد, ويف الفقه أبو العباس بن سريج, ويف األدب 

 اهيم احلريب رضي هللا عنهم أمجعني.ثعلب, ويف احلديث إبر 

وكان رضي هللا عنه يقول: اإلشارة اإلابنة عما يتضمنه الوجد من املشار إليه ال غري, ويف 
احلقيقة إن اإلشارة تصحبها العلل, والعلل بعيدة عن احلقامق, وسئل عمن يسمع املالهي, 

د, الف فقال: نعم قويقول: هي يل حالل ألين قد, وصلت إىل درجة ال تؤثر يف االخت
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وصل, ولكن إىل سقر, وكان يقول: لو تكلم أهل التوحيد بلسان التجريد ملا بقي حمب إال 
مات, وكان يقول: كيف تشهده األشياء, وبه فنيت بذواهتا عن ذواهتا أم كيف غابت 
األشياء عنه, وبه ظهرت بصفاهتا فسبحان من ال يشهده شيء, وال يغيب عنه شيء, وكان 

ا تشوقت القلوب إىل مشاهدة ذات احلق ألقى عليها األسامي فسكنت وركنت يقول: مل
إليها, والذات متسرتة إىل أوان التجلي, وذلل قوله تعاىل: " وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا 

" اآلية أي قفوا معها على إدراك احلقامق, وكان يقول: أظهر احلق  180" " األعراف: 
 ليسكن هلا قلوب احملبني ويؤنس هبا قلوب العارفني له, وكان يقولاألسامي, وأبداها للخلق 

املشاهدات للقلوب, واملكاشفات لألسرار, واملعاينات للبصامر واملرميات لألبصار, وكان 
يقول: من نظر إىل نفسه مرة عمي عن النظر إىل شيء من األكوان على وجه االعتبار, 

إال خللوه عن احلقامق, ولو حتقق يف شيء  وكان رضي هللا عنه يقول: ما ادعى أحد قط
لنطقت عنه احلقيقة, وأغنته عن الدعاوى, وكان يقول: التصوف هو اإلانخة على ابب 
احلبيب, وإن طرد وسئل رضي هللا عنه عن التصوف مرة أخرى فقال: هو صفوه القرب بعد  

عدة, ال عن موا , وكانوا جيتمعونأدركنا الناسكدورة البعد, وكان رضي هللا عنه يقول: 
ويفرتقون ال عن مشورة, وكان إذا شاوره فقري ابلذهاب يعرض عنه ابجلواب, وكان يقول: 
من عالمة مقت هللا للعبد أن يتقلق من جملس الذكر إذا طال ألنه لو أحبه لكان األلف 

 سنة يف حضرته كلمح البصر.

تعاىل وقد   عليهم هيبة هللا وكان يقول: ال ينبغي أن يريب األحداث إال الكمل الذين استولت
كان أحدهم يريب احلدث حىت تطلع حليته ال يعلم بذلل إال من الناس قال: وكان عندان 
ببغداد عشرة فتيان معهم عشرة أحداث كل واحد منهم معه حدث, وكانوا جمتمعني يف 

 مث موضع. فوجهوا واحداً من األحداث ليأخذ هلم حاجة فأبطأ عليهم فغضبوا لتأخريه عنهم
أقبل, وهو يضحل, وبيده بطيخة يقلبها فقالوا له: كم اشرتيتها فقال: بعشرين درمهاً فقالوا 
له: ما السبب يف غلوها فقال: رأيت فقرياً, وضع يده عليها فالتمست لكم الربكة بوضع 
يده عليها فرضوا منه ذلل, وتقامسوها, وقالوا زادك هللا تعظيماً ألهل الطريق فما مات احلدث 

ىت صار من أكابر أهل الطريق, وكان يطعم الفقراء احللواء, واختذ مرة أمحاال من السكر ح
األبيض, ودعا مجاعة من احللوانيني حىت عملوا من ذلل السكر جداراً, وعليه شرفات, 
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وحماريب على أعمدة منقوشة كلها من السكر مث دعا الصوفية فهدموها, وكسروها, وانتهبوها 
  عنه.وهو يتبسم رضي هللا

 

 ومنهم أبو علي حممد بن عبد الوهاب الثقفي

 رمحه هللا تعاىل

لقي أاب حفص, ومحدون القصار, وكان إماماً يف أكثر علوم الشرع مقدماً يف كل فن منه مث 
 (1)عطل أكثر علومه, واشتغل". 

 

( حدثين أيب ان امساعيل أان أيوب عن حممد 1"عبد هللا بن امحد بن حنبل )-35 .88
عن عمرو بن وهب الثقفي قال كنا مع املغرية بن شعبة فسئل هل ام النيب )صلى هللا عليه 
وسلم( أحد من هذه األمة غري أيب بكر فقال نعم كنا مع النيب )صلى هللا عليه وسلم( يف 

رب عنق راحليت فظننت ان له حاجة فعدلت معه فانطلقنا سفر فلما كان من السحر ض
( الناس فنزل عن راحلته مث انطلق فتغيب عين حىت ما أراه فمكث طويال 2حىت ]برزان عن[ )

مث جاء فقال حاجتل اي مغرية فقلت مايل حاجة قال هل معل ماء فقلت نعم فقمت اىل 
( فصببت عليه فغسل يديه فأحسن 3قربة أو سطيحة معلقة يف ]أخرة الرحل فأتيته مباء[ )

غسلها قال وأشل أقال دلكهما برتاب ام ال مث غسل وجهه مث ذهب حيسر عن يديه وعليه 
جبة شامية ضيقة الكمني فضاقت فأخرج يديه من حتتها اخراجا فغسل وجهه ويديه قال 

 حفيجئ يف احلديث غسل الوجه مرتني فال أدري اهكذا كان ام ال مث مسح بناصيته ومس
بد وقد أقيمت الصالة فتقدمهم ع فأدركنا الناسعلى العمامة ومسح على اخلفني وركبنا 

الرمحن بن عوف وقد صلى هبم ركعة وهم يف الثانية فذهبت أؤذنه فنهاين فصلينا الركعة الىت 
( بن امحد بن طاوس وابو 5( أخربان أبو حممد هبة هللا )4أدركنا وقضينا الركعة الىت سبقتنا )

م احلسني بن احلسن بن حممد قاال اان أبو القاسم بن أيب العالء اان أبو عبد هللا احلسني القاس
بن الضحاك بن حممد الطييب ببغداد اان أبو بكر حممد بن عبد هللا بن ابراهيم الشافعي ان أبو 
علي عبد هللا بن حممد بن البلخي احلافظ ان محدان بن سهل الفقيه وأبو حيىي البلخيان قاال 
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ان شداد بن حكيم ان زفر بن اهلذيل عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن بكر بن عبد هللا 
املزين عن املغرية بن شعبة قال اثنتان ال أسأل عنهما أحدا ألين رأيت رسول هللا )صلى هللا 

( املسح على اخلفني وصالة الرجل خلف رعيته وقد رأيت النيب )صلى 6عليه وسلم( يفعله )
 ( الفجر خلف عبد الرمحن بن عوف7ه وسلم( يصلي ركعتني صالة )هللا علي

_________ 

 18157رقم  326/  6( مسند أمحد بن حنبل 1)

 ( ما بني معكوفتني مكانه مطموس ابألصل وأضيف عن م واملسند2)

 ( ما بني معكوفتني أضيف عن م واملسند ومكانه مطموس ابألصل3)

 نا( كذا ابألصل وم ويف املسند: سبق4)
 ( يف م: عبد هللا تصحيف5)

 ( " يفعله " سقطت من م6)

 (1)( " صالة " سقطت من م". 7)
 

"احلراين روى عن خاله أيب عبد الرحيم خالد وحممد بن إسحاق وخصيف وابن -36 .89
عجالن وهشام بن حسان والزبري بن خريق وأيب سنان سعيد بن سنان واملثىن بن الصباح 

وغريهم وعنه أمحد بن حنبل وعبد هللا بن حممد أبو جعفر وحممد بن عبد هللا بن مالثة 
وأمحد بن أيب شعيب اجلرجاين وعمرو بن خالد والعالء بن هالل وعبد العزيز بن  1النفيلي

حيىي وموسى بن عبد الرمحن األنطاكي ويزيد بن خالد بن موهب الرملي وحممد بن الصباح 
ن أيب  ن بكار احلراين وإمساعيل بن عبيد باجلراجرامي وإسحاق بن إبراهيم الشهيدي وأمحد ب

كرمية وابن عمه حممد بن مصعب ووهب بن أيب كرمية واخلليل بن عمرو البغوي واحلسن بن 
أمحد أيب شعيب وحممد بن معاوية بن صاحل وحممد بن عبيد بن ميمون ويعقوب بن كعب 

ة فاضال سعد كان ثق األنطاكي وهاشم بن القاسم احلراين وآخرون قال النسامي ثقة وقال بن
وذكره بن حبان يف الثقات وقال مات  191عاملا له فضل ورواية وفتوى مات يف آخر سنة 

سنة إحدى أو اثنتني وتسعني ومامة وقال العقيلي مات سنة اثنتني وقال أبو موسى مات 
                                         

 35/259اتريخ دمشق البن عساكر  (1)
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فظه وقال ال خيتلفون يف فضله وح أدركنا الناسسنة ثالث وتسعني قلت وقال أبو عروبة 
جلي ثقة أرفع من عتاب بن بشري ويف الزهرة روى عنه مسلم اثين عشر حديثا وهلم شيخ الع

 آخر يقال له

حممد" بن سلمة الباهلي متأخر الطبقة عن هذا من شيوخ مطني واسم  –"متييز  – 299
 جده مالل روى عن عبد هللا بن يزيد املقرئ وآخر هو أقدم من هذا وهو

__________ 

 (1)النفيلي".  1
 

ثـَنَا 1"الَقِطيِعِي, قال )-37 .90 ثـََنا َعبد هللا ْبن َأمْحََد, قال: َحدىثين أيب, قال: َحدى ( : َحدى
, قال: ُكنىا َمَع اْلمُ  ثـََنا أَيُّوُب, َعْن حُمَمىٍد, َعْن َعْمرو ابن وْهٍب الثـىَقِفيِِ ِغريَِة ِإمْسَاِعيُل, قال: َحدى

ُ َعَلْيِه وَسلىَم َأَحٌد ِمْن َهِذِه األُ ْبِن ُشْعَبَة, َفُسِئَل َهْل أُمى ال مىِة َغرْيُ َأيب َبْكٍر؟ فـََقاَل: نىيبى َصلىى الِلى
اِحَليِت نـََعْم, كنا مع النيب َصلىى الِلىُ َعَلْيِه وَسلىَم يف َسَفٍر, فـََلمىا كان من احلسر َضَرَب ُعُنَق رَ 

نَـَزَل َعْن رَاِحَلِتِه مُثى َمَعُه, فَاْنطََلْقَنا َحىتى بـََرْزاَن َعِن النىاِس, فَـ َفظَنَـْنُت َأنى َلُه َحاَجًة, فـََعَدْلُت 
ُة. قـُْلُت: َما اْنطََلَق فـَتَـَغيىَب َعينِِ َحىتى َما أَرَاُه َفَمَكَث َطوِيال, مُثى َجاَء فـََقاَل: َحاَجُتَل اَي ُمِغريَ 

لىَقٍة يف آِخرَِة : نـََعْم. فـَُقْمُت ِإىَل ِقْربٍَة أَْو َسِطيَحٍة ُمعَ يل َحاَجٌة. قال: َهْل َمَعَل َماٌء؟ فـَُقْلتُ 
ُتُه مبَاٍء َفَصبَـْبُت َعَلْيِه, فـََغَسَل َيَدْيِه َفَأْحَسَن َغْسَلُهَما. قال: وَأشُ  لُّ َأْن قال الرىْحِل, َفأَتـَيـْ

َلْيِه ُجبىٌة َشاِميىٌة َضيَِِقةُ حَيِْسُر َعْن َيَدْيِه وعَ  َدْلَكُهَما ِبرُتَاٍب أَْم ال, مُثى َغَسَل وْجَهُه, مُثى َذَهبَ 
يف احْلَِديِث  اْلُكمىنْيِ َفَضاَقْت َفَأْخرََج َيَدْيِه ِمْن حَتِْتَها ِإْخرَاًجا فـََغَسَل وْجَهُه وَيَدْيِه قال: فيجئ

ِه وَمَسَح َعَلى اْلِعَماَمِة  َمَسَح بَِناِصَيتِ َغْسُل اْلَوْجِه َمرىَتنْيِ؟ قال: ال أَْدرِي, َهَكَذا َكاَن أَْم ال, مُثى 
َنا  َمُهْم َعْبُد الرىمْحَِن ْبُن َعْوٍف وَقْد أُِقيَمِت الصىالةُ فـَتَـ  فََأْدرَْكَنا النَّاسَ وَمَسَح َعَلى اخْلُفىنْيِ ورَِكبـْ َقدى

نَا , فـَنَـَهاين, فَ وَقْد َصلىى هِبِْم رَْكَعٌة وهم يف الثىانَِيِة َفَذَهْبُت أُوِذنُهُ  َنا الرىْكَعَة الىيِت أَْدرَْكَنا وَقَضيـْ َصلىيـْ
 الرىْكَعَة الىيِت ُسِبْقَنا.

 ( عن مسدد, عن إمساعيل خمتصرا, فوقع لنا2رواه اْلُبَخارِِي )

__________ 
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 .249/  4( مسند أمحد: 1)
 (1).". 196( القراءة خلف اإلمام: 2)
 

 ( : َكاَن ثقة فاضال عاملا, له فضل ورواية وفتوى.1عد )"َوقَال حُمَمىد ْبن س-38 .91

 مات يف آخر سنة إحدى وتسعني ومئة.

 ( َوقَال: مات سنة إحدى أو اثنتني وتسعني ومئة.2وذكره ابُن ِحبىان يف كتاب "الثقات" )

 َوقَال أَبُو َجْعَفر النفيلي: مات سنة اثنتني وتسعني ومئة.

 ( .3املثىن: مات سنة ثالث وتسعني ومئة ) َوقَال أبو موسى حُمَمىد ْبن

 روى له البخاري يف "القراءة خلف األمام "ويف "األدب", والباقون.

 ومن اأَلوهام:

ويف نسخة: العدين. ويف نسخة: حممود ْبن ُسَلْيمان  -]َوْهٌم[ حُمَمىد بن سلمة املدين -
 العدين. ويف نسخة: حمرز ْبن

__________ 

 . وفيه: "كان صدوقا ثقة ...485/  7( طبقاته: 1)

 ويف املطبوع منه: "سنة إحدى أو اثنتني وسبعني ومئة. 40/  9( 2)

( َوقَال َعبد الِلِى ْبن َأمْحَد: مسعت أيب يقول: كان حُمَمىد بن سلمة احلراين ال يكاد يقول 3)
ثـََنا )العلل ومعرفة الرجال:  لي: ثقة وهو ( . َوقَال العج332/  2يف شيء من حديثه َحدى

( . َوقَال ِإبـْرَاِهيم ْبن يعقوب اجلوزجاين: مسعت 47أرفع من عتاب بن بشري )ثقاته, الورقة 
َأمْحَد ْبن حنبل يـَُقول: حممد بن سلمة شيخ صدوق, وكان أمثل من عتاب بن بشري )اجلرح 

ركنا أد: ( . َوقَال ابن حجر يف "التهذيب ": قال أبو َعُروبَة1494/ الرتمجة  7والتعديل: 
 (2)( . َوقَال يف "التقريب": ثقة.". 194/  9ال خيتلفون يف فضله وحفظه ) الناس
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لقول هذا ا -إن ذلل رشوة -"بني اخلصمني, ومل يكن بيت مال هلم وال نفقة-39 .92
خبالف النصوص عن مجيع األمة: أن الرشوة ما أخذ إلبطال حق أو إلحقاق ابطل, وأن 

 أقضي بينكما إال جبعل. للقاضي أن يقول للخصمني: ال

ومنها: أنه يقطع بكفر الذي يذبح الذبيحة ويسمي عليها وجيعلها هلل تعاىل. ويدخل مع 
ذلل دفن شر اجلن, ويقول: ذلل كفر. واللحم حرام, فالذي ذكره العلماء بذلل أنه منهي 

 .1عنه فقط وذكره يف حاشية"املنتهي"
 وهذا جواب الشيخ:

  عبد هللا بن سحيم.من حممد بن عبد الوهاب إىل

 وبعد:

ألفينا مكتوبل وما ذكرت فيه من ذكرك ما بلغل, وال خيفاك أن املسامل اليت ذكرت أهنا 
 بلغتكم يف كتاب العارض مجلتها أربع وعشرون مسألة بعضها حق. وبعضها هبتان وكذب.

إذا  لوقبل الكالم فيها, ال بد من تقدمي أصل, وذلل أن أهل العلم إذا اختلفوا واجلها
ل العلم هل الواجب اتباع أمر هللا ورسوله, وأه -تنازعوا, ومثلي ومثلكم إذا اختلفنا يف مسألة

يع  عليها, ولو خالفت ما ذكره العلماء يف مج أدركنا الناسأو الواجب اتباع عادة الزمان اليت 
 كتبهم؟

__________ 

 (1).". 295روضة األفكار, مصدر سابق, ص 1
 

ثـََنا اأَلَصمُّ, مسَِْعُت حُمَمىَد بَن ِإْسَحاَق الصىَغاينى, مسَِْعُت فُـ "احلَاِكُم: حَ -40 .93 ْورَاَن دى
 َصاِحَب َأمْحََد يـَُقْوُل:

َها عْن َأْصَحابَِنا َسأََليِن األَثـَْرُم َوأَبُو َعْبِد هللاِ امُلَعْيِطيُّ َأْن َأطلَب ِمْن َأيب َعْبِد هللاِ َخلوًة, َفَأسألُهُ فِ  يـْ
. الذينَ   يُفرِِقوَن بنَي اللىْفِظ َواحملِكيِِ

 َفَسأَلُته, فـََقاَل: الُقْرآُن َكْيَف ُتُصرَِِف يف أَقَوالِه َوأَفـَْعالِه, َفغرُي خَمُْلْوٍق.

 َفَأمىا أَفـَْعالَُنا فَمْخُلْوَقٌة.
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 قـُْلُت: فَاللىفظيىُة َتعدُُّهم اَي َأاَب َعْبِد هللِا يف مُجَْلِة اجلَْهِميىِة؟

 فـََقاَل: اَل, اجلَْهِميىُة الىِذْيَن قَاُلوا: الُقْرآُن خَمُْلْوٌق.

 َوِبِه, قَاَل: َومسَِْعُت فـُْورَاَن يـَُقْوُل:

َها: إنى َلْفظي اِبلُقْرآِن َغرْيُ خَمُْلْوٍق, َفضَ  َها َمَساِمُل, َوِفيـْ اٍد ِبرقَعٍة ِفيـْ َرَب َأمْحَُد بُن َجاءين اْبُن َشدى
َبٍل َعلَ   ى َهِذِه, وََكَتَب: الُقْرآُن َحْيُث ُتُصرَِِف َغرْيُ خَمُْلْوٍق.َحنـْ

 قَاَل َصاِلُح بُن َأمْحََد: مسَِْعُت َأيب يـَُقْوُل: َمْن َزَعَم َأنى أمسَاَء هللِا خَمُْلْوَقٌة, فـََقْد َكَفَر.

 َوقَاَل امَلرُّْوِذيُّ: مسَِْعُت َأاَب َعْبِد هللِا يـَُقْوُل:

 الَكاَلَم الَ يُفِلُح, َمْن تـََعاَطى الَكاَلَم, ملَْ خَيُل ِمْن َأْن يـََتَجهىَم.َمْن تـََعاَطى 

َبٌل: مسَِْعُت َأاَب َعْبِد هللِا يـَُقْوُل:  َوقَاَل َحنـْ

ُكم َوإِ  َمْن َأَحبى الَكاَلَم ملَْ يُفلْح, ألنىُه يـَُؤْوُل أَمَرُهم ِإىَل َحرْيٍَة, َعَلْيُكم اِبلسُّنىِة َواحلَِدْيِث, ايى
ًة الَكاَلِم الَ تـَُؤوُل ِإىَل َوَما يـَْعرِفـُْوَن َهَذا الَكاَلَم, َعاقبَ  َأْدرَكَنا النَّاسَ َواخلوَض يف اجِلَداِل َوامِلرَاِء, 

 َخرْيٍ.

 َولإِلَماِم َأمْحََد َكاَلٌم َكِثرْيٌ يف الَتْحِذْيِر ِمَن الِبدَِع َوأَهلَها, َوأَقـَْوال يف السُّنىِة.

 اً.ْن نظَر يف ِكَتاِب )السُّنىِة( أَليب َبْكٍر اخَلالىِل, رََأى ِفْيِه ِعْلماً َغزِْيراً َونقالً َكِثريْ َومَ 

)الِعزىُة  َوقد أوردُت ِمْن َذِلَل مُجَْلًة يف تـَْرمَجَِة َأيب َعْبِد هللِا يف )اَترِْيخ اإِلْساَلم( , َويف ِكَتابِ 
 لِْلَعِليِِ الَعِظْيِم( .

 َفرتىَين َعِن ِإَعاَدتِه ُهَنا َعدُم النِِيىِة.

تَـَهى يف".   (1)فَنسَأُل هللَا اهلََدى, َوُحسَن القصِد. َوِإىَل اإِلَماِم َأمْحََد امُلنـْ
 

 .1"وأيضا قال الشافعي: الوراق أيكل من دية عينيه-41 .94
 .2من األسدوقال أيضا الشافعي: لو يعلم الناس ما يف الكالم لفروا منه كما يُفر 

وقيل للشافعي: قد أوتيت لساان وبياان فلم ال تناظر أهل الكالم؟ قال: ألين إذا انظرت يف 
 .3الفقه فأكثر ما يقال يل أخطأت, وكذلل أقول هلم أخطأت, ويف الكالم يقال يل: كفرت

 قال عبد هللا بن عبد الرمحن الزجاج: رأيت الشافعي بنصيبني قبل
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__________ 

 .2/123 املناقب البيهقي يف 1
 .18, 10/16, والذهيب يف سري األعالم 9/111أبو نعيم يف احللية  2
, وبنحوه ابن أيب 10/28, والذهيب يف سري األعالم 1/460البيهقي يف مناقب الشافعي  3

 .185حامت يف آداب الشافعي ص
علم  موتواترت النصوص عن األممة يف ذ -رمحهم هللا تعاىل -وقد اتفق السلف الصاحل 

الكالم والنهي عنه, والتحذير منه, وجتهيل أهله والتحذير منهم. وإليل نصيحة إمام أهل 
السنة أمحد بن حنبل يف ذلل فقال: "عليكم ابلسنة واحلديث, وما ينفعكم هللا به, وإايكم 
واخلوض واجلدال واملراء, فإنه ال يفلح من أحب الكالم, وكل من أحدث كالما مل يكن 

ال إىل بدعة, ألن الكالم ال يدعو إىل خري, وال أحب الكالم وال اخلوض وال آخر عمره إ
اجلدال, وعليكم ابلسنن واآلاثر والفقه الذي تنتفعون به, ودعوا اجلدال وكالم أهل الزيغ 

وال يعرفون هذا, وجيانبون أهل الكالم, وعاقبة الكالم ال تؤول إىل  أدركنا الناسواملراء, 
 إايكم من الفنت, وسلىمنا وإايكم من كل هلكة. اهـخري, أعاذان هللا و 

 (1)لإلمام احلافظ ابن بطة( .".  2/539)ر: اإلابنة الكربى 
 

"القوم فرِحلوا بعريها, وأخذوا اهلودج وهم يظنون أهنا فيه, فاحتملوا اهلودج -42 .95
ت إىل عفشدوه على البعري, ومل يشكوا أهنا فيه, مث أخذوا رأس البعري, فانطلقوا به, فرج

املعسكر, وما فيه من داع وال جميب, قد انطلق الناس ... فتلففت جبلباهبا, مث اضطجعت 
 يف مكاهنا, وعرفت أن لو قد افتقدت لرجع إليها ...

 مث تقول بلساهنا رضي هللا عنها:

فو هللا إين ملضطجعة, إذ مِر يب صفوان بن املعطل السلمي, وقد كان ختلف عن العسكر »
 فلم يبت مع الناس فرأى سوادي, فأقبل حىت وقف علِي فلما رآين قال: لبعض حاجته,

 إان هلل وإان إليه راجعون, ظعينة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم! ما خلفل يرمحل هللا؟!

فما كلمته ... مث قِرب البعري, فقال: اركيب, واستأخر عين, فركبت, وأخذ برأس البعري, 
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ل الناس وما افتقدت, حىت أصبحت ونز  أدركنا الناسهللا ما فانطلق سريعا يطلب الناس, فو 
. » ... 

هذا القول مسعه منها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم ينكر عليها منه شيئا, ومل يتطرق 
إىل ذهنه شل أو ريبة أو هاجس, ومل يداخله حدس أو ترجم بغيب أو مظنة سوء حبال من 

هللا عليه وسلم بعد أن مسع كالمها, مل يعلق خباطره من األحوال ... إذ إن الظاهر أنه صلى 
هذا املوضوع شيء البتة وال فِكر فيه برهة من زمان, ألن املوضوع ال يستحق وال يقتضي 

 جهدا يف التمحيص وإعمال الذهن ألنه ال شيء فيه غري طبيعي.

الكفر,  م ويبطنونبيد أن أعداء اإلسالم اجملرمني من املنافقني الذين كانوا يظهرون اإلسال
 (1)وكانوا من املرتبصني ألدىن هفوة لينسجوا على منواهلا افرتاآهتم". 

 

َهة[-43 .96  "]َفْصل يف النىظَر إىَل َما خُيَْشى ِمْنُه اْلُوُقوُع يف الضىاَلل َوالشُّبـْ

َماُم َأمْحَُد هَ َوحَيُْرم النىظَر ِفيَما خُيَْشى ِمْنُه الضىاَلل َواْلُوُقوع يف الشىلِِ َوالشُّبْـ  َرمِحَُه  -ة, َوَنصى اإْلِ
ايَِتَها َوقَاَل يف َعَلى اْلَمْنع ِمْن النىظَر يف ُكُتِب أَْهِل اْلَكاَلم َواْلِبدَع اْلُمِضلىة َوِقرَاَءهِتَا َورِوَ  -الِلىُ 

ا َكاَن يف ِكَتاِب الِلِى أَْو ء إالى مَ رَِوايَة اْلَمرُّوِذيِِ َلْسَت ِبَصاِحِب َكاَلٍم َفاَل أََرى اْلَكاَلم يف َشيْ 
ُهْم  -َوَأْصَحاِبِه  -َصلىى الِلىُ َعَلْيِه َوَسلىَم  -َحِديٍث َعْن َرُسوِل الِلِى  َأْو َعْن  -َرِضَي الِلىُ َعنـْ

ُل َوقَ  َل يف رَِوايَة َأمْحََد ْبِن َأْصَرَم االتىاِبِعنَي َفَأمىا َغرْي َذِلَل فَاْلَكاَلم ِفيِه َغرْيُ حَمُْمود َرَواُه اخلَْالى
َك َوجُمَاَلَسةَ َأْصَحاب اخْلُُصوَماِت َواْلَكاَلِم َوقَاَل يف رَِوايَته أَْيًضا لَِرُجٍل اَل يـَنْـ  َبِغي اجلَِْداُل لَِرُجٍل إايى

َب نـَْفَسَل َوَتْشَتِهر اِبْلَكاَلِم َلْو   َبِغي َأْن تـَُنصِِ َ َواَل يـَنـْ َمَنا ِفيِه َأْصَحاُب كَ اتىِق الِلى اَن َهَذا َخرْيًا لَتَـَقدى
ُ َعَلْيِه َوَسلىَم  -النىيبِِ  ْجزِيُّ.إْن َجاَءك ُمْسرَتِْشد َفَأْرِشْدُه. َرَوامُهَا أَ  -َصلىى الِلى  بُو َنْصٍر السِِ

َبٍل: َعَلْيُكْم اِبلسُّنىِة َواحْلَِديث َوَما يـَنـَْفع ُكْم َواخْلَْوَض َواْلِمرَاَء فَِإنىُه اَل ُكمْ َوقَاَل يف رَِوايَِة َحنـْ , َوِإايى
ُهْم وَ  قَاَل أَْيًضا يـُْفِلح َمْن َأَحبى اْلَكاَلم َوَقاَل يل أَبُو َعْبِد الِلِى اَل جُتَاِلْسُهْم َواَل ُتَكلِِْم َأَحًدا ِمنـْ

 أَيَْنَس هِبِْم, وَُكلُّ َمْن ُهْم َواَل خُيَاِلَطُهْم َواَل َوذََكر َأْهل اْلِبدَع فـََقاَل: اَل ُأِحبُّ أِلََحٍد َأْن, جُيَاِلسَ 
لسَُّنِن َأَحبى اْلَكاَلم ملَْ َيُكْن آِخُر أَْمرِِه إالى إىَل ِبْدَعة أِلَنى اْلَكاَلم اَل َيْدُعو إىَل َخرْي, َعَلْيُكْم ابِ 

َتِفُعوَن بِِه َوَدُعوا اجلَِْداَل وََكاَل  َوَما يـَْعرُِفوَن  َأْدرَْكَنا النَّاسَ ِء, َم أَْهِل اْلِبدَع َواْلِمرَاَواْلِفْقه الىِذي تـَنـْ
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 َهَذا َوجُيَانُِبوَن أَْهَل اْلَكاَلِم.

: مسَِْعُت َأيب يـَُقول َكاَن الشىاِفِعيُّ  ُ َعنْ  -َوقَاَل َعْبُد الِلِى إَذا ثـََبَت ِعْنَدُه َخرَبٌ قـَلىَدُه  -ُه َرِضَي الِلى
َا َكاَنْت مِهىُتُه اْلِفْقَه َوقَالَ َوَخرْيُ َخْصلَ  يف رَِوايَته أَْيًضا وََكَتَب  ة ِفيِه أَنىُه مَلْ َيُكْن َيْشَتِهي اْلَكاَلم إمنى

ِه ْكَنا َعَليْ إلَْيِه َرُجٌل َيْسأَلُه َعْن ُمَناظََرة أَْهِل اْلَكاَلِم, َواجْلُُلوس َمَعُهْم قَاَل َواَلىِذي ُكنىا َنْسَمع َوأَْدَر 
 (1)َمْن أَْدرَْكَنا". 

 

ُْم َنَصُروهُ َوآُووهُ َوَجاَهُدوا َمَعُه, َوَعَدُم الدِِرَ -44 .97 ايَِة يف الثىاين؛ "اْلَقْطِع خِبَرْيِيىِة اأْلَوىِل؛ أِلَهنى
ْشَكاَل َكَقْولِِه ِفيِه أَْيًضا ْجُه َعَدِم الدِِرَايَِة تـََقاُرُب وَ  أِلَنىُه َقْد يُوَجُد ِمثْـُلُه يف آِخِر الزىَماِن يـَُؤيُِِد اإْلِ

نَـُهْم, َوِإْن تـََفاَوُتوا يف الْ  َفْضِل يف نـَْفِس اأْلَْمِر َأْوَصاِفِهْم َوَتَشابُُه أَفـَْعاهِلِْم َفاَل َيَكاُد مُيَيُِِز النىاِظُر بـَيـْ
ِة اَل يُْدَرى أَْيَن طََرفـَُها َوأَْيًضا قَاَل َقِة اْلُمْفَرغَ فـَُيْحَكُم اِبخلَْرْيِ أِلَوىهِلِْم َوآِخرِِهْم َوِلَذا ِقيَل ُهْم َكاحْلَلْ 

َفَخاصٌّ « َخرْيُ النىاِس قـَْرين »يف اْلَفْيِض َعْن اْلَكاَلاَبِذيِِ َوَغرْيِِه يف اْلَمَحلِِ اْلَمْزبُوِر, َوأَمىا َخرَبُ 
ُهْم, َواْلُمرَاُد يف قـَْرين َكاْلَعَشَرِة َوَأْضرَ  ُجوُز َأْن ُيَساَق هَلُْم أَفَاِضُل اهِبِْم, َوأَمىا ِسَواُهْم فـَيَ ِبَقْوٍم ِمنـْ

َعَلْيِه الصىاَلُة  - َأَواِخِر َهِذهِ اأْلُمىِة َكاَلىِذيَن يـَْنُصُروَن اْلَمِسيَح َويـَُقاتُِلوَن الدىجىاَل فـَُهْم أَْنَصاُر النىيبِِ 
وهَنُْم مُثى الىِذيَن يـَُلوهَنُْم مُثى َيُكوُن َخرْيُُكْم قـَْرين مُثى الىِذيَن يـَلُ »رِْح , َوأَْيًضا يف اْلَفْيِض يف شَ -َوالسىاَلُم 

 احْلَِديَث.« بـَْعَدُهْم قـَْوٌم خَيُونُونَ 

 إىَل ْبِد اْلرَبِِ ظَاِهُر اخلَْرَبِ َأنى الصىْحَب أَْفَضُل ِمْن اجْلَِميِع, َوَعَلْيِه َكِثرٌي َلِكْن َذَهَب مَجٌْع َكاْبِن عَ 
احْلَِديَث « أُمىيِت َمَثُل اْلَمَطرِ »أَنىُه جَيُوُز ِفيَمْن بـَْعَدُهْم أَْفَضُل ِمْن بـَْعِضِهْم لِْلَخرَبِ الصىِحيِح َمَثُل 

ُعُد ُكلى اْلبـُْعِد اْلَقْطُع أِبَْفَضِليىِة أَْعَرايبٍِ ِجْلٍف مَلْ حَيُْصْل َلُه إالى جمَُ  ُد الرُّْؤيَِة, َومَلْ خُيَاِلْط رى مُثى قَاَل: َويـَبـْ
َمَثُل » َحِديَث ُعَلَماءَ الصىَحابَِة َعَلى ِمْثِل اأْلَِممىِة اأْلَْربـََعِة, َوَما يف َحِفيِد السىْعِد َعَلى النـىَوِويِِ َأنى 

ِإْن َضِعيًفا ِمْن طَرِيِق أََنٍس وَ َضِعيٌف َفرَيُدُُّه َما يف اْلَفْيِض ِعْنَد َهَذا احْلَِديِث َحاِصُلُه أَنىُه « أُمىيِت 
ُهْم  -َبْل ِمْن طَرِيِق َعِليٍِ َواْبِن ُعَمَر  ُ تـََعاىَل َعنـْ َثِميِِ َلِكْن ِعْنَد اْبِن َحَجٍر ِعْنَد ا -َرِضَي الِلى هْلَيـْ

حىِة َكَما ُأِشرَي أَْيًضا آنًِفا َوأَْيًضا  ْنَد اْلُمْنِذرِيِِ إبِِْسَناٍد عِ َحِديٌث َحَسٌن َلُه طَرِيٌق يـَْرَتِقي إىَل الصِِ
ُ تـََعاىَل َعْنُه  -أَقـَْوى ِمْن َحِديِث أََنٍس    ِمْن َحِديِث َعمىاٍر.َوَصحىَحُه اْبُن ِحبىانَ  -َرِضَي الِلى

يف التىْأِسيِس  َهَد اأْلَوىُلونَ َعْن اْلبَـْيَضاِويِِ َكَما اْجتَـ « َمَثُل أُمىيِت »َوَقْد قَاَل ِفيِه أَْيًضا ِعْنَد َحِديِث 
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ُروَن يف التىْجرِيِد َوالتـىْلِخيِص َوَصَرُفوا ُعُمَرُهْم يف التـىقْ  رِيِر َوالتىْأِكيِد َفُكلٌّ َوالتىْمِهيِد اْجتَـَهَد اْلُمَتَأخِِ
« َخرْيُ النىاسِ »يِث دِ َمْغُفوٌر, َوَسْعُيُه َمْشُكوٌر, َوَأْجرُُه َمْوُفوٌر, َوَعْن اْبِن َعْبِد اْلرَبِِ َوَخرْيِيىُة حَ 

اَل َكاَلَم « أُمىيِت أُمىٌة ُمَبارََكةٌ »اِبلنِِْسَبِة إىَل اْلَمْجُموِع اَل اأْلَفـْرَاِد َوَلْو َسِلَم ُكلُّ َذِلَل فَِإنى َحِديَث 
ِتِه َبْل قَاَل يف اْلَفْيِض رَِجالُُه ثَِقاٌت مُثى أَُقوُل: لََعلى إْطاَلَق َحِديِث  َمْبيِنٌّ « َخرْيُ اْلُقُرونِ »يف ِصحى

 إىَل بـَْعِض اأْلَفـْرَاِد َلَعلىل َقْد اِبلنِِْسَبةِ « َمَثُل أُمىيِت »َعَلى اأْلَْكَثِر الىِذي َلُه ُحْكُم اْلُكلِِ َوَحِديُث 
 َأْدرَْكَنا النَّاسَ َمِتِه: َلَقْد امسَِْعت قـَْوَل احلََْسِن اْلَبْصرِيِِ التىاِبِعيِِ اْلَكِبرِي اْلُمْجَمِع َعَلى َجاَللَِتِه َوِإمَ 

ُ  -َوُهْم الصىَحابَُة ُكنىا يف َجْنِبِهْم ُلُصوًصا, َوقَاَل اْبُن الرىبِيِع: َلْو َرآاَن َأْصَحاُب حُمَمىٍد  َصلىى الِلى
 َلَقاُلوا َهُؤاَلِء اَل يـُْؤِمُنوَن بِيَـْوِم احلَِْساِب. -تـََعاىَل َعَلْيِه َوَسلىَم 

اِر يف َزَماِن الصىَحابَِة  ُ تـََعاىَل َعنْـ  -َوأَمىا ِفنَتُ حَنِْو يـَْوِم الدى َوَفَساَداِت يَزِيَد َواحلَْجىاِج  -ُهْم َرِضَي الِلى
 فـََقِليٌل اِبلنِِْسَبِة إىَل أَْهِل الصىاَلِح يف َزَمِنِهْم َكَما ِقيلَ 

 قَِليٌل إَذا ُعدُّوا ... َكِثرٌي إَذا َشدُّوا

 وََكَما ِقيَل أَْيًضا

 إنى اْلِكرَاَم َكِثرٌي يف اْلِباَلِد َوِإْن ... قـَلُّوا َكَما َغرْيُُهْم قـَلُّوا َوِإْن َكثـُُروا

ا اْلَمْذُكوَرِة ُكلٌّ )فَاْلَورَُع َوالتـىْقَوى يف َزَمانَِنا يف ِحْفِظ اْلَقْلِب َواللَِِساِن َوَسامِِر اأْلَْعَضاِء( ِمْن آفَاهتَِ 
ْعَلْم ُحْرَمَة يف َمَباِحِثَها اَل خَيَْفى َأنى ظَاِهَر َحاِصِل َما ذُِكَر نـَْفُي التىَحرُِّز َعْن الشُّبـَُهاِت َما ملَْ يَـ 
اِن  َواللِِسَ اأْلَْكَثِر َأْو اْلُمَساَواَة يف َأَحٍد َوَما ملَْ يـَُعاِيْن احْلَرَاَم َوَحْصُر التىَحرُِّز َوالتـىْقَوى اِبْلَقْلبِ 

نَـُهَما احلَْاَلُل بَ »َوَسامِِر اأْلَْعَضاِء َواْلُكلُّ َمْنظُوٌر ِفيِه أَمىا اأْلَوىُل فَِلَحِديِث  ٌ َوبـَيـْ ٌ َواحْلَرَاُم َبنيِِ نيِِ
ِضِه َوَمْن َوَقَع  َوِعرْ ُمَتَشاهِبَاٌت اَل يـَْعَلُمَها َكِثرٌي ِمْن النىاِس َفَمْن اتـىَقى الشُّبـَُهاِت فـََقْد اْسَترْبَأَ ِلِديِنهِ 

 شىرِْع َوُقْطُب اأْلَْحَكامِ احْلَِديَث َوَقْد ِقيَل َهَذا احْلَِديُث َمَداُر أَْمِر ال« يف الشُّبـَُهاِت َوَقَع يف احْلََرامِ 

اَل بـَُهاِت إىَل َما َأْي دَْع َما َتُشلُّ ِفيِه ِمْن الشُّ « دَْع َما يَرِيُبل إىَل َما اَل يَرِيُبل»َوحِلَِديِث 
؛ َوهِلََذا قَاَل بـَْعُضُهْم: اْلَورَُع ُكلُُّه يف تـَْرِك َما يَرِيبُ  ِ  إىَل َما اَل يَرِيُب, َتُشلُّ ِفيِه ِمْن احلَْاَلِل اْلَبنيِِ

ْرَك الرِِيَبِة َأنى تَـ َوِفيِه ُعُموٌم يـَْقَتِضي َأنى الرِِيَبَة تـََقُع يف اْلِعَباَداِت َواْلُمَعاَماَلِت َوَسامِِر اأْلَْحَكاِم وَ 
ْيِه َمَداُر يف َذِلَل ُكلِِِه َورٌَع, َوَهَذا احْلَِديُث قَاِعَدٌة ِمْن قـََواِعِد الدِِيِن, َوَأْصٌل يف اْلَورَِع الىِذي َعلَ 

اْلَورُِع الىِذي » ثِ اْلَيِقنِي َورَاَحٌة ِمْن ظَُلِم الشُُّكوِك َواأْلَْوَهاِم اْلَمانَِعِة ِمْن نُوِر اْلَيِقنِي َوأَْيًضا حِلَِدي
َهةِ   ِل َواحْلَرَاِم ِباَل ُرْجَحاٍن.َأْي َيْشَتِبُه احلَْاَلُل َواحْلَرَاُم أَْو يـَُقوُم َعَلْيِه َدلِيُل احلَْاَل « يَِقُف ِعْنَد الشُّبـْ
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بََة ِفيَما ذُِكَر لَْيَسْت أبََِخفى و َوأَمىا الثىاين فـََقْد َعَرْفت ممىا ذُِكَر أَْيًضا َلمىا َعَرْفت اْلُعُموَم َوَأنى الصُّعُ 
َلُه َفَما َوْجُه".   (1)ممىا قـَبـْ

 

ُه َمْن "قـَْوِل: َربِِ اْغِفْر يل, َوَمَن اْلُمْؤِسِف َأنى َكِثريًا ِمَن النىاِس, أَثـَْقُل األَِمَمِة ِعْندَ -45 .98
َناٍن, َوِلَذا َاِويَح خِبُُشوٍع َوُخُضوٍع َواْطِمئـْ َيْذَهُبوَن ِإىل َمْن ُيْسرُِع هِبَا َوال يَِفرُّوَن ِمْنُه وَ  ُيَصلِِي الرتى

َقْد قَاَل يُِتمُّها َعَلى الَوْجِه اْلَمْشُروِع, َوال َيْطَمِئنُّ هِبَا, َوالطىَمْأنِيَنُة رُْكٌن ِمْن أَرَْكاِن الصىالِة, وَ 
, فَِإنىَل مَلْ ُتَصلِِ »: لى اِبلطَُّمأنِيَنةِ َصلىى هللاُ َعَلْيِه َوَسلىَم لِْلُمِسيِء يف َصالتِِه َلَما َأخَ  « اْرِجْع َفَصلِِ

. 
َكاَن السىَلُف يـَْعَتِمُدوَن َعَلى َو « . َصلُّوا َكَما رَأَيـُْتُموين ُأَصلِِي»َوقَاَل َصلىى هللُا َعَلْيِه َوَسلىَم: 

 الُعِصِي ِمْن طُوِل الِقَياِم.

اَل: وََكاَن الَقارُِئ إال َوُهْم يـَْلَعُنوَن الَكَفَرَة يف َرَمضاَن. َوقَ  ْكَنا النَّاسَ َأْدَر َوَعْن اأَلْعرَِج قَاَل: )َما 
ُس أَنىُه َقْد َخفىَف( يـَْقرَأُ ُسوَرَة البَـَقَرِة يف مَثَاِن رََكَعاٍت, َوِإَذا قَاَم هِبَا يف اثـَْنيَت َعْشَرَة رَْكَعًة رََأى النىا

. 
لِقَياِم فـََنْستَـْعِجُل َبْكٍر قَاَل: مسَِْعُت َأيب يـَُقوُل: ُكنىا نـَْنَصِرُف يف َرَمَضاَن ِمْن اَوَعْن َعْبِد هللِا ِبْن 

 اخْلََدَم ابلطىَعاِم خَمَاَفَة فـَْوِت السُُّحوِر, َويف ُأْخَرى: )خَمَاَفَة الَفْجِر( .

ُهم  -َومَتِيًما الدىارِي  َوَعْن السىاِمِب بن يَزِيَد قَاَل: أََمَر ُعَمُر ُأيَبِ بن َكْعٍب, أَْن  -َرِضي هللاُ َعنـْ
نىا نـَْعَتِمُد َعَلى يـَُقوَما لِلنىاِس يف َرَمَضاَن إِبْحَدى َعْشَرَة رَْكَعٍة, َفَكاَن الَقارُِئ يـَْقرَأُ اِبْلِمِئنَي َحىتى كُ 

 لَفْجِر.الُعصيِِ ِمْن طُوِل الِقَياِم, َفَما ُكنىا نـَْنِصِرُف ِإال يف فـُُروِع ا

 الَفاحِتَِة َوُيْسَتَحبُّ َأْن يـَْقرََأ ِبُسوَرِة الَقَلِم يف ِعَشاِء اآلِخَرِة ِمْن الليلِة اأَلْوىَل ِمْن َرَمَضاَن بـَْعدَ 
َاِويِح لَِيسْ  ا َأوىُل َما نـََزَل ِمْن الُقْرآِن. َوُيْسَتَحبُّ َأْن ال يـَنـُْقَص َعْن َخْتَمٍة يف الرتى اُس َمَع النى أَلهنى

َاِويِح قـَْبَل رُُكوِعِه َوَيْدُعو.".  يَع الُقْرآِن. َويـََتَحرىى َأْن خَيِْتَم آِخَر الرتى  (2)مجَِ
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ُع يََدْيِه. "قَاَل: مبَا ِشْئَت. قَاَل: فـََفَعْلُت مبَا أََمَرين َوُهَو َخْلِفي َيْدُعو قَامًِما َويـَْرفَ -46 .99
َبُل: مسَِْعُت َأمْحَُد يـَقُ  ُعوذُ ِبَربِِ النىاِس{ وُل يف َختِم الُقْرآِن: ِإَذا فـََرْغَت ِمْن ِقرَاِءة: }ُقْل أَ قَاَل َحنـْ

ُت أَْهَل فَاْرَفْع َيَدْيَل يف الدَُّعاء قـَْبَل الرُُّكوِع. قـُْلُت: ِإىل َأيُّ َشْيٍء َتْذَهُب يف َهَذا؟ قَاَل: رَأَيْ 
َنَة يـَْفَعْلُه َمْعُهم مبَكىَة. قَاَل الَمكىَة يـَْفَعُلونَُه, وََكاَن ُسْفَياُن َبْن عُ  َعبىاُس بُن َعْبِد العظيم وََكَذِلَل يَـيـْ

ًئا َوذََكر َعْن ُعْثمَ  َأْدرَْكَنا الناسَ  اَن بِن عفان. ابلَبْصرَِة َومبَكىِة. َويـَْرِوي أَْهُل املدينِة يف َهَذا َشيـْ
ُضوُر جَمِْلِس , وقال يف األذكار: َوُيْسَتحىُب حُ وقاَل يف الشرح الكبري ِمْثَل َما قال يف اْلُمْغيِن 

صلى هللا  -اخْلتِم ِلَمْن يـَْقرَأ َوِلَمْن ال حُيِْسُن َأْن يَقرأ فَـَقد ُرِويَنا يف الصىِحيَحنْيِ َأنى َرُسوَل هللِا 
ِلِمني. َوَوَرَد: ال سْ أََمَر احلُيىَض ابخلروج يوَم الِعيِد فْلَيْشَهْدَن اخلرَي َوَدْعَوَة اْلمُ  -عليه وسلم 

ُن بـَْعُضُهْم إال أَجاهَبُم هللا. )طب, ك, ق( .  جَيَْتمُع َمالٌء فـََيْدُعو بـَْعُضهم ويُؤمِِ

 مَتَسىَل حِبَبىِل هللِا َواتىِبِع اهْلَُدى ... َوال َتُل ِبْدعًيا َلَعلىَل تـَْفِلحُ 

 َرُسوِل هللِا تـَْنُجو َوتـَْرَبحُ  َوِدْن ِبِكَتاِب هللِا َوالسَُّنِن اليِت ... أََتْت َعنْ 

 َوُقْل َغرْيُ خَمُْلوٍق َكالُم َمِليِكَنا ... ِبَذِلَل َداَن األَْتِقَياُء َوأَْفَصُحوا

 َوُقْل يـََتَجلىى هللاُ لِْلَخْلِق َجْهَرٍة ... َكَما الَبْدُو ال خَيَْفى َوَربَُّل َأْوَضحُ 

 ... َولَْيَس لَُه ِشْبُه تـََعاىل اْلُمَسبىحُ َولَْيَس مبَْوُلوٍد َولَْيَس ِبَواِلٍد 

 َوَقْد يـُْنِكُر اجْلَْهِميُّ َهَذا َوِعْنَداَن ... مبِْصَداِق َما قـُْلَنا َحِديٌث ُمَصحىحُ 

 َرَواُه َجرِيٌر َعْن َمَقاِل حُمَمىٍد ... فـَُقْل ِمْثَل َما َقْد قَاَل يف َذِلَل تـَْنَجحُ 

 أَْيًضا مَيِيَنُه ... وَِكْلَتا يََدْيِه اِبلَفَواِضِل تـُْفَتحُ  َوَقْد يـُْنِكُر اجْلَْهِميُّ 

َلٍة ... ِبال َكْيٍف َجلى الَواِحُد اْلُمَتَمدِِحُ   َوُقْل يـَْنزُِل اجْلَبىاُر يف ُكلِِ لَيـْ

نـَْيا مَيُنُّ ِبَفْضِلِه ... فـَتـُْفرَُج أَبـَْواُب السىَماِء َوتـُْفَتحُ   ِإىل طََبِق الدُّ

 َأال ُمْستَـْغِفرًا يـَْلَق َغاِفًرا ... َوُمْسَتْمِحًنا َخرْيًا َوَرزِقًا فـََيْمَنحُ  يـَُقولُ 

 (1)َرَوى َذاَك قـَْوٌم ال يـَُردُّ َحِديثـُُهْم ... َأال َخاَب قـَْوٌم َكَذبُوُهم َوقـُبُِِحوا". 
 

ُهْم َوقَاَل أَْيًضا َوذََكر أَْهل اْلِبدَع فـََقاَل : اَل ُأِحبُّ أِلََحٍد َأْن , جُيَالِ  .100 َسُهْم "ُتَكلِِْم َأَحًدا ِمنـْ
أِلَنى  َواَل خُيَاِلَطُهْم َواَل أَيَْنَس هِبِْم , وَُكلُّ َمْن َأَحبى اْلَكاَلم ملَْ َيُكْن آِخُر أَْمرِِه إالى إىَل ِبْدَعة
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َتِفُعوَن ِبِه َوَدُعوا اجلِْ اْلَكاَل  َداَل وََكاَلَم َأْهِل م اَل َيْدُعو إىَل َخرْي , َعَلْيُكْم اِبلسَُّنِن َواْلِفْقه الىِذي تـَنـْ
 َوَما يـَْعرُِفوَن َهَذا َوجُيَانُِبوَن أَْهَل اْلَكاَلِم . َأْدرَْكَنا النَّاسَ اْلِبدَع َواْلِمرَاِء , 

ُ َعْنهُ إَذا ثـََبتَ َوقَاَل َعْبُد الِلِى : مسَِ  ِعْنَدُه َخرَبٌ قـَلىَدُه َوَخرْيُ  ْعُت َأيب يـَُقول َكاَن الشىاِفِعيُّ َرِضَي الِلى
 َخْصَلة ِفيِه أَنىُه مَلْ َيُكْن َيْشَتِهي

َا َكاَنْت مِهىُتُه اْلِفْقَه َوقَاَل يف رَِوايَته أَْيًضا وََكَتَب إلَْيِه َرُجٌل َيسْ  لُه َعْن ُمَناظََرة أَْهِل أَ اْلَكاَلم إمنى
ْن أَْهل اْلَكاَلِم , َواجْلُُلوس َمَعُهْم قَاَل َواَلىِذي ُكنىا َنْسَمع َوأَْدرَْكَنا َعَلْيِه َمْن أَْدرَْكَنا ِمْن َسَلِفَنا مِ 

َا ا ُْم َكانُوا َيْكَرُهوَن اْلَكاَلَم َواخْلَْوَض َمَع َأْهل الزىْيغ َوِإمنى ْمر يف التىْسِليم َوااِلْنِتَهاء إىَل أْلَ اْلِعْلم َأهنى
 َما يف ِكَتاِب الِلى َعزى َوَجلى َوُسنىِة َرُسوله اَل تـََعدىى َذِلَل .

ثـَنَ  ثـََنا ِهَشاُم ْبُن َحسىاٍن َحدى ثـََنا حَيْىَي ْبُن َسِعيٍد َحدى ا مُحَْيُد ْبُن َوَقْد قَاَل َأمْحَُد يف اْلُمْسَنِد َحدى
ُ َعَلْيِه َوَسلىمَ  ِهاَللٍ  مْهَاِء َعْن ِعْمرَاَن ْبِن ُحَصنْيٍ َعْن النىيبِِ َصلىى الِلى قَاَل } َمْن مسََِع  َعْن َأيب الدى

ُمْؤِمٌن حَيَْسُب أَنىُه  اِبلدىجىاِل فـَْليَـْنَأ َعْنُه ؛ َمْن مسََِع اِبلدىجىاِل فـَْليَـْنَأ َعْنُه , فَِإنى الرىُجَل أَيْتِيِه َوُهوَ 
بَـَعُه { إْسَناٌد َجيٌِِد َوَرَواُه أَبُو َداُود ِمْن حَ  َبِه َحىتى يـَتـْ ِديث مُحَْيِد ْبِن َفَما يـَزَاُل ِبِه مبَا َمَعُه ِمْن الشُّ

 ِهاَلٍل .

ْعُت الشىاِفِعيى َرِضَي الِلىُ َعْنُه يـَُقول : َما اَنظَْرُت أَْهَل الْ  اَلم إالى َمرىًة َوَأاَن كَ َوقَاَل الزىْعَفَراينُّ مسَِ
 َأْستَـْغِفُر الِلىَ َعزى َوَجلى ِمْن َذِلَل .

ُ َعزى َوجَ  َتِلَي الِلى ُ َعْنُه يـَُقول : أَلَْن يـَبـْ ْعُت الشىاِفِعيى َرِضَي الِلى لى اْلَعْبَد ِبُكلِِ َذْنٍب َوقَاَل الرىبِيُع مسَِ
ْرَك بِِه َخرْيٌ لَُه ِمنْ   اأْلَْهَواِء . َما َخاَل الشِِ

ِفرُّوَن ِمْن َوقَاَل اْبُن َعْبِد احلََْكِم َعْنُه َلْو َعِلَم النىاُس َما يف اأْلَْهَواِء ِمْن اْلَكاَلِم َلَفرُّوا ِمْنُه َكَما يَ 
 اأْلََسِد .

 (1) "َوقَاَل أَْيًضا َما َأَحٌد اْرَتَدى اِبْلَكاَلِم َفأَفـَْلَح , َوَسأَلَُه اْلُمَزينِ َعْن @.
حديث عبادة بن الصامت أال إن يف الدية العظمى مامة من اإلبل  - 1699"  .101

منها أربعون خلفة يف بطوهنا أوالدها الدارقطين والبيهقي ويف إسناده انقطاع وفيه قصة لعمر 
 يف تقوميها 
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حديث يف النفس مامة من اإلبل وحديث يف قتيل السيف والعصا مامة من اإلبل  .102
 تقدما 

i. 1700 -  على أن دية احلر  أدركنا الناسحديث مكحول وعطاء قاال
املسلم على عهد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مامة من اإلبل فقومها 
عمر أبلف دينار واثنا عشر ألف درهم الشافعي عن مسلم عن عبيد هللا بن 
عمر عن أيوب بن موسى عن بن شهاب وعن مكحول وعطاء به والواقدي 

وروي أيضا من طريق الشافعي عن مسلم عن بن جريج قال ورواه البيهقي 
قلت لعطاء الدية املاشية أو الذهب قال كانت اإلبل حىت كان عمر فقوم 
اإلبل عشرين ومامة كل بعري فإن شاء القروي أعطاه مامة مامة ومل يعطه ذهبا  
كذلل األمر األول ويف املراسيل أليب داود من طريق بن إسحاق عن عطاء 

ل هللا صلى هللا عليه و سلم قضى يف الدية على أهل اإلبل مامة من أن رسو 
اإلبل وعلى أهل البقر ماميت بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل 
احللل ماميت حلة مث أسنده من طريق أخرى عن بن إسحاق عن عطاء عن 

 جابر مرفوعا 

ii. 1701 -  ينار أو دحديث أنه صلى هللا عليه و سلم قضى يف الدية أبلف
اثين عشر ألف درهم وروي عن بن عباس أن رجال قتل على عهد رسول 
هللا صلى هللا عليه و سلم فجعل ديته اثين عشر ألف درهم أما قضاؤه يف 
الدية أبلف دينار فهو يف حديث عمرو بن حزم الطويل وأما قضاؤه يف الدية 

سنن من لابثين عشر ألفا فهو حديث بن عباس بعينه وقد رواه أصحاب ا
حديث عكرمة واختلف فيه على عمرو بن دينار فقال حممد بن مسلم 
الطامفي عنه عن عكرمة هكذا وقال بن عيينة عن عمرو بن دينار مرسال 
قال بن أيب حامت عن أبيه املرسل أصح وتبعه عبد احلق وقد رواه الدارقطين 
 من حديث حممد بن ميمون عن بن عيينة موصوال قال حممد بن ميمون
وإمنا قال لنا فيه بن عباس مرة واحدة وأكثر ذلل كان يقول عن عكرمة 
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ورواه عبد الرزاق يف مصنفه عن بن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسال قال 
 (1)بن حزم وهكذا رواه مشاهري أصحاب بن عيينة ." 

"قوالً معروفًا{ وهو أن يدعوا هلم ويستقلوا ما أعطوهم وال مينوا عليهم. وعن احلسن  .103
وهم يقسمون على القراابت واملساكني واليتامى من العني يعنيان  أدركنا الناسوالنخعي : 

الذهب والورق فإذا قسم الذهب والورق وصارت القسمة إىل األقربني والرقيق وما أشبه ذلل 
 قالوا هلم قوالً معروفاً كأن يقولون : بورك فيكم.

وا{ أي : قاربوا أن يرتكوا }من }وليخش{ أي : وليخف على اليتامى }الذين لو ترك
خلفهم{ أي : بعد موهتم }ذرِية ضعافًا{ أي : أوالداً صغاراً }خافوا عليهم{ أي : الضياع 
}فليتقوا هللا{ يف أمر اليتامى وغريهم , وليأتوا إليهم ما حيبون أن يفعل بذريتهم من بعدهم 

بدون  أبن أيمروه أن يتصِدق }وليقولوا{ أي : للمريض }قوالً سديدًا{ أي : عدالً وصواابً 
ثلثه , ويرتك الباقي لورثته , وال يرتكهم عالة , وذلل أنه كان إذا حضر أحدهم املوت يقول 
له من حبضرته : انظر لنفسل فإِن أوالدك وورثتل ال يغنون عنل شيئاً قِدم لنفسل أعتق 

جل وأمرهم هم هللا عز و وتصِدق وأعط فالانً كذا وفالانً كذا حىت أييت على عامة ماله , فنها
 أن أيمروه أن ينظر لولده , وال يزيد يف وصيته على الثلث , وال جيحف بورثته.

}إِن الذين أيكلون أموال اليتامى ظلمًا{ أي : بغري حق }إمنا أيكلون يف بطوهنم انرًا{ أي 
 : ملء بطوهنم يقال : أكل فالن يف بطنه , ويف بعض بطنه. قال الشاعر : 

 بعض بطنكم تعفوا**كلوا يف 

 ومعىن أيكلون انراً أيكلون ما جيِر إىل النار , فكأنه انر يف احلقيقة.

روي "أنه يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة والدخان خيرج من قربه ومن فيه وأنفه وأذنيه 
 وعينيه فيعرف الناس أنه كان أيكل مال اليتيم يف الدنيا".

 "رأيت ليلة أسري يب قومًا هلم مشافر كمشافر اإلبل وروي أنه صلى هللا عليه وسلم قال :
إحدامها.... على منخريه واألخرى على بطنه وخزنة النار يلقموهنم مجر جهنم وصخرها 

 فقلت : اي جربيل من هؤالء ؟
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قال : الذين أيكلون أموال اليتامى ظلماً". }وسيصلون سعريًا{ أي : انراً شديدة حيرتقون  
 ر وشعبة بضم الياء والباقون ابلفتح.فيها , وقرأ ابن عام

}يوصيكم هللا{ أي : أيمركم }يف أوالدكم{ أي : يف شأن مرياثهم مبا هو العدل واملصلحة 
, وهذا إمجال تفصيله }للذكر{ منهم }مثل حظ{ أي : نصيب }األنثيني{ إذا اجتمعتا 

ان وإمنا فضل الثلثمعه فله نصف املال وهلما النصف , فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله 
الذكر على األنثى الختصاصه بلزوم ما ال يلزم األنثى من اجلهاد وحتمل الدية وغريمها , وله 
حاجتان : حاجة لنفسه وحاجة لزوجته , واألنثى حاجة واحدة لنفسها بل هي غالباً 

فقة وأِن نمستغنية ابلتزويج عن اإلنفاق من ماهلا , ولكن ملا علم هللا تعاىل احتياجها إىل ال
 الرغبة تقل فيها إذا مل يكن هلا

327 

 مال جعل هلا حظاً من اإلرث وأبطل حرمان اجلاهلية هلا.

 326رقم الصفحة :  1جزء : 

 فإن قيل : هال قيل لألنثيني مثل حظ الذكر أو لألنثى نصف حظ الذكر ؟

وله }للذكر قأجيب : أبنه إمنا بدأ ببيان حظ الذكر لفضله كما ضوعف حظه لذلل ؛ وألِن  
مثل حظ األنثيني{ قصد إىل بيان فضل الذكر وقولل : لألنثيني مثل حظ الذكر قصد إىل 
بيان نقص األنثى وما كان قصداً إىل بيان فضله كان أدل على فضله من القصد إىل بيان 
 نقص غريه عنه ؛ وألهنم كانوا يورِثون الرجال دون النساء والصبيان , وكان يف ابتداء اإلسالم

 (33ابحملالفة قال تعاىل : }والذين عقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم{ )النساء , 
مث صارت الوراثة ابهلجرة قال هللا تعاىل : }والذين آمنوا ومل يهاجروا مالكم من واليتهم من 

 (72شيء{ )األنفال , 
مث نسخ ذلل كله ابآلية الكرمية , واختلف يف سبب نزوهلا , فعن جابر أنه قال : "جاء 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعودين وأان مريض ال أعقل فتوضأ وصب علِي من وضومه 
فعقلت فقلت : اي رسول هللا ملن املرياث إمنا يرثين كاللة" فنزلت , وقال مقاتل والكليب : 

ة امرأة أوس بن اثبت وبناته. وقال عطاء : استشهد سعد بن الربيع النقيب نزلت يف أِم كح
يوم أحد , وترك امرأة وبنتني وأخاً , فأخذ األخ املال , فأتت امرأة سعد إىل النيِب صلى هللا 
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عليه وسلم اببنيت سعد فقالت : اي رسول هللا إِن هاتني ابنتا سعد وإن سعداً قتل يوم أحد 
ا أخذ ماهلما , وال ينكحان إال وهلما مال فقال صلى هللا عليه وسلم شهيدًا وإن عمهم

"ارجعي فلعل هللا سيقضي يف ذلل" فنزلت , فدعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمهما 
وقال : "أعط ابنيت سعد الثلثني وأِمهما الثمن وما بقي فهو لل" فهذا أِول مرياث قسم يف 

ور أن ضوعف هلم نصيب اإلانث , وال يضارون يف حظهِن اإلسالم , وكأنه قيل : كفى الذك
 (1)حىت حيرمن مع إدالمهِن مع القرابة مثل ما يدلون به.." 

 "ومن كتاب جراح اخلطأ .104

ُهَما, َأنى َأْخرَباََن َماِلُل ْبُن أََنٍس, َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأيب َبْكٍر, َعْن أَبِيِه َرِضَي الِلىُ عَ  - 1633 نـْ
ِس ِماَمٌة ِمَن َتاُب الىِذي َكتَـَبُه َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم لَِعْمرِو ْبِن َحْزٍم: يف النـىفْ يف اْلكِ 
 اإِلِبِل.

دِِاَيِت يف  َأْخرَباََن ُمْسِلُم ْبُن َخاِلٍد, َعِن اْبِن ُجَرْيٍج, َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأيب َبْكٍر يف ال - 1634
قَاَل اْبُن ُجَرْيٍج:  ى هللا عليه وسلم لَِعْمرِو ْبِن َحْزٍم: يف النـىْفِس ِماَمٌة ِمَن اإِلِبِل,ِكَتاِب النىيبِِ صل

ليه وسلم؟ قَاَل: فـَُقْلُت لَِعْبِد هللِا ْبِن َأيب َبْكٍر: يف َشلٍِ أَنـُْتْم ِمْن أَنىُه ِكَتاُب النىيبِِ صلى هللا ع
 ال.

نَ  - 1635  َة, َعِن اْبِن طَاُووٍس, َعْن أَبِيِه, يـَْعيِن ِبَذِلَل.َأْخرَباََن اْبُن ُعيَـيـْ

أخربان مسلم بن خالد, عن عبيد هللا بن عمر, عن أيوب بن موسى, عِن ابن  - 1636
على أن دية احلر املسلم على عهد رسول  أدركنا الناسشهاب, عن مكحول وعطاء قالوا: 

لدية بن اخلطاب رضي هللا عنه تلل ا هللا صلى هللا عليه وسلم مامة من اإلبل, فقوم عمر
على أهل القرى ألف دينار واثنا عشر ألف درهم ودية احلرة املسلمة إذا كانت من أهل 
القرى مخسمامة دينار أو ستة اآلف درهم فإن كان الذي أصاهبا من األعراب فديتها مخسون 

ب وال األعرايب الذه من اإلبل ودية األعرابية إذا أصاهبا األعرايب مخسون من اإلبل يكلف
 الورق

 َأْخرَباََن َماِلُل ْبُن أََنٍس, َعِن اْبِن ِشَهاٍب, َعِن اْبِن اْلُمَسيىِب, َأِن النىيبى صلى هللا - 1637

                                         
 1/229كيم اخلبري @ ط العلمية اخلطيب الشربيين السراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض معاين كالم ربنا احل (1)
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ِه ِبُغرىِة َعْبٍد َأْو َولِيَدٍة, فـََقاَل الىذِ  ِه:  ي َقَضى َعَليْ عليه وسلم َقَضى يف اجْلَِننِي يـُْقَتُل يف َبْطِن أُمِِ
 َكْيَف أَْغَرُم َمْن ال َشِرَب َوال َأَكَل َوال َنَطَق َوال اْستَـَهلى, َوِمْثُل َذِلَل ُيَطلُّ؟ فـََقاَل َرُسوُل هللاِ 

َا َهَذا ِمْن ِإْخَواِن اْلُكهىاِن.  صلى هللا عليه وسلم: ِإمنى

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ كتاب ))الشىايف العي على مسند الشىافعي((

 (1)وال استهل( أي: ال صاح وال بكى. )
 (2)يُطلُّ( أي: يهدر. )
__________ 

( استهل الصيب ابلبكاء: رفع صوته وصاح عند الوالدة, وكل شيء ارتفع صوته فقد 1)
/ 5استهل, وأصله: رفع الصوت, وأهل الرجل واستهل: إذا رفع صوته. انظر: النهاية )

 ( مادة هلل702/ 11(, ولسان العرب )270

( يُطلُّ ابلياء املثناة املضمومة وتشديد الالم املضمومة, واملعىن: يهدر, وروي: ))َبطَل(( 2)
(, 319/ 1بفتح الباء املوحدة والالم املخففة أي: يبطل وال يطلب. انظر: مشارق األنوار )

( 406 - 405/ 11ن العرب )(, ولسا136/ 3(, والنهاية )178/ 3وهتذيب األمساء )
 (1)مادة طلل.." 

 "تعاىل أعلم. .105

 

 ومنهم فرقد السبخي

 رضي هللا تعاىل عنه

كويف توىل البصرة كان رضي هللا عنه يقول: رأيت يف املنام مناد ينادي اي أشباه اليهود كونوا 
ن اعلى حياء من هللا عز وجل, فإنكم مل تشكروا إذ أعطاكم ومل تصربوا حني ابتالكم, وك

يقول: مر عابد من بين إسراميل على كثيب رمل وقد أصابت بين إسراميل جماعة فتمىن أن 
 يكون ذلل الرمل دقيقاً يشبع به بين إسراميل, فأوحى هللا تعاىل لنيب هلم قل للعابد قد أوجبت

 لل من األجر ما لو كان دقيقاً لتصدقت به رضي هللا عنه.

 

                                         
 800الشايف العي على مسند الشافعي @ت البخاري اجَلاَلل السُُّيوطي ص/ (1)
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 ومنهم حممد بن واسع

  عنه ورمحهرضي هللا تعاىل

كان رضي هللا عنه يلبس الصوف فدخل يوماً على قتيبة بن مسلم فقال له قتيبة: ما دعاك 
إىل لبس الصوف؟ فسكت فقال له: كلمل فال جتيبين. فقال أكره أن أقول زاهد فأزكي 
نفسي, أو فقري فأشكو ريب عز وجل, وكان رضي هللا عنه يقول: من زهد يف الدنيا فهو 

واآلخرة, وكان يقول: من أقبل بقلبه على هللا تعاىل أقبل بقلوب العباد إليه, مالل الدنيا 
وهم ينامون مع نسامهم على وسادة واحدة, ويبكون حىت تبتل  أدركنا الناسوكان يقول: 

 الوسادة من دموعهم عشرين سنة, ال تشعر إمرأهتم بذلل رضي هللا عنهم.

 

 ومنهم سليمان التيمي

 رضي هللا عنه

 ي هللا عنه الغداة بوضوء العتمة أربعني سنة, وكان ميشي حافياً وله هيبة على السوقةصلى رض
 وغريهم, وكان يدخل على األمراء فيأمرهم, وينهاهم رضي هللا تعاىل عنه.

 

 ومنهم أبو حيىي مالل بن دينار

 رضي هللا تعاىل عنه

 مت أن أغل فأدفعكان رضي هللا عنه يقول: لوال أخشى أن تكون بدعة ألمرت أين إذا 
إىل ريب مغلوال كما يدفع العبد اآلبق إىل مواله, وكان رضي هللا عنه يقول من عالمة حب 
الدنيا أن يكون دامم البطنة قليل الفطنة, مهته بطنه وفرجه يقول مىت أصبح فأهلو وألعب 
 وآكل وأشرب مىت أمسى فأانم جيفة ابلليل بطال ابلنهار, وسئل رضي هللا عنه عن لبس
الصوف فقال رضي هللا عنه: أما أان فال أصلح له ألنه يطلب صفاء, وكان يقول: مل يبق 
من روح الدنيا إال ثالثة لقاء اإلخوان والتهجد ابلقرآن وبيت خال يذكر هللا فيه, وكان إذا 
سأله سامل والسحابة مارة يقول اصرب حىت متر هذه السحابة, فإين أخشى أن يكون فيها 

هبا, وكان رضي هللا عنه يقول ما بقي ألحد رفيق يساعده على عمل اآلخرة  حجارة ترمينا
إمنا هم يفسدن على املرء قلبه, وكان يقول إين أكره أن أيتيين أحد من إخواين إىل منزيل 
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خوفًا أن ال أقوم بواجب حقه, وكان يقول يف قوله تعاىل: " وكان يف املدنية تسعة رهط 
ن " فكم اليوم يف كل مدينة ممن يفسد وال يصلح, يعين أن يفسدون يف األرض وال يصلحو 

ما عدا التسعة كانوا كلهم يصلحون وال يفسدون, وكان رضي هللا عنه يقول: الناس يستبطئون 
 املطر وأان أستبطئ احلجر.

ورىب معه كلبًا فقيل له يف ذلل فقال: هو خري من قرين السوء وكان رضي هللا عنه يقول: 
وهم ال يعيب بعضهم على بعض يف املالبس من أعلى وأدىن فكان صاحب  أدركنا الصحابة

اخلز ال يعيب على صاحب الصوف, وال صاحب الصوف يعيب على صاحب اخلز, وكان 
يقول من اإلخوان من يكون حمبًا لل وهو بعيد ومينعه من لقامل الشغل الذي هو فيه, 

ها,  وال عامل يعيب على آخر فيوكان يقول: قد اصطلحنا كلنا على حب الدنيا فال صاحل
وكان إدامه يف مجيع سنته أن يشرتي له بفلسني ملحاً, وكان ال أيكل اللحم إال يف أضحية 
ملا ورد يف األكل منها, وكان يقول ألهله: من وافقين على التقلل فهو معي وإال فالفراق, 

خالياً ليس  يتهوكان يتقوت من عمل اخلوص, ويف بعض األوقات يكتب املصاحف, وكان ب
فيه غري مصحف وإبريق وحصري ويقول: هلل أصحاب األثقال, وكان يقول يف دعامه: 
اللهم ال تدخل بيت مالل بن دينار من الدنيا شيئاً وكان رضي هللا عنه يقول: لوال أن يقول 
الناس جن مالل للبست املسوح, ووضعت الرماد على رأسي بني الناس, وكان رضي هللا 

 إذا تعلم العبد العلم ليعمل له كثر علمه وإذا تعلمه لغري العمل زاده فجوراً وتكرباً  عنه يقول:
واحتقارًا للعامة, وقال له بعض الوالة: ادع لنا فقال كيف أدعو لكم وألف واحد يدعون 
عليكم, وكان رضي هللا عنه يقول: منذ عرفت أن ذم الناس إفراط, ومدحهم إفراط كرهت 

 مذمتهم.

  عنه سنة إحدى وثالثني ومامة, وهللا أعلم.مات رضي هللا

 

 ومنهم حممد بن املنكدر

 رضي هللا تعاىل عنه
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كان يقول: كابدت نفسي أربعني سنة حىت استقامت على آاثر السلف, وكان حيج 
 (1)ابألطفال ويقول: تعرضهم." 

 "احلجاج يف منامه قامال يقول: مات الليلة يف حبسل رجال من أهل اجلنة, فقال: .106
 انظروا من مات فوجدوه إبراهيم, فقال: حلم من نزعات الشيطان فمر به, فألقى على املزبلة.

وكان يقول: كفى من العلم اخلشية, وكفى من اجلهل أن يعجب الرجل بعمله, وكان يقول: 
 محلتنا املطامع على أسوأ الصنامع.

ملتكلم أن أما يرضى اوقيل له: لو تكلمت على الناس عسى أن تؤجر, فقال رضي هللا عنه: 
ينجو كفافاً. وقال األعمش رضي هللا عنه: قلت إلبراهيم التيمي رضي هللا عنه: بلغين أنل 
متكث شهراً ال أتكل شيئاً, فقال: نعم وشهرين, وما أكلت منذ أربعني ليلة إال حبة عنب 

ون يف التكبرية اانولنيها أهلي فأكلتها, مث لفظتها يف احلال, وكان يقول: إذا رأيت الرجل يته
 األوىل, فاغسل يديل منه, رضي هللا عنه.

 

 ومنهم إبراهيم بن يزيد النخعي

 رضي هللا عنه

وهم يكرهون إذا اجتمعوا أن حيدث الرجل أبحسن  أدركنا الناسكان رضي هللا عنه يقول: 
ما عنده, وكان يقول ال أبس أن يقول املريض إذا سئل كيف جتدك: خبري, مث يشكو ما به, 
وكان يقول ما أويت عبد بعد اإلميان أفضل من الصرب على األذى, وكان رضي هللا عنه خيفي 

 نا الناسأدركأعماله ويتوقى الشهرة حىت إنه كان ال جيلس قط إىل أسطوانة, وكان يقول: 
وهم يهابون أن يفسروا القرآن واآلن قد صار كل من أراد أن يفسره جلس إليه, وكان رضي 

: وددت أين مل كن تكلمت بعلم وإن زماانً صرت فيه فقيهاً لزمان سوء, وكان هللا عنه يقول
رضي هللا عنه يقول: ال أبس أن تسلم على النصراين إذا كانت لل إليه حاجة أو بينكما 

 معروف.

قلت: واملراد ابلسالم وهللا أعلم أن يقول للنصراين كيف حالل مثال ال قوله السالم عليل 
على من اتبع اهلدى, وحيتمل أن يكون ذلل من ابب إذا تعارض مفسداتن ألنه ال يسلم إال 

                                         
 1/32الطبقات الكربى للشعراين = لوافح األنوار يف طبقات األخيار @ ط املليجي= تراجم الشىْعراين, عبد الوهاب  (1)
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ارتكبنا األخف منهما أو مصلحتان فعلنا أدوهنما عند تعفر أعالمها وهللا أعلم, وكان يقول: 
إن الرجل يتكلم ابلكلمة من العلم ليصرف هبا وجوه الناس إليه, يهوي هبا يف جهنم فكيف 

وسه إىل أن فرغ, وكان إذا استأجر دابة لريكبها إىل موضع مبن كان ذلل نيته منا أول جل
فوقع سوطه مييناً أو ِشاال ينزل عنها وأيخذها وال يعرج هبا ويقول إمنا استأجرهتا ألذهب هبا 
هكذا ال هكذا, وكان رضي هللا عنه يقول كفى ابملرء إمثًا أن يشار عليه ابألصابع يف دين 

ال  وكان يلبس الثوب املصبوغ ابلزعفران أو العصفر, حىت أو دنيا إال من حفظه هللا تعاىل,
 يدري من رآه أهو من القراء أو الفتيان. تويف سنة مخس وتسعني رضي هللا تعاىل عنه.

 

 ومنهم عون بن عبد هللا بن عتبة

 رضي هللا تعاىل عنه

 ىكان يقول إن لكل رجل سيداً من عمله وإن سيد عملي ذكر هللا تعاىل, وكان يقول كف
بل كرباً أن ترى لل فضال على من دونل, وكان يقول الكرب أول ذنب عصى هللا تعاىل به 
وخرج أصحابه يومًا إىل الربية, فرأوه انممًا يف احلر والغمامة تظله فلما انتبه أخذ عليهم أن 
ال خيربوا بذلل أحداً حىت ميوت, وكان يقول طريق اخلالص ملن يرى من الناس منكرًا فال 

على تغيريه أن يعتزل عنهم, وهو أهون من الفرار من أرضهم, وكان رضي هللا عنه يقول يقدر 
 جمالس الذكر صقال للقلوب وشفاء هلا.

وكان يلبس أحياانً اخلز وأحياانً الصوف فقيل له يف ذلل فقال: أليس اخلز لئال يستحي ذو 
ان يقول من كان ا إيل, وكاهليئة أن جيلس إيل وألبس الصوف لئال هتابين املساكني أن جيلسو 

يتهم نفسه ابلنفاق فليس عنده نفاق, وكان إذا خالفه عبده أو غالمه يقول ما أشبهل 
مبوالك مع مواله, وكان رضي هللا عنه يقول: من متام التقوى أن ال يشبع العبد من زايدة 

قول: لو رأيت ن يالعلم, وإمنا ترك قوم طلب الزايدة من العلم لقلة انتفاعهم مبا قد علموا, وكا
األجل ومسريه ألبغضت األمل وغروره, وكان يقول: من ضبط بطنه فقد ضبط: األعمال 

 الصاحلة كلها, رضي هللا تعاىل عنه.

 

 ومنهم سعيد بن جبري
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 رضي هللا تعاىل عنه

كان رضي هللا عنه يبكي حىت عمشت عيناه وكان خيتم القرآن فيما بني املغرب والعشاء يف 
تم القرآن يف كل ركعة يف جوف الكعبة وكان يقول: كل موجبة كبرية وكان رمضان وكان خي

 يقول: إين ألرى الرجل على املعصية فأستحي أن أهناه حلقارة نفسي.

وكان له ديل يقوم على صياحه فلم يصح ليلة فنام سعيد عن ورده فدعا على الديل فمات 
ذه مة اإلجابة حالوة الدعاء, وملا أخلوقته فعزم أال يدعو على شيء بعدها, وكان يقول: عال

احلجاج قال: ما أراين إال مقتوال ودخلت عليه ابنته فرأت القيد يف رجليه فبكت فلما دعي 
 (1)ليقتل صاحت وقالت: وياله." 

"اي أيب فقال اي بنييت ما بقاء أبيل بعد سبع ومخسني سنة وكان يقول: من أطاع هللا  .107
 ذاكر وإن أكثر التسبيح وتالوة القرآن.تعاىل فهو ذاكر ومن عصاه فليس ب

وقيل له: من أعبد الناس فقال: رجل اجرتح من الذنوب مث اتب فكلما ذكر ذنوبه احتقر 
عمله, وكان إذا طلع الفجر ال يتكلم إال بذكر هللا تعاىل حىت يصلي الصبح, وملا قطع 

لقتل غداً قال ها, وملا وعدوه اباحلجاج رأسه قال: ال إله إال هللا مرتني مث قال: الثالثة فلم يتم
للحراس: دعوين أأتهب للموت وآتيكم غدًا فتنازعوا يف ذلل خوف اهلرب مث إنه غلب 
عليهم صدقة, فأطلقوه, مث جاءهم من الغد فقدموه للقتل وبسط النطع وجاء السياف فذحبه 

عده بعلى النطع, وكان قد قال: الفهم ال تسلط احلجاج على أحد بعدي فعاش احلجاج 
مخس عشرة ليلة ووقعت األكلة يف بطنه, وكان ينادي بقية حياته مايل ولسعيد بن جبري  

 كلما أردت النوم أخذ برجلي. قتل سنة مخس وتسعني رضي هللا تعاىل عنه ورمحه.

 

 ومنهم عامر بن شراحيل الشعيب

 رضي هللا تعاىل عنه ورمحه

 مر رضي هللا عنه برجل يغتابه فأنشد:

 غري داء خمامر ... لعزة من أعراضنا ما استحلت هنيئاً مريئاً 

وكان يقول: إايكم والقياس يف الدين فإن من قاس فقد زاد يف الدين, وكان يقول: ألن أقيم 
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يف محام أحب إيل من أن أقيم مبكة قال سفيان رضي هللا عنه: إعظاماً هلا وخوفاً من وقوع 
كل , واجلاهل من املتعبدين, فإهنما فتنة لذنب فيها, وكان يقول: اتقوا الفاجر من العلماء

مفتون, وكان رضي هللا عنه يقول: مل حيضر وقعة اجلمل من أصحاب رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم إال أربعة علي وعمار وطلحة والزبري فإن جاءوا خبامس فأان كاذب وقيل له مرة 

م مبا مسعنا, وإمنا ثاً فنحن حندثكاي فقيه فقال: لست بفقيه, وال عامل إمنا حنن قوم مسعنا حدي
الفقيه من تورع عن حمارم هللا عز وجل, والعامل من خشي هللا تعاىل ابلغيب, وكان رضي هللا 
تعاىل عنه يقول: تعايش الناس ابلدين زمناً طويال حىت ذهب الدين, مث تعايشوا ابملروءة زمناً 

عايشوا ويال حىت ذهب احلياء, مث تطويال حىت ذهبت املروءة, مث تعايشوا ابحلياء زمنًا ط
 ابلرغبة والرهبة, وسيأيت بعد ذلل ما هو أشد منه.

وكان يقول: ليتين مل أتعلم علماً وددت أن أخرج من الدنيا كفافاً ال علي وال يل وكان رضي 
 دركنا الناسأهللا عنه يقول: ما بكينا من زمان إال وبكينا عليه وكان رضي هللا عنه يقول: 

 يعلمون العلم إال لعاقل انسل وصاروا اليوم يعلمونه ملن ال عقل له وال نسل.وهم ال 

 مات رضي هللا عنه ابلكوفة سنة أربع ومامة وهو ابن سبع وتسعني سنة رضي هللا تعاىل عنه.

 

 ومنهم ماهان بن قيس

 رضي هللا تعاىل عنه

لتكبري وكان ال يفرت عن اكان يقول: أما يستحي أحدكم أن تكون ذابته أكثر ذكراً هلل منه 
والتسبيح والنهليل. وملا صلبه احلجاج على اببه كان يسبح ويهلل ويكرب على اخلشبة ويعقد 
بيده حىت بلغ تسعًا وعشرين, مث طعنوه على تلل احلالة فمكث شهراً مصلوابً, وسئل عن 

 أعمال القوم فقال: كانت أعماهلم قليلة وقلوهبم سليمة رضي هللا عنه.

 

 م ربيع بن خراشومنه

 رضي هللا تعاىل عنه

كان رضي هللا عنه يقول: ال تعودوا أنفسكم الراحة فتشقى غدًا وكان يقول إن استطعت 
أن ال تعرف فافعل فقد فسدت الدنيا وليس فيها لغري العزلة متسع, وكان رضي هللا عنه 
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اماً يف اهلواجر س صييقول: اجلوع يصفي الفؤاد ومييت اهلوى ويورث العلم وكان من أكثر النا
وكان قد آىل على نفسه أن ال يضحل قط حىت يعلم أيصري إىل جنة أم إىل انر, فأخرب 

 غاسله أنه مل يزل متبسماً على سريره, ويقول: قدمت على رب كرمي.

تويف رضي هللا عنه سنة أربع ومامة, وكان له مال كثري فأنفقه كله على أصحابه قال بعضهم 
 وهو يعجن يف جفنة ودموعه تسيل ويقول: ملا قل مايل جفاين أحبايب وهللادخلت يوماً عليه 

 أعلم.

 

 ومنهم طلحة بن مصرف

 رضي هللا تعاىل عنه

كان يقول: إن الشيطان ليجلب على املؤمن بكثر من ربيعة ومضر, وكان رضي هللا عنه 
 ورعاً زاهداً.

لذي حىت أشوي لطلحة قديده ا ودخلت يف داره جارية أتخذ انراً فقالت هلا امرأته: مكانل
يفطر عليه على سيخل احلديد, فلم يذقه, وقال حىت ترسلي إىل سيدهتا تستأذنيها يف 
حبسل إايها وشواء القديد على حديدها وكان إذا رفعوه على أحد من أقرانه يذهب ويقرأ 

ذا ذكروا إ عليه, وجيلس بني يديه ليدفع بذاك ما تومهه الناس فيه من أنه أعلم منه, وكانوا
عنده االختالف يقول ال تقولوا االختالف ولكن قولوا السعة, وكان رضي هللا عنه يقول: 

 (1)لقد أدركنا أقواماً." 
"يقول: إذا بلغل عن الرجل القول فأنكره فخذ بقوله, ودع ما بلغل, وكان يقول:   .108

ساك عن إلمكنا نضحل, ونلعب ومنزح فلما بلغنا احملل الذي يقتدي بنا فما بقي إال ا
ذلل, وكان يقول: إذا تكلم الفقيه ابإلعراب ذهب اخلشوع من قلبه, وكان يقول: ال تكمل 
حمبة األخ يف هللا تعاىل حىت يكون أحب من األب واألم واألخ الشقيق, وكان يقول طول 
الكمد أحب إيل من إسبال الدمعة للخامفني, وكان يقول: إن العقل إذا طاش فقدت احلرفة, 

قدت احلرفة قلصت الدمعة, وإذا ثبت العقل فهم صاحبه املوعظة فأحرقته, فحزن فإذا ف
وبكى وكان رضي هللا عنه يقول: ما أراك تعذبنا وتوحيدك يف قلوبنا ولو فعلت ذلل جلمعت 
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بيننا وبني قوم طاملا عاديناهم فيل, وكان يقول: كانت العلماء إذا علموا عملوا, وإذا عملوا 
نه فإذا اشتغلوا فقدوا فإذا فقدوا طلبوا فإذا طلبوا هربوا, وكان رضي هللا عاشتغلوا أبنفسهم, 

يقول: ال تبذل قط علمل ملن ال يسأله, وكان يقول كان أشياخنا رضي هللا عنهم يسمون 
الدنيا الدنية ولو وجدوا هلا امساً شراً منه لسموها به, وكان رضي هللا عنه يقول: كانت أخبار 

 منهم والكبري ال ميشون إال ابلعصا خمافة أن خيتال أحدهم يف مشيه إذا بين إسراميل الصغري
 مشى.

 

 ومنهم كعب األحبار

 رضي هللا تعاىل عنه

كان رضي هللا عنه يقول ما استقر لعبد ثناء يف األرض حىت يستقر له يف السماء وكان 
يقول: أييت على  هيقول: أنريوا بيوتكم بذكر هللا كما تنريون قلوبكم به وكان رضي هللا عن

الناس زمان تكثر فيه املسألة فمن سأل يف تلل الزمان مل يبارك له فيه وكان يقول: ما من 
أحد يساق إىل النار إال وهو مسود الوجه, وقد وضعت األنكال يف قدميه, واألغالل يف 

هم هعنقه, إال من كان من هذه األمة فإهنم يساقون إىل النار أبلواهنم من غري تسويد وجو 
ألهنم كانوا يسجدون عليها يف دار الدنيا, وكان رضي هللا عنه يقول: إمنا مسى اخلليل أواهاً 
ألنه كان إذا مسع بذكر النار قال: أواه من النار وكان يقول: يوشل أن تروا جهال الناس 

 ليتباهون ابلعلم ويتغايرون على التقدم به عند األمراء كما يتغابر النساء على الرجال فذل
 حظهم من علمهم.

وكان يقول صالة بعد صالة ليس بينهما لغو كتاب يف عليني, وكان رضي هللا عنه يقول: 
ال يذهب أمل املوت عن امليت ما دام يف قربه. تويف رضي هللا عنه يف خالفة عثمان رضي هللا 

 عنهما.

 

 ومنهم عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي

 رضي هللا تعاىل عنه

ه يكره صيد الرب أايم فراخه رمحة أبمه وبه وكان يقول: تبارك من خلقل كان رضي هللا عن
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وجعلل تنظر بشحم وتسمع بعظم وتتكلم بلحم, وكان رضي هللا عنه يقول: ليس ساعة 
من ساعات الدنيا إال وهي معروضة على العبد يوم القيامة يوماً يوماً, وساعة ساعة, فالساعة 

ة مع قطع نفسه عليها حسرات, فكيف إذا مرت عليه ساعاليت ال يذكر هللا تعاىل فيها تت
صلون وهم أول ما يستيقظون وي أدركنا الناسساعة ويوم مع يوم, وكان رضي هللا عنه يقول: 

الصبح يتفكرون يف أمر معادهم وما هم صامرون إليه, مث يفيضون بعد ذلل يف الفقه والقرآن. 
مات بع ومخسني ومامة, وكان مولده ببعلبل, و ولد رمحه هللا سنة مثان ومثانني, ومات سنة س

يف محام بريوت دخل احلمام فذهب احلمامي يف مجاعة وأغلق عليه الباب مث جاء فوجده 
 ميتاً متوسداً بيمينه مستقبل القبلة.

ودخل عليه املنصور فقال. عظين فقال: ما أحد من الرعية إال وهو يشكو بلية أدخلتها عليه 
, وكان يقول لقاء اإلخوان خري من لقاء األهل واملال, وكان يقول الفاز أو ظالمة سقتها إليه

من عياله كاآلبق ال يقبل هللا منه صوماً, وال صالة حىت يرجع إليهم, وكان رضي هللا عنه, 
 يقول: لو قبلنا من الناس كل ما يعرضون علينا هلنا يف أعينهم رضي هللا عنه.

 

 ومنهم حسان بن عطية

  عنهرضي هللا تعاىل

كان رضي هللا تعاىل عنه إذا صلى العصر تنحى يف انحية املسجد فيذكر هللا تعاىل حىت 
تغيب الشمس, وكان يقول: من أطال قيام الليل هون هللا عليه طول القيام يوم القيامة, 
وكان يقول ما ازداد العبد يف علمه وعمله إخالصاً إال ازداد الناس منه قرابً وكان يقول: بكى 

عليه السالم على خروجه من اجلنة سبعني عاماً, وبكى على خطيئته سبعني عاماً,  آدم
 وبكى على ابنه حني قتل أربعني عاماً, وأقام مبكة مامة عام وهللا أعلم.

 

 ومنهم عبد الواحد بن زيد

 رضي هللا تعاىل عنه
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اخلروج,  بأدرك احلسن البصري وغريه وكان يقول: مثل املؤمن مثل الولد يف الرحم ال حي
 (1)فإذا خرج مل حيب أن يرجع, فكذلل املؤمن إذا." 

"ومل يزل أمحد رضي هللا عنه يتوجع منهما إىل أن مات رضي هللا عنه ومل يزالوا بعد  .109
 الضرب يقطعون اللحم واجللد من مقاعد أمحد سنني عديدة إىل أن مات رضي هللا عنه.

أمحد بعدما أدخل الكري فخرج ذهباً وكان بشر بن احلارث رضي هللا عنه يقول: امتحن 
أمحر. وقال اهليثم رضي هللا عنه كان أمحد رضي هللا عنه حجة هللا على أهل زمانه والفضل 
حجة هللا على أهل زمانه, وهكذا األمر يف كل زمان, وكان يقول إذا كان يف الرجل مامة 

خذ وا العلم عمن أيخصلة من اخلري وكان يشرب اخلمر حمتها كلها, وكان يقول: ال تكتب
 عليه عرضاً من الدنيا.

ومرض جاره فلم يعده فقال له ابنه هال تعود جاران فقال اي بين إنه مل يعمنا حىت نعوده وكان 
رضي هللا عنه يقول: مل جيئ ألحد من الصحابة يف الفضامل ما جاء لعلي بن أيب طالب 

 ساكين السماء ومن حول العرشرضي هللا عنه, وأرسل له اخلضر فقريًا فقال اي أمحد إن 
 راضون عنل مبن صربت نفسل هلل عز وجل, ومناقبه كثرية مشهورة.

تويف رضي هللا عنه سنة إحدى وأربعني ومامتني وقد استكمل سبعاً وسبعني سنة. وملا مرض 
رضي هللا عنه اجتمع الناس والدواب على اببه لعيادته حىت امتألت الشوارع والدروب, وملا 

الناس وعلت األصوات ابلبكاء وارجتت الدنيا ملوته, وخرج أهل بغداد إىل  قبض صاح
الصحراء يصلون عليه فحزروا من حضر جنازته من الرجال مثامنامة ألف ومن النساء ستون 
ألف امرأة سوى من كان يف األطراف والسفن واألسطحة فإهنم بذلل يكونون أكثر من 

سمامة ألف, وأسلم يومئذ عشرون ألفاً من اليهود ألف ألف ويف رواية بلغوا الذي ألف ومخ
 والنصارى واجملوس رضي هللا تعاىل عنه.

 

 ومنهم أبو حممد سفيان بن عيينة

 رضي هللا عنه

حفظ القرآن وهو ابن أربع سنني وكتب احلديث وهو ابن سبع سنني وكان يقول: من ال 
                                         

 1/39ار يف طبقات األخيار @ ط املليجي= تراجم الشىْعراين, عبد الوهاب الطبقات الكربى للشعراين = لوافح األنو  (1)



108 

 

وحش من ن لل اي أخي أن تستتنتفع به فال عليل أن ال تعرفه وكتب مرة إىل أخ له أما آ
وهم إذا بلغ أحدهم األربعني سنة جن عن معارفه وصار كأنه  أدركنا الناسالناس ولقد 

خمتلط العقل من شدة أتهبه للموت وكان إذا أعطاه الناس شيئًا يقول أعطوه لفالن فإنه 
 :أحوج مين وكان يقول: من صرب على البالء ورضي ابلقضاء فقد كمل أمره وكان يقول

حبسب امرئ من الشر أن يرى من نفسه فسادًا ال يصلحه, وكان يقول: خصلتان يعسر 
عالجهما ترك الطمع فيما أبيدي الناس, وإخالص العمل هلل, وكان يقول: إذا كان هناري 
هنار سفيه وليلي ليل جاهل فماذا أصنع ابلعلم الذي كتبت, وكان يقول مبن زيد يف عقله 

 : ال إله إال هللا مبنزلة املاء يف الدنيا فمن مل يكن معه ال إله إال هللانقص من رزقه, وكان يقول
فهو ميت ومن كانت معه فهو حي, وكان يقول: ما أنعم هللا عز وجل على العباد نعمة 
أفضل من أن عرفهم ال إله إال هللا وإن ال إله إال هللا يف اآلخرة كاملاء يف الدنيا, وكان يقول: 

شنا فليس منا " وحنوه على أن املراد ليس هو على هدينا وحسن فسر حديث: " من ك
طريقتنا فقد أساء األدب فإن السكوت عن تفسريه أبلغ يف الزجر وكان رضي هللا عنه يقول: 
الزهد يف الدنيا هو الصرب وارتقاب املوت, وقال: حرملة أخرج يل سفيان بن عيينة رغيف 

اس فإنه طعامي منذ ستني سنة, وكان رضي هللا شعري من كمه, وقال يل: دع ما يقوله الن
عنه يقول: ليس من حب الدنيا طلبل ما ال بد منه, وكان يقول: ماء زمزم مبنزلة الطيب ال 
يرد, وكان يقول: إذا كانت نفس املؤمن متعلقة بدينه حىت يقضي فكيف بصاحب الغيبة 

عنه بعد  جل شيئاً مث تورعفإن اللني يقضي والغيبة ال تقضي ولو أن رجال أصاب من مال ر 
موته فجاء به إىل ورثته لكنا نرى أن ذلل كفارات له ولو أنه اغتابه مث تورع وجاء بعد موته 
إىل ورثته وإىل مجيع أهل األرض فجعلوه يف حل ما كان يف حل فعرض املؤمن أشد من 

رضي  كانماله, وكان يقول: وصى اخلضر موسى عليهما السالم أن ال يعري أحداً بذنب, و 
هللا عنه يقول: إن لألنبياء عليهم الصالة والسالم سرًا وللعلماء رضي هللا عنهم سراً, وإن 
للملوك سراً فلو أن األنبياء عليهم الصالة والسالم أظهروا سرهم للعامة لفسدت النبوة, ولو 

سرهم  اأن العلماء رضي هللا عنهم أظهروا سرهم للعامة لفسدت عليهم, ولو أن امللوك أظهرو 
للعامة لفسد ملكهم, وكان رضي هللا عنه يقول العلم إن مل ينفعل ضرك وكان إذا فرغ من 
صالته يقول: اللهم اغفر يل ما كان فيها وكان يقول: ال يكون طالب العلم عاقال حىت يرى 
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نفسه دون كل املسلمني وكان يقول: إذا مل تصل حقل إال ابخلصومة والسلطان فدعه ملا 
 (1) ترجو من."

"وامسه ثوابن بن إبراهيم وكان أبوه نوبياً تويف سنة مخس وأربعني ومامتني, وكان رضي  .110
 هللا عنه رجال حنيفاً تعلوه محرة وليس أببيض اللحية. وملا تويف رضي هللا عنه ابجليزة محل يف
 ىقارب خمافة أن ينقطع اجلسر من كثرة الناس مع جنازته ورأى الناس طيوراً خضراً ترفرف عل

 جنازته حىت وصلت إىل قربه رضي هللا عنه.

ومن كالمه رضي هللا عنه: إايك أن تكون للمعرفة مدعياً أو ابلزهد حمرتفاً أو ابلعبادة متعلقاً 
وفر من كل شيء إىل ربل, وكان يقول: كل مدع حمجوب بدعواه عن شهود احلق ألن احلق 

ج أن ان احلق تعاىل شاهداً له ال حيتا شاهد ألهل احلق أبن هللا هو احلق, وقوله احلق ومن ك
 لناسأدركنا ايدعي فالدعوي عالمة على احلجاب عن احلق, والسالم, وكان يقول للعلماء 

وأحدهم كلما ازداد علمًا ازداد يف الدنيا زهدًا وبغضًا وأنتم اليوم كلما ازداد أحدكم علماً 
أنتم اليوم قون األموال يف حتصيل العلم و ازداد يف الدنيا حباً وطلباً ومزامحة وأدركناهم وهم ينف

تنفقون العلم يف حتصيل املال, وكان يقول: اي معشر املريدين من أراد منكم الطريق فليلق 
 العلماء إبظهار اجلهل والزهاد إبظهار الرغبة والعارفني ابلصمت.

" إمنا الصدقات  :قلت وذلل ليزيده العلماء علماً والزهاد زهداً والعارفون معرفة قال هللا تعاىل
" اآلية. وسئل رضي هللا عنه عن السفلة من اخللق من  60للفقراء واملساكني " " التوبة: 

هم فقال من ال يعرف الطريق إىل هللا تعاىل وال يتعرفه وكان يقول سيأيت على الناس زمان 
 تكون الدولة فيه للحمقى على األكياس.

ه على هللا تعاىل األماين والكيس من دان نفس قلت: واألمحق من أتبع نفسه هواها ومتىن
وعمل ملا بعد املوت وكان يقول مل يزل الناس يسخرون ابلفقراء يف كل عصر, ليكون للفقراء 
رضي هللا عنهم التأسي ابألنبياء عليهم الصالة والسالم وقال قد جاءتين امرأة فقالت: إن 

ماح يت النيل وقلت اللهم أظهر السابين أخذه التمساح فلما رأيت حرقتها على ولدها أت
فخرج إيل فشققت عن جوفه فأخرجت ابنها حياً صحيحاً فأخذته ومضت وقالت اجعلين 
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يف حل فإين كنت إذا رأيتل سخرت منل وأان اتمبة إىل هللا عز وجل, وكان يقول من عالمة 
طرد  ةسخط هللا تعاىل على العبد خوفه من الفقر, وكان يقول: لكل شيء عالمة وعالم

العارف عن حضرة هللا تعاىل انقطاعه عن ذكر هللا عز وجل, وقال رضي هللا عنه: إذا تكامل 
حزن احملزون مل جتد له دمعة وذلل ألن القلب إذا رق سال وإذا مجد وغلظ سخر وتذاكر 
الفقراء عنده يومًا يف احملبة فقال هلم كفوا عن هذه املسألة لئال تسمعها النفوس فتدعيها, 

ن يقول: من القلوب قلب يستغفر قبل أن يذنب فيثاب قبل أن يطيع, وكان يقول إن وكا
هللا تعاىل أنطق اللسان ابلبيان وافتتحه ابلكالم وجعل القلوب أوعية للعمل ولوال ذلل كان 
اإلنسان مبنزلة البهيمة يومئ ابلرأس ويشري ابليد, وكان يقول: كنا إذا مسعنا شااًب يتكلم 

 من خريه وكان يقول من مل يفتش على الرغيفني من احلالل ال يفلح يف طريق ابجمللس أيسنا
هللا عز وجل, وقال له رجل: إن امرأيت تقرأ عليل السالم فقال رضي هللا عنه ال تقرءوان من 
النساء السالم وكان يقول: إايكم وكثرة اإلخوان واملعارف وكان رضي هللا عنه يقول: حلنا يف 

 الكالم فكيف نفلح. العمل وأعربنا يف

قلت: وكذلل كان إبراهيم بن أدهم رضي هللا عنه يقول: من آنسه هللا بقربه أعطاه العلم من 
غري طلب وكان يقول ليس بعاقل من تعلم العلم فعرف به مث آثر بعد ذلل هواه على عمله, 
 وليس بعاقل من طلب اإلنصاف من غريه لنفسه ومل ينصف من نفسه غريه, وليس بعاقل

من نسي هللا يف طاعته وذكر هللا تعاىل يف مواضع احلاجة إليه, وكان رضي هللا عنه يقول: 
تواضع جلميع خلق هللا تعاىل وإايك أن تتواضع ملن يسألل أن تتواضع له فإن سؤاله إايك 
يدل على تكربه يف الباطن وتواضعل له يكون له عواًن على التكرب, وكان يقول رضي هللا 

يف عيوب الناس عمى عن عيب نفسه وكان يقول من طلب مع اخلبز ملحاً  عنه: من نظر
 مل يفلح يف طريق القوم.

وسئل رضي هللا عنه عن كمال العقل وعن كمال املعرفة فقال: إذا كنت قامماً مبا أمرت اتركاً 
لتكلف ما كفيت فأنت كامل العقل وإذا كنت ابهلل عز وجل متعلقًا وغري انظر إىل سواه 

والل وأعمالل فأنت كامل املعرفة, وكان رضي هللا عنه يقول: قد غلب على العباد من أح
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والنساك والقراء يف هذا الزمن التهاون ابلذنوب حىت غرقوا يف شهوة بطوهنم وفروجهم وحجبوا 
 (1)عن شهود عيوهبم فهلكوا وهم ال يشعرون." 

ومن كالمه  وثالمثامة, "هللا مقيمًا مبسجد الشونيزية مات ببغداد سنة مثان وعشرين .111
رضي هللا عنه سكون القلوب إىل غري هللا عقوبة عجلها هللا للعبد يف الدنيا, وكان رضي هللا 
عنه يقول: ذهبت حقامق األشياء, وبقيت أمساؤها فاألمسار موجودة, واحلقامق مفقودة, 

ن, وهذه سوالدعاوى يف السرامر مكنونة, واأللسنة هبا فصيحة, وعن قريب تفقد هذه األل
الدعاوى فال يوجد لسان انطق, وال مدع صامب, وكان يقول: املسلم حمبوب إىل اخللق, 
واملؤمن غين عن اخللق, واعتكف مرة قي العشر األخري من رمضان فرأى املتعبدين يتهجدون, 
والقراء يقرءون فقطع االعتكاف, وخرج فقيل له يف ذلل فقال: ملا رأيت تعظيمهم لطاعتهم 

 هم على عبادهتم مل يسعين إال اخلروج خوفاً من نزول البالء عليهم رضي هللا عنه.واعتماد

 

 ومنهم أبو علي الروذابري, وامسه أمحد بن حممد

 رضي هللا تعاىل عنه

هو من ذرية كسرى, وهو من أهل بغداد وسكن مصر, وكان شيخها, وهبا مات سنة اثنتني 
ب اجلنيد من ذي النون املصري رمحه هللا تعاىل. صحوعشرين, وثالمثامة, ودفن ابلقرافة قريباً 

والنوري, وأاب محزة البغدادي, وكان حافظًا للحديث ظريفًا عارفًا ابلطريقة, وكان يفتخر. 
مبشاخيه فيقول: شيخي يف التصوف اجلنيد, ويف الفقه أبو العباس بن سريج, ويف األدب 

 مجعني.ثعلب, ويف احلديث إبراهيم احلريب رضي هللا عنهم أ

وكان رضي هللا عنه يقول: اإلشارة اإلابنة عما يتضمنه الوجد من املشار إليه ال غري, ويف 
احلقيقة إن اإلشارة تصحبها العلل, والعلل بعيدة عن احلقامق, وسئل عمن يسمع املالهي, 
ويقول: هي يل حالل ألين قد, وصلت إىل درجة ال تؤثر يف االختالف فقال: نعم قد, 

إىل سقر, وكان يقول: لو تكلم أهل التوحيد بلسان التجريد ملا بقي حمب إال  وصل, ولكن
مات, وكان يقول: كيف تشهده األشياء, وبه فنيت بذواهتا عن ذواهتا أم كيف غابت 
األشياء عنه, وبه ظهرت بصفاهتا فسبحان من ال يشهده شيء, وال يغيب عنه شيء, وكان 
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ذات احلق ألقى عليها األسامي فسكنت وركنت يقول: ملا تشوقت القلوب إىل مشاهدة 
إليها, والذات متسرتة إىل أوان التجلي, وذلل قوله تعاىل: " وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا 

" اآلية أي قفوا معها على إدراك احلقامق, وكان يقول: أظهر احلق  180" " األعراف: 
وكان يقول  س هبا قلوب العارفني له,األسامي, وأبداها للخلق ليسكن هلا قلوب احملبني ويؤن

املشاهدات للقلوب, واملكاشفات لألسرار, واملعاينات للبصامر واملرميات لألبصار, وكان 
يقول: من نظر إىل نفسه مرة عمي عن النظر إىل شيء من األكوان على وجه االعتبار, 

شيء  حتقق يفوكان رضي هللا عنه يقول: ما ادعى أحد قط إال خللوه عن احلقامق, ولو 
لنطقت عنه احلقيقة, وأغنته عن الدعاوى, وكان يقول: التصوف هو اإلانخة على ابب 
احلبيب, وإن طرد وسئل رضي هللا عنه عن التصوف مرة أخرى فقال: هو صفوه القرب بعد  

, وكانوا جيتمعون ال عن مواعدة, أدركنا الناسكدورة البعد, وكان رضي هللا عنه يقول: 
عن مشورة, وكان إذا شاوره فقري ابلذهاب يعرض عنه ابجلواب, وكان يقول: ويفرتقون ال 

من عالمة مقت هللا للعبد أن يتقلق من جملس الذكر إذا طال ألنه لو أحبه لكان األلف 
 سنة يف حضرته كلمح البصر.

وكان يقول: ال ينبغي أن يريب األحداث إال الكمل الذين استولت عليهم هيبة هللا تعاىل وقد  
كان أحدهم يريب احلدث حىت تطلع حليته ال يعلم بذلل إال من الناس قال: وكان عندان 
ببغداد عشرة فتيان معهم عشرة أحداث كل واحد منهم معه حدث, وكانوا جمتمعني يف 
موضع. فوجهوا واحداً من األحداث ليأخذ هلم حاجة فأبطأ عليهم فغضبوا لتأخريه عنهم مث 

قالوا طيخة يقلبها فقالوا له: كم اشرتيتها فقال: بعشرين درمهاً فأقبل, وهو يضحل, وبيده ب
له: ما السبب يف غلوها فقال: رأيت فقرياً, وضع يده عليها فالتمست لكم الربكة بوضع 
يده عليها فرضوا منه ذلل, وتقامسوها, وقالوا زادك هللا تعظيماً ألهل الطريق فما مات احلدث 

وكان يطعم الفقراء احللواء, واختذ مرة أمحاال من السكر  حىت صار من أكابر أهل الطريق,
األبيض, ودعا مجاعة من احللوانيني حىت عملوا من ذلل السكر جداراً, وعليه شرفات, 
وحماريب على أعمدة منقوشة كلها من السكر مث دعا الصوفية فهدموها, وكسروها, وانتهبوها 

 وهو يتبسم رضي هللا عنه.
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 بن عبد الوهاب الثقفي ومنهم أبو علي حممد

 رمحه هللا تعاىل

لقي أاب حفص, ومحدون القصار, وكان إماماً يف أكثر علوم الشرع مقدماً يف كل فن منه مث 
 (1)عطل أكثر علومه, واشتغل." 

[ إىل اإلعراب غري الذي عندهم, وذكر هلم من أمية النحو من حيتج به 302/11" .112
ألدفوين اظه: ال تفسد على حديثي. وكان أبو بكر بن افيه, فمالوا عليه وقالوا ملن يعرف ألف

يعلمون,  الذين أدركنا الناسيسكت القارئ ويقول له: قد هنيتل أن تقرأها كذا. وعلى هذا 
وليس على معىن أهنم يعلمون ما يرديون به السالمة فيما نقلوا أن ال يبدل. وقد عرفتكم يف 

ينا, ذا, وإمنا علينا أن حنتمل كل ما حتمل إلاملخلص جبواب أيب عبد الرمحان النسامي يف ه
 ومن أراد منا غري ذلل فال جيده عندان, وهللا ويل التوفيق.

 ]نوم األم واألب مع أوالدمها يف فراش واحد[

وسئل أبو حممد بن أيب زيد رمحه هللا عن رجل له ابن وابنة صغريان ومها ابنا عشر أو تسع 
ب واحد, وليس بينهما سرتة, وإمنا فعل ذلل كله من حبه أو مثان, أله أن يرقد معهما يف ثو 

هلما وحمنىته عليهما؟ وكيف إن كانت األم أرادت ذلل منهما أهي واألب يف ذلل سواء أم 
 ال؟

فأجاب: األب واألم يف ذلل سواء, وال ينبغي هلما أن يرقدا معهما إال أن جيعال عليهما 
 ثوابً دوهنما فذلل جامز.

 الواحد من القرية[ ]ال خيرج األجذم

وسئل ابن أيب زيد وغريه هل يطرد األجذم الواحد من القرية الصغرية أو الكبرية إذا كان له 
 أذى؟

فأجاب: أما األجذم يكون يف القرية فال ينبغي أن خيرج منها, وإن كان ذا ضرر بني, ولكن 
 ضرره بيناً.مينع من حضور مساجدهم وأن يلي االستقاء بنفسه من مياههم إذا كان 

 ]يوعظ املرتكب للمعاصي وال يُهتل سرته[
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وسئل ابن أيب زيد عن الرجل يرى من أخيه املسلم معصية مثل الزىن والسرقة وغري ذلل من 
أول ما فعل ذلل, ومل يتقدم له قبل ذلل شيء هل يفشي ذلل عليه أوالً يف أول مرة, فإن 

 رآه اثنية فما أيمره واثلثة فما يصنع؟

 

[ فأجاب: من علم ابملعاصي فال ينبغي أن يهتل سرته وإن رجى قبول موعظته 303/11]
 فليعظه برفق قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لرجل من أصحابه: أال سرتته بردامل.

 (1)]ما السر يف تقسيم ورثة اجلنة إىل أقسام ثالثة؟[." 
فالسفة والنجارية وال " واجلهمية الذين يدخلون يف هذا االسم عند السلف كاملعتزلة .113

ينكرون الرؤية ويقولن ألن ذلل يستلزم أن يكون جبهة من الرامي وأن يكون جسما متحيزا 
وذلل منتف عندهم ومسألة الرؤية كانت من أكرب املسامل الفارقة بني السنة املثبتة وبني 

اب تاجلهمية حىت كان علماء أهل احلديث والسنة يصنفون الكتب يف األثبات ويقولون ك
الرؤية والرد على اجلهمية وكذلل األحاديث اليت تنكرها اجلهمية من أحاديث الرؤية وما 

 يتبعها ويعدون من أنكر الرؤية معطال 

 أدركنا الناسو قال اخلالل يف كتاب السنة أخربين حنبل قال مسعت أاب عبدهللا يقول  .114
روهنا ون هبا على اجلملة ميوما ينكرون من هذه األحاديث شيئا أحاديث الرؤية وكانوا حيدث

على حاهلا غري منكرين لذلل وال مراتبني قال ومسعت أاب عبدهللا يقول القوم يرجعون إىل 
التعطيل يف قوهلم ينكرون الرؤية قال ومسعت أاب عبدهللا يقول قالت اجلهمية إن هللا ال يرى 

ا انظرة وقال رة إىل رهبيف اآلخرة وحنن نقول إن هللا يرى لقول هللا تعاىل وجوه يومئذ انض
تعاىل ملوسى فإن استقر مكانه فسوف تراين فأخرب هللا تعاىل أنه يرى وقال النيب صلى هللا 
عليه و سلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر رواه جرير وغريه عن النيب صلى هللا عليه 

ملت هذه أحاديث ع و سلم وقال كلكم خيلو به ربه إن هللا يضع كنفه على عبده فيسأله ماذا
عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم تروى صحيحة عن هللا تعاىل أنه يرى يف اآلخرة أحاديث 
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عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم غري مدفوعة والقرآن شاهد أن هللا يرى يف القيامة وقول 
 (1)إبراهيم ألبيه اي أبت مل تعبد ماال يسمع وال يبصر فثبت أن هللا يسمع ." 

واجلهمية الذين يدخلون يف هذا االسم عند السلف كاملعتزلة  -349-"ص  .115
والنجارية والفالسفة ينكرون الرؤية ويقولون: ألن ذلل يستلزم أن يكون جبهة من الرامي وأن 
يكون جسما متحيزا وذلل منتف عندهم "ومسألة الرؤية" كانت من أكرب املسامل الفارقة 

 مية حىت كان علماء أهل احلديث والسنة يصنفون الكتب يفبني السنة املثبتة وبني اجله
األثبات ويقولون "كتاب الرؤية" و"الرد على اجلهمية" وكذلل األحاديث اليت تنكرها اجلهمية 

 من أحاديث الرؤية وما يتبعها ويعدون من أنكر الرؤية معطال.

 أدركنا الناسو يقول: قال اخلالل يف "كتاب السنة" أخربين حنبل قال: مسعت أاب عبد هللا 
وما ينكرون من هذه األحاديث شيئا أحاديث الرؤية وكانوا حيدثون هبا على اجلملة ميروهنا 
على حاهلا غري منكرين لذلل وال مراتبني قال ومسعت أاب عبد هللا يقول: "القوم يرجعون إىل 

همية: "إن هللا ال جلالتعطيل يف قوهلم ينكرون الرؤية" قال: ومسعت أاب عبد هللا يقول: قالت ا
َا  يرى يف اآلخرة وحنن نقول: إن هللا يرى لقول هللا تعاىل: }ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ اَنِضرٌَة, ِإىَل َرهبِِ

رى اَنِظَرٌة{ وقال تعاىل ملوسى: }فَِإِن اْستَـَقرى َمَكانَُه َفَسْوَف تـَرَاين{ فأخرب هللا تعاىل أنه ي
 كم ترون ربكم كما ترون هذا القمر" رواه جرير وغريهوقال النيب صلى هللا عليه وسلم: "إن

عن النيب صلى هللا عليه وسلم وقال: "كلكم خيلو به ربه" و"إن هللا يضع كنفه على عبده 
فيسأله ماذا عملت" هذه أحاديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تروى صحيحة عن 

فوعة والقرآن ى هللا عليه وسلم غري مدهللا تعاىل أنه يرى يف اآلخرة أحاديث عن رسول هللا صل
ُر{ شاهد أن هللا يرى يف القيامة وقول إبراهيم ألبيه: }اَي أََبِت ملَ تـَْعُبُد َما ال َيْسَمُع َوال يـُْبصِ 

 (2)فثبت أن هللا يسمع." 
وفضيل بن عياض وأمحد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم احلنظلي  -417-"ص  .116

وم عاىل بذاته فوق عرشه وأن علمه يف كل مكان وأنه يرى يمتفقون على أن هللا سبحانه وت
القيامة ابألبصار فوق العرش وأنه ينزل إىل مساء الدنيا وأنه يغضب ويرضى ويتكلم مبا شاء 
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 فمن خالف شيئا من ذلل فهو منهم بريء وهم منه برآء".

 عن هللا وروى اخلالل يف كتاب السنة قال حدثنا أبو بكر املروذي قال: سألت أاب عبد
أحاديث الرؤية فصححها وقال: "قد تلقتها العلماء ابلقبول لنسلم اخلرب كما جاء" وعن 

وما ينكرون من هذه  أدركنا الناسحنبل بن إسحاق قال: مسعت أاب عبد هللا يقول: "
األحاديث شيئا أحاديث الرؤية وكانوا حيدثون هبا على اجلملة ميروهنا على حاهلا غري منكرين 

َمُه  مراتبني" وقال حنبل: قال أبو عبد هللا: "قال هللا تعاىل: }َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأْن ُيَكلِِ لذلل وال
موسى  الِلىُ ِإالى َوْحياً َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب َأْو يـُْرِسَل َرُسواًل فـَُيوِحَي إبِِْذنِِه َما َيَشاُء{ فكلم هللا

ظُْر ِإىَل ْر إِلَْيَل{ قال هللا تعاىل: }َلْن تـَرَاين َوَلِكِن انْ من وراء حجاب وقال: }َربِِ أَِرين أَْنظُ 
 اجْلََبِل فَِإِن اْستَـَقرى َمَكانَُه َفَسْوَف تـَرَاين{ فأخرب هللا تعاىل أن موسى عليه السالم يراه يف

ُْم َعْن َرهبِِِْم يـَْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُوَن{ وال يك ن حجاب إال و اآلخرة وقال عز وجل: }َكالى ِإهنى
لرؤية فأخرب هللا أن من شاء هللا ومن أراد يراه والكفار ال يرونه" وقال حنبل يف موضع آخر: 

 "القوم يرجعون إىل التعطيل يف قوهلم ينكرون الرؤية".

َا اَنِظَرٌة{  قال: ومسعت أاب عبد هللا يقول: "قال هللا عز وجل: }ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ اَنِضَرٌة ِإىَل َرهبِِ
ل: "أحاديث تروى يف النظر حديث جرير بن عبد هللا وغريه تنظرون إىل ربكم أحاديث قا

 (1)صحاح" وقال: }لِلىِذيَن َأْحَسُنوا احْلُْسىَن َوزاَِيَدٌة{." 
"ودخول الوالدين يف األقربني يكون كدخول النوع يف اجلنس , فال يلزم تكرار وهللا  .117

ن حظاً ا ذكر يف اآلية للنساء أسوة ابلرجال يف أن هلتعاىل أعلم . قال املفسرون : نه تعاىل مل
من املرياث , وعلم أن يف األقارب من يرث وفيهم من ال يرث ورمبا حضروا القسمة فال 
حيسن حرماهنم قال : } وإذا حضر القسمة أولو القرىب { اآلية . مث منهم من قال بوجوبه 

وخة بن املسيب والضحاك أهنا منسومنهم من قال ابستحبابه . وعلى الوجوب فعن سعيد 
آبية املواريث , وعن أيب موسى األشعري وإبراهيم النخعي والشعيب والزهري وجماهد واحلسن 

وهم  أدركنا الناسوسعيد بن جبري أهنا حمكمة لكنها مما هتاون به الناس , قال احلسن : 
مة آل األمر إىل قسيقسمون على القراابت واليتامى واملساكني من الورق والذهب , فإذا 
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األرضني والرقيق وما أشبه ذلل قالوا هلم قوالً معروفاً . كانوا يقولون هلم : ارجعوا بورك فيكم 
. وعلى االستحباب وهو مذهب فقهاء األمصار اليوم قالوا : إن هذا الرضخ يستحب إذا  

إين ال  قول الويل :كانت الورثة كباراً , أما إذا كانوا صغاراً فليس إال القول املعروف كأن ي
أملل هذا املال إمنا هو هلؤالء الضعفاء الذين ال يعرفون ما عليهم من احلق , وإن يكربوا 
فيسعرفون حقكم . والضمري يف } منه { إما أن يعود إىل ما ترك , وإما إىل املرياث بدليل 

امة ابء واليتذكر القسمة . وقيل : املراد قسمة الوصية . وإذا حضرها من ال يرث من األقر 
واملساكني , أمر هللا املوصي أن جيعل هلم نصيبًا من تلل الوصية ويقول هلم مع ذلل قوالً 
معروفاً . وقيل : أولو القرىب الوارثون واليتامى واملساكني الذين ال يرثون . وقوله : } وقولوا 

} وليخش   .هلم { راجع إىل هؤالء الذين ال يرثون . وحيكى هذا القول عن سعيد بن جبري
شى مع ما يف حيزه صلة الذين . واملعىن ليخ« لو » الذين لو تركوا { اجلملة الشرطية وهي 

الذين من صفتهم وحاهلم أهنم لو تركوا ذرية ضعافاً خافوا عليهم وأما املخشى فغري منصوص 
ورهم جعليه . قال بعض املفسرين : هم األوصياء أمروا أبن خيشوا هللا فيخافوا لعى من يف ح

من اليتامى خوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافًا , أو أمروا أبن خيشوا على اليتامى من 
الضياع كما خيشون على أوالدهم لو تركوهم , وعلى هذا فيكون القول السديد أي الصواب 
. القصد أن ال يؤذوا اليتامى ويكلموهم كما يكلمون أوالدهم ابلقول اجلميل ويدعوهم بيا 

ولدي , وهذا القول أليق مبا تقدم وأتخر من اآلايت الواردة يف ابب األيتام . نبههم بين واي 
هللا على حاله أنفسهم وذريتهم إذا تصوروها ليكون ذلل أجدر ما يدعوهم إىل حفظ مال 

 اليتيم كما قال القامل :

 لقد زاد احلياة إيِل حباً ... بنايت إهنن من الضعاف

 ... وأن يشربن رنقاً بعدصايفأحاذر أن يرين البؤس بعدي 

وقيل : هم الذين جيلسون إىل املريض فيقولون : إن ذريتل ال يغنون عنل من هللا شيئاً .." 
(1) 
"نثبت ابآلية استحقاقهم ألصل النصيب, ونستفيد املقادير من سامر الدالمل.  .118

يب مقدر. نص وأجيب أبنه تعاىل قال: )َنِصيبًا َمْفُروضاً( وابإلمجال ليس لذوي األرحام
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وأيضا الواجب عندهم ما علم ثبوته بدليل مظنون, واملفروض ما علم بدليل قاطع, وتوريث 
ذوي األرحام ليس من هذا القبيل ابالتفاق, فعرفنا أنه غري مراد من اآلية. وأيضا ليس املراد 

ذن أقرب إابألقربني من له قرابة ما وإن كانت بعيدة وإال دخل مجيع أوالد آدم فيه. فاملراد 
الناس إىل الوارث, وما ذاك إال الوالدين واألوالد. ودخول الوالدين يف األقربني يكون كدخول 
النوع يف اجلنس, فال يلزم تكرار وهللا تعاىل أعلم. قال املفسرون: إنه تعاىل ملا ذكر يف اآلية 

يهم من ث وفللنساء أسوة ابلرجال يف أن هلن حظا من املرياث, وعلم أن يف األقارب من ير 
ال يرث ورمبا حضروا القسمة فال حيسن حرماهنم قال: )َوِإذا َحَضَر اْلِقْسَمَة أُوُلوا اْلُقْرىب( 
اآلية. مث منهم من قال بوجوبه ومنهم من قال ابستحبابه. وعلى الوجوب فعن سعيد بن 

خعي ناملسيب والضحاك أهنا منسوخة آبية املواريث, وعن أيب موسى األشعري وإبراهيم ال
والشعيب والزهري وجماهد واحلسن وسعيد بن جبري أهنا حمكمة لكنها مما هتاون به الناس, قال 

وهم يقسمون على القراابت واليتامى واملساكني من الورق والذهب,  أدركنا الناساحلسن: 
 نفإذا آل األمر إىل قسمة األرضني والرقيق وما أشبه ذلل قالوا هلم قوال معروفا. كانوا يقولو 

هلم: ارجعوا بورك فيكم. وعلى االستحباب وهو مذهب فقهاء األمصار اليوم قالوا: إن هذا 
الرضخ يستحب إذا كانت الورثة كبارا, أما إذا كانوا صغارا فليس إال القول املعروف كأن 
يقول الويل: إين ال أملل هذا املال إمنا هو هلؤالء الضعفاء الذين ال يعرفون ما عليهم من 

وإن يكربوا فسيعرفون حقكم. والضمري يف )ِمْنُه( إما أن يعود إىل ما ترك, وإما إىل احلق, 
املرياث بدليل ذكر القسمة. وقيل: املراد قسمة الوصية. وإذا حضرها من ال يرث من األقرابء 
واليتامى واملساكني, أمر هللا املوصي أن جيعل هلم نصيبا من تلل الوصية ويقول هلم مع ذلل 

روفا. وقيل: أولو القرىب الوارثون واليتامى واملساكني الذين ال يرثون. وقوله: )َوُقوُلوا قوال مع
هَلُْم( راجع إىل هؤالء الذين ال يرثون. وحيكى هذا القول عن سعيد بن جبري. )َوْلَيْخَش الىِذيَن 

الذين من  ىمع ما يف حيزه صلة الذين. واملعىن ليخش« لو»َلْو تـَرَُكوا( اجلملة الشرطية وهي 
صفتهم وحاهلم أهنم لو تركوا ذرية ضعافا خافوا عليهم. وأما املخشى فغري منصوص عليه. 
قال بعض املفسرين: هم األوصياء أمروا أبن خيشوا هللا فيخافوا على من يف حجورهم من 
اليتامى خوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافا, أو أمروا أبن خيشوا على اليتامى من الضياع  

خيشون على أوالدهم لو تركوهم, وعلى هذا فيكون القول السديد أي الصواب. القصد  كما
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هو أن ال يؤذوا اليتامى ويكلموهم كما يكلمون أوالدهم ابلقول اجلميل ويدعوهم بيا بين واي 
 (1)ولدي, وهذا." 

محه هللا ر  -"للمسئول, واطالع على عورته من السامل. وكان عبد هللا بن املبارك  .119
يقول: إن الرجل ليطوف ابلكعبة وهو يرامي أهل خراسان, فقيل له: وكيف ذلل؟  - تعاىل

قال: حيب أن يقول فيه أهل خراسان: إن فالان جماور مبكة على طواف وسعي فهنيئا له, 
ا يعملون, وهم يراؤون مب أدركنا الناسيقول:  -رمحه هللا تعاىل  -وكان الفضيل بن عياض 

[ 31ال يعملون. وكان إذا قرأ قوله تعاىل: }َونَبُلَو َأخبارَُكم{ ]حممد:  فصاروا اآلن يراؤون مبا
 يقول: اللهم إنل إن بلوتنا فضحتنا, وهتكت أستاران, وأنت أرحم الرامحني.

 

ى يقول: إن من الرايء مبا ال تعمل تطاولل عل -رمحه هللا تعاىل  -وكان أيوب السختياين 
 وأقواهلم يف العلم فإن ذلل الذي تتطاول به ليس من عمللغريك مبا حتفظه من كالم الناس 

أحب أن  يقول: ما اتقى هللا من -رمحه هللا تعاىل  -وال استنبطته. وكان إبراهيم بن أدهم 
ا من النية يقول: أكثرو  -رمحه هللا تعاىل  -يذكره الناس خبري. وال أخلص له. وكان عكرمة 

يقول:  -ما رضي هللا عنه -, وكان عبد هللا بن عباس الصاحلة فإن الرايء ال يدخل يف النية
ال حيتاج شيء من فروع اإلسالم إىل نية بعد اختيار صاحبه الدخول يف اإلسالم, وكان أبو 

يقول: كل عمل يعمله املؤمن من أعمال اإلسالم مما  -رمحه هللا تعاىل  -سليمان الداراين 
 مل حتضره فيه نية فنية اإلسالم جتزيه.

 

قول: ضرب الظهر ي -رمحه هللا تعاىل  -ويف ذلل تقوية للحنفية. وكان نعيم بن محاد  قلت:
واثبت  -ىل رمحه هللا تعا -ابلسياط أهون علينا من النية الصاحلة. وكان منصور بن املعتمر 

د احلة بعيقوالن: طلبنا العلم وما لنا فيه نية, فرزقنا هللا النية الص -رمحه هللا تعاىل  -البناين 
 ذلل ألن العلم كله يبعث صاحبه على اإلخالص فيصري يطلبه حىت حيصل له.

 

 يقول: دخول أهل اجلنة وأهل النار فيهما يكون -رمحه هللا تعاىل  -وكان احلسن البصري 
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 ابألعمال وخلودهم فيهما يكون ابلنيات. وكان

 

  ".(1) 
لى والة فيجلس ع"ظلمات اجلهل, فصرمت حرية أييت أحدكم إىل أبواب, هؤالء ال .120

فرشهم وأيكل من طعامهم ويقبل هداايهم, مث يدخل بعد ذلل إىل املسجد فيجلس فيه مث 
 ما هكذا بكذا, وهللا -صلى هللا عليه وسلم  -يقول: حدثنا فالن عن فالن عن رسول هللا 

 يطلب العلم, قال: فبكى سفيان حيت خنقته العربة وخرج

لذكره  يقول: إذا رأيتم العامل أو العابد ينشرح -عاىل رمحه هللا ت -وكان الفضيل بن عياض 
محه هللا تعاىل ر  -ابلصالح عند األمراء وأبناء الدنيا, فاعلموا أنه مراء, وكان سفيان بن عيينة 

يقول: إذا رأيتم طالب العلم كلما ازداد علما كلما رغب يف الدنيا وشهواهتا, فال تعلموه,  -
يقول:  -نه رضي هللا ع-بتعليمكم إايه. وكان كعب األحبار  فإنكم تعينوه على دخول النار

سيأيت على الناس زمان يتعلم جهاهلم العلم, مث يغايرون به على القرب من األمراء كما يتغاير 
 النساء على الرجال, فذلل حظهم من العلم.

لى عيقول: من أدعي اإلخالص يف العلم, فليعرض  -رمحه هللا تعاىل  -وكان صاحل املري 
نفسه إذا وصفه الناس ابجلهل والرايء, فإن انشرح صدره لذلل فهو صادق, وإن انقبض 

يقول: احذروا عامل الدنيا أن جتالسوه فإنه  -رمحه هللا تعاىل  -من ذلل فهو مراء, وكان 
 -يفتنكم بزخرفة كالمه, ومدحه للعلم وأهله من غري عمل به, وكان الفضيل بن عياض 

يقول: من عالمة املرامني بعلمهم أن يكون علمهم كاجلبال, وعملهم كالذر.  -رمحه هللا تعاىل 
وكان يقول: لو أن حامل العلم عمل به لتجرع مرارته ومل يفرح به ألنه كله تكاليف, وكلما 

 ازداد علما ازداد تکاليف, فال ينبغي للعامل أن يفرح بعلمه إال بعد جماوزة الصراط

د يقول: اطلبوا العلم للعمل, فإن أكثر الناس ق - تعاىل رمحه هللا -وكان سفيان الثوري 
غلطوا يف ذلل, فظنوا النجاة بعلمهم من غري عمل به, فأين اآلايت واألخبار الواردة يف 

أدركنا لقد  يقول: -رمحه هللا تعاىل  -تعذيب من مل يعمل بعلمه؟ وكان ذو النون املصري 
د يف الدنيا, وتقليال من متاعها, ونراهم اليوم كلما وأحدهم كلما ازداد علما ازداد زه الناس
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 ازداد

 

  ".(1) 
فقيل له يف ذلل, فقال: أخاف أن أدرك زماان ال  -"وكذلل متين أبو بكرة املوت  .121

لى الناس يقول: سيأيت ع - -أمر فيه ابملعروف وهني فيه عن املنكر, وقد كان أبو هريرة 
ول: ن الذهب األمحر حىت أييت الرجل قرب أخيه فيقزمان يكون املوت أحب إىل العلماء فيه م

 ليتين كنت مكانل.

ن يقول: من أطاع هللا مل يتمن املوت. وكان عمر ب -رمحه هللا تعاىل  -وكان حيىي بن معاذ 
إذا رأى أحدا فيه خري قال له: ادع يل ابملوت. وكان أبو  -رمحه هللا تعاىل  -عبد العزيز 

ول: ما من مؤمن وال کافر إال واملوت خري له, فإن هللا تعاىل رضي هللا عنه يق -الدرداء 
يقول: وما عند هللا خري لألبرار ]آل عمران: ؟[, وقال: إمنا منلي هلم ليزدادوا إمثا وهلم عذاب 

 يقول: لقد أدركت -رمحه هللا تعاىل  -مهني ]آل عمران: ؟(, وقد كان سفيان الثوري 
أعجب منهم حىت صرت اآلن أتعجب مما ال حيب  فكنت -مشاخينا وهم يتمنون املوت 

رضي هللا عنه يقول: ذهب صفو الدنيا وبقى كدرها,  -املوت. وكان عبد هللا بن مسعود 
 فاملوت اليوم حتفة لكل مسلم.

 يقول: ما أحب أن خيفف عين املوت ألنه -رمحه هللا تعاىل  -وكان عمر بن عبد العزيز 
 أبو الدرداء آخر شيء يؤجر عليه املؤمن. وكان

وفقه يقول: ما أهدى إيل أخ هدية هي أحب إيل من السالم, وال بلغين خري عنه قط أحب 
 -يتمىن املوت, فقال له عطاء األزرق  -رمحه هللا  -إيل من موته. وقد كان عطاء السلمي 

خريا, وم عنه؟ فقال: إمنا يريد احلياة من يزداد كل ي - -كيف تتمىن ما هنى النيب   -رمحه هللا 
يقول: كان  - رمحه هللا تعاىل -وأما مثلى ومثلل فما يرجو ابحلياة؟ وكان أبو عتبة اخلوالين 

أن لقاء هللا تعاىل أحب إليهم من الشهد ومل يكونوا  - -من صفة أصحاب رسول هللا 
 خيافون عوزا من الدنيا, بل كانوا واثقني برزق هللا, وكانوا حيبون املوت أكثر مما حيب أحدكم

 -رتي يقول: قلت مرة لسهل التس -رمحه هللا تعاىل  -الصحة. وكان عبد هللا بن املبارك 
                                         

 35تنبيه املغرتين على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر أواخر القرن العاشر@ ط التوفيقية الشىْعراين, عبد الوهاب ص/ (1)



122 

 

 -أحتب اي سهل أن متوت غدا؟ فقال: ال ولكن الساعة. وكان سفيان الثوري  -رمحه هللا 
 (1)وهم خيافون من األمراض والبالاي خوفا."  أدركنا الناسيقول: لقد  -رمحه هللا تعاىل 

أن يقعوا يف كراهة قضاء هللا تعاىل, فلم يكن خوفهم من البالء إال ملا "على أنفسهم  .122
 فيه, ووهللا ما أدري ماذا يقع مين لو ابتليت فلعلي أكفر وال أشكر.

وقد بلغين أن لقمان عليه السالم قال البنه: اي بين إين محلت الصخر واحلديد, فلم أر شيئا 
سان فلم أر شيئا ألذ من العافية, وذقت أثقل من الدين, وأكلت الطيبات, وعانقت احل

رمحه هللا  -املرارات كلها, فلم أذق شيئاً أمر من احلاجة إىل الناس. وكان الفضيل بن عياض 
يقول: ابکوا على أهل البالء وإن كان جرمكم أعظم من جر مهم فيحتمل أنكم  -تعاىل 

ا عنده من إىل أهل السجن مب تعاقبون على ذنوبكم كما عوقبوا أو أشد. وكان كثرياً ما يبعث
 -عاىل رمحه هللا ت -الطعام والدراهم, ويقول: إهنم مساكني. وكان سهل بن سعد التسرتي 

يقول: من أعظم ما يبتلى به العبد الفراغ من أعمال الدنيا واآلخرة, ولكن ال يشعر به أنه 
أعظم املروءة  يقول: من -رمحه هللا تعاىل  -بالء إال القليل من الناس. وكان مسلم بن قتيبة 

وهم يعدون اإلمارة أعظم بالء ونراهم اليوم  أدركنا الناسالصرب على أذى الرجال, ولقد 
يطلبوهنا, وكانوا إذا توىل صديقهم اإلمارة يقولون: اللهم أنسه ذكران حىت يصري ال يعرفنا وال 

 نعرفه.

ة, وكان المة احتمل املالميقول: من طلب الس -رمحه هللا تعاىل  -وكان حيىي بن احلسني 
يقول: البالء كله ينشأ من العافية, ولو أن فرعون أصابه املرض ما قال الذي قاله, وهو قوله: 

 -رمحه هللا تعاىل  -[, وقد مسعت سيدي عليًا اخلواص 74أان ربكم األعلى ]النازعات: 
ل إال قليل عر بذليقول: من أعظم البالء وقوع العبد يف الرايء بعلمه وعمله, ولكن ال يش

من الناس. فاعلم ذلل وفتش اي أخي نفسل, وإايك أن تقول كما قال بعض احملبني حني 
ابتلي: اللهم إن كان يف هذا رضاك, فزدين منه. فإن رجال البالء إمنا هم األنبياء عليهم 

 الصالة والسالم, وقد كان اإلمام الشافعي رضي هللا عنه

جيلس  -ي هللا عنهرض-نضح عليه دماً ليالً وهناراً حىت كان مبتلى مبرض البواسري, فكانت ت
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للحديث, والطشت حتته يقطر فيه الدم, فقال يوماً: اللهم إن كان يف هذا رضاك فزدين منه, 
 فسمعه شيخه اإلمام مسلم بن خالد الزجنى_

 

  ".(1) 
غفرة إذا "استغفار من غري اإلقالع, واالغرتار حبلم هللا, واإلصرار واالستبشار ابمل .123

عمل بعده طاعة فقد ال يغفره هللا هبا. وكان عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه ؟ يقول: من 
أطاع هللا فقد ذكره. وإن قلت صالته وصيامه وتالوته القرآن, ومن عصاه فقد نسيه. ومن 

 عالمة العلماء العاملني بعلمهم أن ال يوجد أحدهم إال يف عمل صاحل.

 يعمله؟ عن املالمكة كيف تكتب ما هِم به العبد ومل -رمحه هللا  -ينة وقد سئل سفيان بن عي
فقال: امللكان الكاتبان عليهما الصالة والسالم ال يعلمان الغيب, ولكن إذا هِم العبد حبسنة 
فقد فاح منه رامحة املسل فيعلمان أنه قد هِم ابحلسنة, وإذا هِم العبد ابلسيئة فاح منه رامحة 

 أنه قد هِم ابلسيئة. قلت: ولعل املراد ابهلم هنا العزم املصمم ليوافق األحاديث الننت, فيعلمان
 والقواعد الشرعية وهللا أعلم.

ومل  يقول: إن هللا أمر ابلطاعة, وأعان عليها, -رمحه هللا تعاىل  -وكان عمر بن عبد العزيز 
بحانه أن ال و أراد سجيعل يف تركها عذراً, وهنى عن املعصية ومل جيعل ملن فعلها حجة, ول

 -يعصى يف األرض أصاًل ال خلق إبليس, فإنه رأس اخلطيئة. وكان أبو سليمان الداراين 
 يقول: ما أحب املتقون البقاء يف هذه الدار إال ليطيعوه فيها. وكان يقول: -رمحه هللا تعاىل 

بق يف علمه عز سأدخلهم هللا اجلنة قبل أن يطيعوه, وقدر عليهم املعصية قبل أن يعصوه ملا 
عمال صاحلة  وهلم أ أدركنا الناسيقول: لقد  -رمحه هللا تعاىل  -وجل. وقد كان بشر احلايف 

كاجلبال, ومع ذلل كانوا ال يغرتون وأنتم ال أعمال لكم ومع ذلل تغرتون, وهللا إن أقوالنا 
تعاىل يقول  ه هللارمح -أقوال الزاهدين, وأعمالنا أعمال اجلبابرة واملنافقني. وكان حامت األصم 

إذا عصيت ربل وأصبحت رأيت نعمه سابغة عليل فاحذره, فإن ذلل استدراج, ولقد 
 أدركنا السلف وهم يستعظمون صغار الذنوب أكثر مما تستعظمون أنتم كبارها.

لو  إذا ضحى يف العيد يقول: وعزتل وجاللل -رمحه هللا تعاىل  -وكان الربيع بن خيثم 
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 فسي لذحبتها لل. قال: وقدعلمت رضاك يف ذبح ن

 

  ".(1) 
"يف الدنيا. قلت: وذلل ألن سبب الكفر ابهلل تعايل عصيان ماجاءت به الرسل  .124

عليهم الصالة والسالم حسد أو كربا, وكالمها من حب الدنيا, وهللا أعلم. وقد كان عيسى 
عليه الصالة والسالم يقول للحورايني حبق أقول لكم إن حب الدنيا رأس كل خطيئة. وكان 

يهم يقول: اتقوا السحارة اليت تسحر قلوب العلماء وتله -تعاىل  رمحه هللا -مالل بن دينار 
وهي أسحر وأقبح من سحر هاروت وماروت, ألن ذاك  -يعين الدنيا  -عن هللا تعاىل, 

 -رمحه هللا تعاىل  -يفرق بني املرء وزوجه, وهذا يفرق بني العبد وربه. وكان احلسن البصري 
ها نيا عندهم كوديعة يؤدوهنا إىل صاحبها ليس هلم فيوهم يرون الد أدركنا الناسبقول: لقد 

 ملل, ولذلل ذهبوا إىل اآلخرة خفاائ.

يقول: كل اخلبز احلاف وأنت خامف من الدنيا,  -رمحه هللا  -وكان أبو سليمان الداراين 
وإايك أن تعد نفسل بعد ذلل أنل من الزاهدين فإن صغري الدنيا جير إىل كبريها من حيث 

وم من ذكر يقول: إمنا أكثر الق -رمحه هللا تعاىل  -بد. وكان سفيان بن عيينة ال يشعر الع
هللا تعاىل لتبعد عنهم الدنيا, فإهنم إذا ذكروا هللا بعدت, وإذا تفرقوا عن الذكر أخذت 

 أبعناقهم فاعلم ذلل, واحلمد هلل رب العاملني.

لل ددهم إىل اخلالء, وذ: أستحياؤهم من كثرة تر -رضى هللا تعاىل عنهم -ومن أخالقهم 
 -قد كان , ف-صلى هللا عليه وسلم  -بدوام اجلوع املشروع مع اجلدة اقتداء برسول هللا 

يشد احلجر على بطنه الشريف من اجلوع, قالت عامشة. رضي هللا  -صلى هللا عليه وسلم 
  ألكل, ولكنه كان يؤثر على نفسه. قلت: قد -صلى هللا عليه وسلم  -عنها. ولو شاء 

مقام آخر أكمل من هذا, وهو أنه كان يبدا بنفسه وال  -صلى هللا عليه وسلم  -كان له 
جيوع إال اضطرارا, ألن الكامل من شأنه أن يويف طبيعته حقها ألنه مسئول عنها, فما جاع 

 اختيارا, وآثر على نفسه إال ليقتدي به يف ذلل فافهم. -صلى هللا عليه وسلم  -

لة, ال أيكل إال كل مخسة عشر يوما أك -رمحه هللا تعاىل  -يب نعيم وكان عبد الرمحن بن أ
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 فبلغ ذلل احلجاج بن يوسف, فدعاه مث أمر به

 

  ".(1) 
"إذا انظرت عاملا فغضب, فال ختف منه, فإنه مل يبق له رأس مال من دين. وقد   .125

ذهبتم قدره, أكان عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما يقول لعلماء زمانه: لقد أزريتم العلم و 
 أحدا مثلى وهو حيدثكم األوجعين وإايكم ضراب. -يعين أابه  -ووهللا لو رأي عمر 

يقول: إن يل حنو عشرين سنة ما رأيت خملصا يف علمه  -رمحه هللا تعاىل  -وكان األعمش 
حدا طلب يقول: ما رأيت أ -رمحه هللا تعاىل  -إمنا صار العلم حرفة للمفاليس. وكان شعبة 

 تعاىل رمحه هللا -وكان أبو حازم  -رمحه هللا تعاىل  -ث خالصا إال هاشم الدستوامي احلدي
لون وال يفع -يقول: قد رضي علماء زماننا هذا ابلكالم, وتركوا العمل. وقد كان السلف  -

يقولون, مث صار الذين بعدهم يفعلون ويقولون, مث صار الذين بعدهم يقولون وال يفعلون, 
 - تعاىل رمحه هللا -له ال يقولون وال يفعلون وقد كان عبد الرمحن السلمي وسيأيت زمان أه

وهم يتعلمون القرآن عشر آايت عشر آايت, فال ينتقلون من عشر  أدركنا الناسيقول: لقد 
قال: ال تقولوا مرة أفتنا أيها العامل, ف -رمحه هللا تعايل  -حىت يعملوا هبا. وقد قيل للشعيب 

العامل هو الذي تقطعت مفاصله من خشية هللا تعاىل. وكان سفيان الثوري ملثلى عامل, فإن 
يقول: العامل طبيب الدين ما مل جيلب الدنيا بعلمه فإذا جلب الدنيا  -رمحه هللا تعاىل  -

بعلمه, فقد جلب الداء إىل نفسه, وإذا جلب الداء إىل نفسه فكيف يطب غريه. وقد كان 
يقول: لن هتلل أمة إال من جهة علمامها السوء,  -عايل رمحه هللا ت -الفضيل بن عياض 

 جلسوا على طريق الرمحن فقطعوا الطريق على عباد هللا أبعماهلم اخلبيثة.

 -ه وسلم صلى هللا علي -يقول: سئل رسول هللا  -رمحه هللا تعاىل  -وكان مالل بن مغول 
يقول:  -رمحه هللا تعاىل  -ي وكان سفيان الثور «. العلماء إذا فسدوا»أي الناس شر؟ فقال: 

من عالمة من يطلب العلم هلل تعاىل أن يتخلق ابلزهد والورع واخلشية من هللا, وحيتمل األذى 
بق يقول: قد ذهب العلماء ومل ي -رمحه هللا تعاىل  -من الناس. وقد كان حممد ابن سريين 
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 قول:ي - تعاىل رمحه هللا -من علمهم إال غربات يف أوعية سوء. وكان حيىي بن معاذ 

  ".(1) 
"عين, وقد أوحى هللا تعاىل إىل عيسى عليه الصالة والسالم: أن قل لبين إسراميل ال  .126

يدخلوا بيتا من بيويت إال بقلوب طاهرة, ونفوس وجلة, وأبصار خاشعة, وجوارح مطهرة من 
 الفواحش, فمن دخل بييت وهو متلطخ بشيء من الذنوب لعنته, وأعلمهم أين ال أجيب

 ألحد منهم دعوة, وألحد من اخللق عليه مظلمة, أو يف بطنه لقمة من حرام.

ه يف يقول: دعاء الرجل يف خلوته أفضل من دعام -رمحه هللا تعاىل  -وكان إبراهيم النخعي 
سلمني من كثر هللا يف امل  -رمحه هللا تعاىل  -جمالس القصاص. وقال رجل لزايد بن ظبيان 

ألت هللا شططا وسألت للناس أن يكونوا من أهل الشر. وقال أمثالل, فقال له: لقد س
رجل لعمر بن عبد العزيز: أطال هللا بقاءك, فقال: هذا أمر قد فرغ منه ادع يل بصالح 
احلال. قلت: فينبغي للداعي ألخيه بطول البقاء أن ينوي يف نفسه إن كان ذلل خريا له 

عاصي ول البقاء شرا له ملا يقع فيه من املنظري ما روى فيمن خاف الفتنة, وإال فقد يكون ط
 واملخالفات وحنو ذلل وهللا أعلم.

نه عز ادع هللا يل, فقال: وهللا إين ألستحي م -رمحه هللا تعايل  -وقال رجل لعامر بن قيس 
وجل أن أسأله شيئا يسرين, فكيف أسأل لغريي, وحيل إهنا شفاعة وال تكون إال من 

اعة كل شيخ تصدر يف هذا الزمان فينبغي له أن ال يبادر ابلشفاملقربني. قلت: وابجلملة ف
يف غريه إال إن علم أن هللا تعايل عفا عنه, وأن ال يكون يف بطنه لقمة من شبهة, فإن دعا 
ألحد وليس هو بسامل من ذلل فليسأل وهو يف غاية احلياء واخلجل من هللا تعاىل, واحلمد 

 هلل رب العاملني.

 

: زايدة اخلوف من هللا تعاىل كلما أحسن إليهم -ى هللا تعاىل عنهمرض -ومن أخالقهم 
وقرهبم إىل حضرته كما عليه أهل جمالسة امللوك, وهلل املثل األعلى. وقد كان احلسن البصري 

وأحدهم كلما ازداد نعمة من هللا وقراب كلما  أدركنا الناسيقول: لقد  -رمحه هللا تعاىل  -
ن يقول: يكفي العامة من اخلوف أ -رمحه هللا تعاىل  -لثوري ازداد خوفا. وكان سفيان ا
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 ينتهوا عما هناهم هللا تعايل عنه, مث يقول: اي ليتين كنت منهم, وكان محاد بن

 

  ".(1) 
وكان  يقول: اإلميان عراين ولباسه التقوى. -رمحه هللا تعاىل  -"وكان وهب بن منبه  .127

ل مع تقوى ألنه مقبول, قال تعاىل: )وإمنا يتقبيقول: ال يقل عمل  - -أمري املؤمنني علي 
يقول: ليس  -رمحه هللا تعاىل  -هللا من املتقني( ]املامدة: ؟؟[,, وكان عمر بن عبد العزيز 

التقوى يف صيام النهار وقيام الليل مع التخليط فيما بني ذلل, وإمنا التقوى ترك ما حرم هللا 
 تعايل رمحه هللا -د ذلل فهو خري إىل خري. وكان تعاىل, وأداء ما افرتض هللا, فمن راد بع

کثريا ما يقول: عالمة املتقي أن يلجم عن الكالم كما يلجم احملرم حال إحرامه وحيتاج   -
املتقي أن يكون عاملا ابلشريعة كلها وإال خرج عن التقوى من حيث ال يشعر. وكان أبو 

رة يف مثقال ذرة, وقد سئل أبو هري الدرداء يقول: من كمال التقوى أن خياف العبد من ربه
عن التقوى فقال: هي طريق الشوك حيتاج املاشي فيها إىل صرب شديد. وكان سفيان  - -

وهم حيبون من قال ألحدهم: اتق هللا تعاىل, وقد صاروا اليوم  أدركنا الناسالثوري. يقول: 
ا عليه ر فخر مغشييتكدرون من ذلل. وقد قال رجل لعمر بن عبد العزيز: اتق هللا اي عم

لبالد حتب يل أي ا -رمحه هللا تعاىل  -من هيبة هللا تعاىل. وقال رجل للفضيل بن عياض 
أن أقيم فيه؟ فقال له: ليس بينل وبني بلد نسب بل خري البالد مامحلل على التقوى, وكان 

ذه نوم. خيقول: لو اتقى أحد منا ربه ما هنأه عيش وال أ -رمحه هللا تعاىل  -سفيان الثوري 
 اه

ففتش اي أخى نفسل هل اتقيت هللا تعايل كتقوى هؤالء السلف, أم قصرت عنهم, واستغفر 
 ربل, واحلمد هلل رب العاملني

 

: كثرة سرتهم إلخواهنم املسلمني, وشدة مناقشتهم -رضي هللا تعاىل عنهم -ومن أخالقهم 
أنفسهم يف  , وكانوا حياسبونلنفوسهم يف مقام التورع, فكانوا ال حيبون أن تظهر ألحد عورة

أقواهلم وأفعاهلم وطعامهم وشراهبم, وتفقد مجيع جوارحهم يف وقوعها فيما حرم هللا عليها ال 
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سيما اللسان والبطن والفرج والعني, وقد بسطنا هذا اخللق يف كتابنا املنهج املبني, ويف 
 انته عما هناك هللا عنه تكن أورع الناس.»احلديث: 

  ".(1) 
ن ابن عباس يقول: لو صمتم حىت تكونوا كاألواتر, وصليتم حىت تكونوا كاحلنااي "وكا .128

ما نفعكم ذلل إال إذا كان معكم ورع صادق, وكان أبوهريرة مث يقول: جلساء هللا تعاىل يوم 
ول: ال خري يق -رمحه هللا تعاىل  -القيامة هم أهل الورع والزهد. وكان الفضيل بن عياض 

كما ال خري يف صالة ال خشوع فيها, وال مال ال جود فيه. وكان يونس   يف فقه ال ورع فيه
مع   يقول: حقيقة الورع هو اخلروج عن الشبه, وحماسبة النفس -رمحه هللا تعاىل  -بن عبيد 

ه هللا رمح -كل خطوة, فمن مل يكن كذلل فليس هو بورع. وكان أبو عبد هللا األنطاكي 
يف الكثري.  يف اليسري, فإن االستهانة فيه سلم لرتك التورعيقول: ال تستهن ابلتورع  -تعاىل 

يقول: من طلب العلم بال عمل كان قدوته إبليس,  -رمحه هللا تعاىل  -وكان ابن السماك 
ومن طلب الرايسة كان قدوته فرعون, ومن طلب الورع كان قدوته األنبياء واألصفياء عليهم 

 الصالة والسالم.

سافرون وهم يتعلمون الورع, وي أدركنا الناسيقول: لقد  - تعاىل رمحه هللا -وكان الضحاك 
لتعلمه الثالثة أشهر وأكثر, وقد صاروا اليوم ال يطلبون ذلل وال يعملون به ولو نبهوا عليه, 

بعض  إذا رأى -رمحه هللا تعاىل  -فال حول وال قوة إال ابهلل, وقد كان حممد بن سريين 
 - ان مجيع بيت املال. وكان أمري املؤمنني عمر بن اخلطابشبهة يف شيء ترکه کله, ولو ك

يقول: كنا ندع تسعة أعشار احلالل خمافة أن نقع يف احلرام, وكان السلف إذا وقع  -موته
من أحدهم دينار يف مكان, مث تذکره ورجع فرآه ال أيخذه ويقول حيتمل أن هذا وقع من 

من يسد ع -رمحه هللا تعايل  -سريين غريي, وأن دينارى أخذه أحد. وقد سئل حممد بن 
أنفه عند قسم املسل يف الغنيمة هل به أبس؟. فقال: ال أقول فيه شيئا. وقد سئل عن ذلل 
أيضا القاسم بن حممد؟ فقال: هو كالتورع وال أقول هو ورع أداب يف اللفظ. وقد قيل لرابح 

 -: دعاان د العزيز؟ فقالحدثنا مبا رأيت من ورع عمر بن عب -رمحه هللا تعايل  -القيسي 
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ليلة إىل طعامه, فبينما حنن أنكل إذ قال لنا: أمسكوا فإن زيت هذا  -رمحه هللا تعاىل 
 رمحه هللا -املصباح من زيت العامة الذي أنظر فيه ديواهنم, وكان طلحة بن مصرف 

  ".(1) 
"فاعلم ذلل اي أخي فقد مسعت مقال سلفل عن املروءة, فاعمل عليه, وكن اي  .129

 أخي متشبها أبهل املروءات إن مل تكن منهم حقيقة, واحلمد هللا رب العاملني.

كثرة السخاء واجلود, وبذل املال, ومواساة اإلخوان   -رضي هللا تعاىل عنهم-ومن أخالقهم 
يف حال سفرهم, ويف حال إقامتهم, فإنه بذلل يقع التعاضد يف نصرة الدين الذي هو 

ن أغنياؤكم مسحاءكم, وأمراءکم خيار کم, وأمركم شوري مقصودهم ويف احلديث: "إذا كا
بينکم, فظهر األرض خري لكم من بطنها, وإذا كان أمراؤكم شراركم, وأغنياؤكم خبالءکم, 

صلى  -وروى أن رجال أتى النيب «. وأمركم إىل نسامكم فبطن األرض خري لكم من ظهرها
: اي قوم فرجع الرجل إىل قومه وقالفسأله شيئا فأمر له أبربعني شاة,  -هللا عليه وسلم 

أسلموا, فإن حممد يعطى عطاء من ال خيشي الفقر. وقد زوج احلسني بن علي رضي هللا 
امرأة, فبعث معها مبامة جارية مع كل جارية ألف درهم, قال: ودخل عبد هللا بن أيب  -عنه 

لس, فلما أراد جمليوما جملسا, ففسح له رجل يف ا -صلى هللا عليه وسلم  -بكرة الصحايب 
رمحه هللا.  -القيام قال لذلل الرجل, احلقين إىل منزيل فلحقه فأمر له بعشرة آالف درهم 

ون رضي هللا عنه ليشرتط على من يريد أن يصحبه يف السفر أن يك -وكان عبد هللا بن عمر 
نها ععبد هللا هو الذي ينفق عليه, وأن يكون خادما ومؤذائ, وقد كانت عامشة رضي هللا 

تقول: اجلنة دار األسخياء, والنار دار البخالء, وكان عبد هللا ابن عباس رضي هللا عنه يقول: 
عالمة الكرمي أن يكون شيبه يف مقدم رأسه وحليته وعالمة اللئيم أن يكون شيبه يف قفاه, 

 -  تعاىلرمحه هللا -وأن ال ينفع غريه بشيء إال لرغبة أو رهبة. وقد كان إبراهيم بن أدهم 
يقول: عجبا للرجل اللئيم يبخل ابلدنيا على أصدقامه, ويسخى ابجلنة ألعدامه. وكان إمامنا 

 يقول: من عالمة اللئيم إذا ارتفع جفا أقاربه, وأنكر معارفه وتكرب -الشافعي رضي هللا عنه 
أدركنا د يقول: لق -رمحه هللا تعايل  -على أهل الفضل والشرف, وكان حممد بن سريين 
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 وهم يتهادون ابلفضة يف األطباق كالفاكهة. سالنا

  ".(1) 
هو وأحدهم يدخل دار أخيه و  أدركنا الناسيقول: لقد  -رمحه هللا تعاىل  -"صفرة  .130

غامب فريى السلة مملوءة فاكهة, فيأخذها أيكل منها, ويفرق منها بغري إذن, فإذا جاء أخوه 
يف دهليزه  بغل مربوط - تعاىل رمحه هللا -وأخربه فرح بذلل. وقد كان حملمد بن سريين 

فكان كل من احتاج إىل ركوبه أخذه وركبه من غري استئذان ملا يعلمون من طيب نفسه 
بذلل, وكان عبد هللا بن املبارك مع شدة ورعه يكتب من حمربة إخوانه بغري إذن. وقد دعي 

الوليمة قال  صاحب إىل وليمة فأبطأ, مث ذهب, فلما رآه -رمحه هللا تعاىل  -مسلم بن زايد 
له: إنل قد أبطأت. وقد أكل الناس الطعام وذهبوا وما بقي شيء, فقال له مسلم: لعل 
القصاع قد بقي فيها شيء نلحسه, فقال له: إان قد غسلناها, فقال: لعل القدور قد بقي 
فيها شيء, فقال: وقد غسلناها أيضا, فقال له: لعل کسرة من خبز, فقال له: مل يبق عندان 
وال لقمة واحدة, قال: فتبسم عند ذلل مسلم ورجع, فقالوا له: إنل مل تتكدر منه وحنن 
نراك قد تبسمت, فقال: إن الرجل قد دعاان بنية صاحلة, وردان كذلل بنية صاحلة, فعالم 

 نتكدر منه؟

وهو غامب, فأخذوا ما أيكلون  -رمحه هللا تعاىل  -وقد دخل مجاعة دار سفيان الثوري 
كلون ويتحدثون يف صالح سفيان, فبينما هم كذلل إذ أقبل سفيان فوجدهم وجلسوا أي

على تلل احلالة فبكى, فقالوا له: ما يبكيل؟ قال: كيف ال أبكي وقد ذكرمتوىن أبحوال 
رمحه  -السلف الصاحل, وعاملتموين أبخالق الصاحلني, ولست منهم, وكان بقية بن الوليد 

وأيخذ القدر من على النار ويضعه على ابب الدار  يدخل دار صديقه يف غيبته, -هللا 
فيأكل منه ويفرق على الفقراء واملساكني, فإذا جاء أخوه فرح بذلل, وقال: جزاك هللا من 
أخ صاحل خريا قدمت مالنا اليوم معادان. وقد كان جعفر بن حممد رضي هللا عنه يقول: بئس 

 إذنه. قلت: أيخذ منه ما حيتاج إليه بغرياألخ من ال يتجرأ أخوه أن يفتح كيسه يف غيبته, و
 قد يرتك أحدهم ذلل ال ملا يعلمه من أخيه من البخل, بل قياسا على نفسه. وهللا أعلم.

                                         
 221تنبيه املغرتين على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر أواخر القرن العاشر@ ط التوفيقية الشىْعراين, عبد الوهاب ص/ (1)



131 

 

 

  ".(1) 
يقول: وهللا ما كنا نظن أننا نعيش إىل  -رمحه هللا تعاىل  -"وكان حامد اللفاف  .131

 فإذا أظهر أخوك حمبتل فال زمان صار األخ إذا أعطى أخاه شيئا يري له قدرا يف قلبه,
تبادر إىل تصديقه, فإن اإلخوان اآلن قد صاروا سريعي االنقالب, وإذا قربل إنسان فكن 
منه على حذر. وقد كان عبد هللا ابن عباس رضي هللا عنه يقول: من أدخل على إخوانه 

رمحه هللا  - مالسرور فهو من اآلمنني من عذاب هللا تعاىل يوم القيامة. وكان إبراهيم بن أده
وأحدهم ال يرى أنه أحق مبتاعه من أخيه إال إذا كان أحوج إىل  أدركنا الناسيقول: لقد  -

يقول: ما رددت سامال قط إال  -رمحه هللا تعاىل  -ذلل من أخيه, وكان معن بن زامدة 
وتبني يل أين خمطئ يف ذلل, وكان عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه يقول: إين ال أستحى 

يقول:  - رمحه هللا تعاىل -ن صاحيب أن يزورين ثالث مرات ومل أعطه شيئا. وكان الزهري م
إن كان لل إىل أخيل حاجة فامته يف بيته, فإن ذلل أقضي للحاجة. وقد قال رجل مرة 

 إين جئتل يف حاجة صغرية, فقال له: اطلب هلا رجال -رمحه هللا تعاىل  -ألوس بن خارجة 
بن علي رضي هللا عنه إذا سئل يف حاجة يبادر إليها ويقول: إين أخاف صغريا, وكان احلسن 

رمحه هللا تعاىل  -أن أبطئ هبا فيستغىن أخى عنها فيفوتين األجر. وكان مطرف بن عبد هللا 
يقول: من كان له عندي حاجة فليكتبها يف قرطاس, ويرسلها إىل فإين أكره أن أرى ذل  -

 -ال أرحج من النوال, وإن جل, وكان الفضيل بن عياض املسألة يف وجه مسلم, فإن السؤ 
يقول: من املعروف أن ترى املنة ألخيل عليل إذا أخذ منل شيئا ألنه  -رمحه هللا تعاىل 

لوال أخذه منل ما حصل لل الثواب, وأيضا فإنه خصل ابلسؤال ورجا فيل اخلري دون 
ا أحدا حاجة يقول: قد رفعنا أمرهإذا سأل  -رمحه هللا تعايل  -غريك. وكان حممد بن واسع 

إىل هللا, فإن قضاها على يديل محدان هللا وشكرانك, وإن مل يقضها على يديل محدان هللا 
 يقول: إذا كان لل عند أحد -رمحه هللا تعاىل  -تعايل وعذرانك. وكان ميمون بن مهران 

قضاء  مفتاح تقول: -رضي هللا عنها  -حاجة فاجعل رسولل اهلدية. فقد كانت عامشة 
احلاجة اهلدية. وكان عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه يقول: ال تطلبوا من أحد حاجة ابلليل, 
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 يقول: من ابت -رضي هللا عنه  -فإن احلياء يف العينني, وكان 

 

  ".(1) 
"أصحابه رضي هللا عنه فتطول على أحدهم الليلة حىت يلقى صاحبه, وقد كانت  .132

ن أخيه ثالثة أايم يوبخ كل واحد منهم نفسه. وكان حبيب بن العامة إذا غاب أحدهم ع
يقول: ال تؤاخي أحدا إال إن كنت ال تكتم عنه سرا, وإال  -رمحه هللا تعاىل  -أيب اثبت 

وهم  لناسأدركنا ايقول: لقد  -رمحه هللا تعاىل  -فهو أجنيب منل. وكان احلسن البصري 
اهم هم حمتاجا إىل ما يواسونه به أم ال, وتر يواسون بعضهم بعضا وال يسألون عن کون أخي

 اليوم يسألون عن أحوال بعضهم, مث اليسمح أحدهم أن يعطى أخاه درمها.

يقول: إذا كان لل أخ يف هللا, فال تعامله يف الدنيا,  -رمحه هللا تعاىل  -وكان أبو حازم 
فيان س وأكثر من مواساته من غري طلب عوض منه على ذلل لتدوم لل صحبته. وكان

يقول: ال ينبغي ألحد أن يقول ألخيه: إين أحبل هلل إال بعد  -رمحه هللا تعاىل  -الثوري 
أن يعرض على نفسه أنه ال مينعه شيئا طلبه منه, ولو طالق زوجته ليتزوج هبا, وقد سئل 
عن األخوة يف هللا,؟ فقال: تلل طريق نبت فيها الشوك, فال أحد يسلكها. وكان ابن عباس 

 عنه يقول: من مل يشق عليه الذابب إذا نزل على بدن أخيه, فليس ابخ. وقد كان رضي هللا
عمرو بن العاص رضي هللا عنه يقول: كلما كثر األخالء کثر الغرماء يوم القيامة, ومن مل 
يواس إخوانه بكل ما يقدر عليه نقصوا من حمبته بقدر ما نقص من مواساهتم, واملراد ابلغرماء 

ق يقول: ما رأيت يف زماين أحدا قام حب -رمحه هللا تعاىل  -على بن بکار  احلقوق, وكان
ينه وبني كان يقسم الدرهم والثمرة والزبيبة ب  -رمحه هللا تعاىل  -األخوة مثل إبراهيم بن أدهم 

ما لنا  -رمحه هللا  -أخيه, وإن غاب حفظها له حىت حيضر. وقد قيل مليمون بن مهران 
دقاء. فقال: ألين كلما رأيت أخي حيب شيئا أعطيته إايه, وال أميز نراك ال يفارقل األص

نفسي عليه, وان إمامنا الشافعي رضي هللا عنه يقول: ليس أبخيل من احتجت إىل مداراته 
 واالعتذار إليه.

ن فالان مل فلم يعزه ابن عوف فقيل له: إ -رمحه هللا تعاىل  -وقد مات ولد ليونس بن عبيد 
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 -فقال: إان إذا وثقنا مبودة أحد ال يضران أن ال أيتينا. وكان حامد اللفاف يعزك يف ولدك. 
 يقول: لقد أدركنا -رمحه هللا تعاىل 

 

  ".(1) 
"الناس وهم حيسنون إىل أعدامهم, ونراهم اليوم ال حيسنون وال ألصدقامهم, وكان  .133

ية ال يلقى م املتوالوأحدهم ميكث األاي أدركنا الناسيقول: لقد  -رمحه هللا تعاىل  -األعمش 
أخاه, مث إذا تالقيا ال يزيد أحدهم اآلخر على قوله: كيف أنت, كيف حالل, ولو أنه ساله 
شطر ماله ألعطاه إايه, مث صار الناس اليوم لو لقى أحدهم أخاه كل يوم أو كل ساعة 
يقول: له: كيف حالل, كيف أنت, ويسأله عن كل شيء حىت عن الدجاجة يف البيت, 

: إين -عاىل رمحه هللا ت -نه سأله درمها مل يعطه إايه, وقد قال شخص مرة لبشر احلايف ولو أ
أحبل يف هللا, فقال له: ليس ما تقوله حقا, ورمبا كان محارك أهم عندك مين يف تذكره عند 

 العشاء, فكيف تدعى حمبيت.

ال:  ق وقال شخص لبشر بن صاحل: إين أحبل يف هللا فقال له: ما محلل على الكذب؟
كيف؟ قال: تدعي أنل حتبين, وبرذعة محارك أكثر قيمة من عماميت وثيايب, وقد سئل 

الل  عن األخوة يف هللا تعايل فقال: هي أن خترج عن مجيع م -رمحه هللا  -سفيان بن عيينة 
. وقد -صلى هللا عليه وسلم  -كما خرج الصديق رضي هللا عنه عن ماله كله لرسول هللا 

منافع  عن الرجل حيب الرجل, ولكنه رمبا مينعه بعض -رمحه هللا تعايل  - سئل بشر احلايف
الدنيا أهو صادق يف حمبته؟ قال: نعم, ولكنه مقصر عن درجة الكمال. وكان إبراهيم بن 

يقول: من عالمة صدق املتحابني يف هللا عز وجل أن يبادر كل أحد  -رمحه هللا  -أدهم 
  به, فإان مل جند قط أحدا حمبواب إىل إخوانه وهو ال يواسيهممنهم إىل مصاحلة صاحبه إذا أغض

 كما أان مل جند قط غضواب مسرورا, وال حريصا غنيا.

وقد قيل لعبد هللا بن عمر رضي هللا عنه: ما ابل أحدان ينظر إىل ما خرج منه يف اخلالء, 
لى إخوانل عفال يكاد يغض طرفه عنه. فقال: ألن امللل يقول له: انظر إىل ما خبلت به 

 يقول: قد صارت أخوة الناس يف -رمحه هللا تعاىل  -إىل ماذا صار, وكان مالل بن دينار 
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رمحه هللا تعاىل  -هذا الزمان کمرقة الطباخ طيبة الريح, وال طعم هلا, وكان الفضيل بن عياض 
 يقول: -

 

  ".(1) 
مه ا كان يكر "من شرط الصدق يف األخوة أن يكرم الشخص أخاه إذا افتقر أكثر مم .134

حال الغين, وذلل ألن الفقر أشرف من الغىن, وصاحبه أحق ابإلكرام من حيث املقام ال 
م يتهادون وه أدركنا الناسيقول: لقد  -رمحه هللا  -من حيث حاجة الفقر. وكان أبو مطيع 

 نابملماليل والرباذين والدور واألطباق من املال, فصاروا اليوم يتهادون ابخلبز والطعام وع
قريب يرتك الناس ذلل ومييتون سنة السلف ابلكلية, وقد كان أحدهم يتعهد أوالد أخيه من 
حني يرجع من جنازته إىل حني بلوغهم رشدهم, فصار الناس ينسى أحدهم أوالد أخيه, 

 وأهله أصال

د  يقول: الرجل بال إخوان كاليمني بال ِشال, وق -رمحه هللا تعاىل  -وكان إبراهيم التيمي 
ينحت احلجارة ويتقوت منها, فلما كرب قالوا له: أنل  -رمحه هللا  -أبو معاوية األسود  كان

قد كربت وعجزت عن ذلل, فقال: وهللا إن حنت احلجارة عندي أهون وألذ من سؤال 
قول: يكوم الذهب والفضة بني يديه, وي -رمحه هللا تعاىل  -الناس. وكان سفيان الثوري 

بنا, وألن أخلف بعدي ثالثني ألف دينار أسأل عنها يوم القيامة لوال هذا لتمندل الناس 
رمحه هللا  -أحب إيل من أن أقف على ابب أحد أسأله حاجة, وكان ميمون بن مهران 

يقول: من كان الناس عنده سواء, فليس له صديق, ومن مل يسأل عنل ابلغدوات  -تعاىل 
دك إذا مرضت, ومل يتحفل إذا ويصلل ابلعشيات فاعدده من األموات, وكل من مل يع

 احتجت, ومل يزرك إذا قصرت عن زايرته, فهو من إخوان الطريق, مث ينشد قوله:

 أال ذهب التذمم والوفاء وابد رجاله وبقي الغثاء

 وأسلمين الزمان إىل أانس كأهنم الذائب هلم عواء

 إذا ما جئتهم يتواقعوين كأين أجرب األعضاء داء

 م وأعداء إذا نزل البالءأخالء إذا استغنيت عنه
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 أقول وال أالم على مقايل على اإلخوان کلهم العفاء

 انتهى

 

  ".(1) 
"ويقع من أحدمها ما يكره اآلخر, فينبغي لكل من األخوين أن ال يلقى أخاه إال  .135

قيم يقول: سيأيت على الناس زمان ال يست -رضي هللا عنه  -غبا, وكان أمري املؤمنني علي 
حبة ابلقتل والتجرب, وال يستقيم هلم الغىن إال ابلبطر والبخل, وال يستقيم هلم صهلم امللل إال 

الناس إال ابتباع اهلوى, فمن أدرك ذلل الزمان وصرب وحفظ نفسه أعطاه هللا تعاىل ثواب 
 مخسني صديقا.

 

يقول: بلغنا أنه ال تكون راحة املؤمن يف آخر الزمان إال إن كان  -رضي هللا عنه  -وكان 
 -عاىل رمحهما هللا ت -مل الذكر بني الناس. وقد بلغ الفضيل بن عياض أن ولده عليا خا

يقول: وددت أين مبكان أرى الناس منه وال يروين, فقال أبوه: هال أمتها, فقال: ال أراهم وال 
 يقول: خالطت الناس مخسني سنة إىل -رمحه هللا تعاىل  -يروين, وكان وهيب بن الورد 

وجدت أحدا منهم غفر يل زلة, وال قال يل عثرة وال أمنته على نفسي إذا  يومي هذا, فما
يقول: اجعل الناس كالنار, فال تدنو  -رمحه هللا تعاىل  -غضب مين. وكان حامت األصم 

منهم إال عند احلاجة, وإذا دنوت منهم فكن على حذر كما حتذر من النار إذا دنوت منها. 
يقول: من خالط الناس فال بد أن خيربوا عليه قلبه,  -نه رضي هللا ع -وكان أبو الدرداء 

 يقول: احلق أنه ال بد لل من الناس, وال بد للناس -رضي هللا عنه  -وكان جعفر بن محيد 
يف  -رمحه هللا  -منل, فليكن كل منكما على حذر من اآلخر, وقد كان إبراهيم بن أدهم 

خاف أال تلقى إبراهيم؟ فقال: أ -محه هللا ر  -سفر, فلما قدم منه قالوا لسليمان اخلواص 
يقول:  - رمحه هللا تعاىل -إذا لقيته أن أتزين له بكالم فأهلل. وقد كان احلسن بن صاحل 

رمحه هللا  -وهم يتحابون من بعيد, ويكرهون اللقاء. وكان الربيع بن خيثم  أدركنا الناسلقد 
 -ام مالل التفقه يف دينه, فقد كان اإلميقول: ال ينبغي ألحد أن يعتزل للعبادة إال بعد  -
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رضي هللا  -يقول: تفقه مث اعتزل يعين عن الناس, وكان عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنه 
رمحه هللا  -يقول: خري جلوس الرجل يف قعر بيته ال يرى وال يرى. وكان سفيان  -عنهما 
 يقول: وهللا لقد حلت العزلة عن الناس. وقلت: يعين -تعاىل 

 

  ".(1) 
 ولد امسه عبد هللا كان له سرداب جيلس فيه وال خيرج منه إال يف -"رمحه هللا تعاىل  .136

 أوقات الصالة.

 

ع يقول: هذا زمان السكوت, ولزوم البيوت, والقن -رمحه هللا تعاىل  -وكان سفيان الثوري 
خري,  ناسيقول: إن كان يف جمالسة ال -رمحه هللا  -ابلقوت إىل أن متوت, وكان مكحول 

ل: اجتمعت أبيب يقو  -رمحه هللا تعاىل  -فالعزلة عنهم أسلم للدين, وكان سفيان بن عيينة 
لنا  فقال: اي سفيان ما رأينا خريا قط إال من هللا تعاىل, فما -رضي هللا عنه-حبيب البدري 

 - ايلرمحه هللا تع -ال نقبل على من ال نرى اخلري إال منه. وقد رأيت إبراهيم بن أدهم 
ابلشام, فقلت له: اي أاب إسحاق إنل قد تركت خراسان, وجلست ههنا؟ فقال: نعم ما 
هنأ يل العيش إال هنا أفر بديين من جبل إىل جبل, فمن رآين ظن أين مالح أو مجال أو 

دواء  وهم أدركنا الناسيقول: لقد  -رمحه هللا تعاىل  -موسوس. وكان سفيان الثوري 
يقول:  - رمحه هللا تعاىل -يوم داء ال دواء له. وكان محاد بن زيد يستشفى هبم, فصاروا ال

يل:  فرأيت عنده كلبا حبذامه, فأردت أطرده, فقال -رمحه هللا تعايل  -زرت مالل بن دينار 
دعه اي محاد فإنه خري من جليس السوء الذي يغتاب الناس عندي. وملا قدم عبد هللا بن 

م يعرفه أحد, فل -رمحهما هللا تعايل  -ل عن حممد بن واسع املبارك من البصرة إىل بغداد سأ
 -فقال عبد هللا: إنه من فضله مل يعرف, وازداد فيه حمبة وتعظيما, وكان احلسن البصري 

يقول: رأيت مرة رجال معتزال عن الناس, فقلت له: مل ال ختالط الناس؟  -رمحه هللا تعايل 
قلت له: وما هو؟ فقال: إين أصبح كل يوم بني فقال يل: أان مشغول عنهم مبا هو أهم, ف

نعمة وبني ذنب, فأان مشغول ابلشكر ألجل النعمة وابالستغفار ألجل الذنب, فقلت له: 
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 -اىل رمحه هللا تع -أنت أفقه من احلسن اجلس وحدك اي أخي, وكان الفضيل بن عياض 
 يقول: من سخافة عقل الرجل كثرة معارفه.

 

, وتنهاهم أال ختالط الناس, فتأمرهم ابملعروف -رمحه هللا تعاىل  -دهم وقد قيل إلبراهيم بن أ
 عن املنكر؟ فقال يل: عدم لقامهم يسقط عين

 

  ".(1) 
ال: إين أال جتالس الناس؟ فق -رمحه هللا تعاىل  -"ذلل, وقيل لعمر بن عبد العزيز  .137

بوا العزلة, إمنا طليقول:  -رمحه هللا تعايل  -مل أتفرغ هلم, وقد كان الفضيل بن عياض 
والوحدة ألهنا تورث االنتباه من رقدة الغفلة, وتورث كثرة مراقبة هللا تعاىل ابلغيب, وما أحد 
عبد ربه إال أحب أن ال يشعر به أحد, فإن استطعت أن متشي للناس, وال ميشوا لل, 

له,  لوتسأهلم وال يسألونل فافعل, ووهللا إين أللقى الرجل فال يسلم علي, فأرى الفض
وكذلل إذا مرضت ومل يعدين. وقد دخل عليه رجل مرة مهامجة, فقام وترك له البيت, فقال 
له: الرجل: ما ابلل اي أاب علي قمت رمحة يل ملاذا؟ فقال له الفضيل: وهل تريد إال أن تتزين 

 يل, وأتزين لل, وأان وهللا ال أجد لذة وال راحة إال إذا كنت وحدي.

 

 وهم ورق ال شوك فيه, وقد أدركنا الناسيقول: لقد  -رضي هللا عنه-وكان أبو الدرداء 
ول: قال يل يق -رمحه هللا تعايل  -صاروا اآلن شوكا ال ورق فيه. وكان سفيان بن عيينة 

ة الناس يف حياته وبعد مماته حني رأيته يف منامي: أقلل من معرف -رمحه هللا  -سفيان الثوري 
وال يرى الشخص ما يكره إال ممن يعرفه. وقيل مرة  جهدك, فإن التخلص منهم شديد,

أال جتالس الناس؟ فقال: إن الناس قد ذهبوا حتت  -رمحه هللا تعاىل  -إلبراهيم بن أدهم 
أطباق الثرى. فاعلم ذلل اي أخي, واعتزل عنهم جهدك, فقد مسعت مقاالهتم يف املامة 

نت يلعب بل إبليس ويقول لل: أالثانية, فكيف بل وأنت يف املامة العاشرة, وإايك أن 
حبمد هللا قد وصلت يف املقام إىل حد ال يشغلل شيء عن ربل, فإن ذلل من دسامس 
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إبليس, فإنل اي أخي بيقني أدون من هؤالء السلف يف املقام, فافهم ذلل واحلمد هلل رب 
 العاملني.

 

 : زايدهتم يف التواضع-رضي هللا تعاىل عنهم-ومن أخالقهم 

أحدهم يف املقام عكس حال من قرب إىل السراج, فإن الشخص كلما قرب منه كلما ترقي 
رأى نفسه كبريا, وهوالء القوم كلما قربوا من حضرة هللا تعايل رأوا أنفسهم أصغر من البعوضة 
من شهودهم عظمة هللا تعاىل ولذلل طرد إبليس من احلضرة ملا تكرب, وقال: أان خري منه, 

 فافهم فكل فقري رأيته

 

  ".(1) 
"ومايصنع بنفسه, فلمناه على ذلل, فقال: وما هذا األمر ابلنسبة ملا نالقيه يوم  .138

القيامة مما حنن عنه غافلون, فقال له بعضنا: نريد نسألل عن أمر, فهل أنت خمربان عنه؟ 
فقال: سلوا وال تكثروا, فإن الوقت لن يعود, والعمر لن يرجع, والطلب حثيث, فعجبنا من  

قلنا له: ماذا حكم اخللق غدا عند رهبم فقال: يكونون على قدر نياهتم, فقلنا له: كالمه, مث 
أوصنا, فقال: تزودوا على قدر سفركم, مث أدخل رأسه يف صومعته وتركنا. وكان عبد الواحد 

يقول: مررت يوما براهب من رهبان الصني, فقلت له: ايراهب  -رمحه هللا تعاىل  -بن زيد 
ه: مل ال جتيبين؟ فقال: خفت أن أقول نعم فأكذب ألن الراهب هو من فلم جيبين, فقلت ل

رهب من هللا يف مسامه, وعظمه يف كربايمه, وصرب على بالمه, ورضي بقضامه, ومحده على 
نعمامه, وتواضع لعظمته, وذل لعزته, واستسلم لقدرته, وخضع هلابته, وتفكر يف حسابه 

قد أسهره ذكر النار. ومساءلة اجلبار فهذا هو وعقابه, وظل هناره صامما, وليله قامما 
الراهب, وأما أان فكلب عقور حبست نفسي يف هذه الصومعة لئال أعقر الناس. قال: 
فتعجبت من كالمه, مث قلت له: أخربين ما الذي قطع الناس عن رهبم بعد أن عرفوه, فقال: 

ىل هللا من عن قلبه, واتب إقطعهم عنه حب الدنيا ألهنا حمل املعاصي, فالعاقل من رمي هبا 
 ذنبه وأقبل على ما يقربه من حضرة ربه.
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قال: وقيل لداود الطامي يوما: أال تسرح حليتل, فإهنا قد تلبدت. فقال: إين إذا لفارغ. 
لغالم حيىي الليل كله بسجدة واحدة. وملا اتب عنبة ا -رمحه هللا تعاىل  -وكان أويس القرين 

 يتفرغ لألكل وال شرب, فقالت له أمه: لو رفقت بنفسل اي كان ال  -رمحه هللا تعاىل  -
رمحه هللا  -ولدي, فقال: دعيين اي أماه أتعب يف عمر قصري ليوم طويل. وال حج مسروق 

رمحه  -كان مل ينم قط يف الطريق إال ساجدا على وجهه. وكان عبد هللا بن هالل   -تعاىل 
وكان  ال يشهد على ليل بنوم, وال هنار بفطر. أن -يقول: أرجو من هللا تعاىل  -هللا تعاىل 

الليل  وأحدهم إذا دخل على أدركنا الناسيقول: لقد  -رمحه هللا تعاىل  -عبد هللا بن داود 
يصلي منه جانبا, فإذا بلغ األربعني طوي فراش النوم إىل أن ميوت, وكان كهمس بن احلسني 

 -رمحه هللا تعايل  -
  ".(1) 
ركعة, فإذا تعب قال لنفسه: قومي اي مأوى كل شر فلما عجز  "يصلي كل يوم ألف  .139

 كان يصلي كل يوم مخسمامة ركعة, مث يبكي ويقول: اي ويلي نقص

 نصف عباديت

ناس ينامون تقول: اي أبت ما يل أرى ال -رمحهما هللا تعايل  -وقد كانت ابنة الربيع بن خيثم 
افر يف نومه, فيدخل النار. قال: وملا سوأنت ال تنام؟ فيقول هلا: ألن أابك خياف أن ميوت 

صبح, فدخل عليه بعد صالة ال -رمحهما هللا تعاىل  -مالل بن دينار لزايرة أويس القرين 
فوجده جالسا, فسلم عليه, فرد عليه السالم, مث مل يتكلم إىل الظهر, فصلي الظهر ومل يتكلم 

العشاء, مث صلى  ب ومل يتكلم إىلإىل العصر فصلى العصر ومل يتكلم إىل املغرب, فصلي املغر 
ومل يتكلم إىل الصبح, فلما صلى الصبح غلبته عينه وهو جالس, فانتبه فزعا وهو يقول: 
اللهم إين أعوذ بل من عني نوامة, ومن بطن ال تشبع. قال مالل فقلت يف نفسي: حسيب 

ايل.  تعرمحه هللا -هذا من شهود أحواله, مث رجعت ومل أكلمه. وقد نظر رجل إىل أويس 
فقال له: مايل أراك مريض الدهر؟ فقال: وما ألويس ال يكون مريضا إن املريض يطعم, 
وأويس غري طاعم, وينام املريض وأويس غري انمم, مث قال: اي عجبا من يعلم أن اجلنة تزين 
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 فوقه, وأن النار تسعر حتته كيف ينام من هو بينهما ينظر إليهما؟

جلس فوجده قد صلى العشاء, ف -رمحه هللا تعاىل  -ن أدهم وقد دخل رجل على إبراهيم ب
الرجل يرقبه إىل الفجر وإبراهيم مضطجع, فلما طلع الفجر قام إبراهيم إىل الصالة, فقال له 
الرجل: كيف تصلي وقد كنت انمما؟ فقال: مل أيخذين نوم بل كنت جامال يف أودية النار 

 أنظر عذاب أهلها فكيف أانم.

لي, فال وأحدهم يص أدركنا الناسيقول: لقد  -رمحه هللا تعاىل  -البناين  وقد كان اثبت
, ويقوم الليل  يصوم الدهر -رمحه هللا تعاىل  -أييت فراشه إال راحها, وكان عامر بن عبد هللا 

كله فقيل له يف ذلل, فقال: وما هذا إن هو إال أين جعلت النهار طعاما إىل الليل, ونوم 
 (1)وليس  ." الليل إىل النهار 

"بيتل؟ يعين املسجد, فأوحى هللا تعاىل إليه من تواضع لعظميت, وقطع هناره بذكرى,  .140
وكف نفسه عن الشهوات من أجلي, وأطعم اجلامع وآوي الغريب ورحم املصاب, فذلل 

يقول:  -اىل رمحه هللا تع -الذي ينبغي له أن يدخل بييت, وأجيب دعاءه, وكان حامت األصم 
ة قط إال ورأيت ما أتيت به فيها من سوء األدب أكثر مما فعلت فيها من ما صليت صال

يقول: ركعتان مع حضور قلب خري من ألف ركعة  -الطاعة. وكان عبد هللا بن عباس 
ه, يسمى السجاد لكثرة سجود -والقلب ساه. وقد كان على بن عبد هللا بن عباس ويل 

ل:  الركوع, فلذلل كنت أكثر منه. قي وكان يقول: إن اخلضوع فيه أفضل من اخلضوع يف
د يف يسج -رمحه هللا تعاىل  -كان ورده كل يوم ألف ركعة. وكان عمر بن عبد العزيز 

صالته على الرتاب دون احلصري ويقول: إن ذلل أقرب إىل اخلضوع بني يدي هللا تعاىل. 
ل املسجد إذا دخ وأحدهم أدركنا الناسيقول: لقد  -رمحه هللا تعاىل  -وكان سفيان الثوري 

ارتعد وتغري من شدة هيبة هللا تعاىل حىت ال يعي شيئا من أمور الدنيا, ويذهل عن كل شيء. 
آخر من أدركته من رجال هذا  -رمحه هللا تعاىل  -وقد كان شيخنا سيدي علي اخلواص 

سيب ال يتجرأأن يدخل املسجد إال تبعا للناس. وكان سعيد بن امل -رمحه هللا  -املقام, كان 
يقول من جلس يف املسجد, فإمنا جيالس ربه عز وجل, وسيأيت على  -رمحه هللا تعاىل  -
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الناس زمان جيلسون يف املسجد حلقًا حلقًا حديثهم فيه الدنيا, فال جتالسوهم, قلت: هذا 
يف احلديث املباح, فما ابلل مبن جيلس يف املسجد يستغيبون فيه العلماء والصاحلني نسأل 

 فية, فاعلم ذلل اي أخي, وختاشع عسى تصري من اخلاشعني, واحلمد هلل رب العاملني.هللا العا

 

: العمل على كشف حجاهبم حىت يصري أحدهم -رضي هللا تعاىل عنهم -ومن أخالقهم
 -صلى هللا عليه وسلم  -يصلي خلف رسول هللا 

ملا ورد أهنم  ميف قربه الشريف كلما شاء, وكذلل يصلي خلف كل نيب عليهم الصالة والسال
عليهم الصالة والسالم يصلون يف قبورهم أبذان وإقامة, وقد كان سيدي الشيخ أبو العباس 

 املرسي قدس هللا سره يصلي الصلوات

 

  ".(1) 
"فقال له: قل يل: هل قمت وقعدت مع الناس يف الوقت أم ال؟ وكان الفضيل بن  .141

يه, وهم ينزهون صومهم عن الضحل ف أدركنا الناسيقول: لقد  -رمحه هللا تعاىل  -عياض 
 ويقولون: إنه شهر املسابقة إىل اخلريات ال شهر الضحل واللعب والغفلة.

يقول: إنه شهر الصوم شهر اجلوع, فمن مل  -رمحه هللا تعاىل  -وكان األحنف بن قيس 
 -جيمع فيه حىت يتغري جلده ال حيصل على طامل من صومه. وقد كان الفضيل بن عياض 

يقول: من مل حيبس مجيع جوارحه عن املعاصي فهو مفطر وإن جاع, ومن  - تعاىل رمحه هللا
حبس جوارحه فهو الصامم حقيقة. قلت: واملراد به كاملفطر فينقص األجر يف أحكام اآلخرة 

ج علي بن يقول: ح -رمحه هللا تعاىل  -حني يويف العامل أجره, وكان سفيان بن عيينة 
 وت به راحلته اصفر لونه وتغاير وانتفض, ووقعت عليه الرعدة,فلما أحرم واست -احلسني 

 ومل يستطع أن يليب من اهلبية, فقالوا له: أال تليب؟ فقال: أخشى أن نقول: لبيل فيق

 

ال يل: ال لبيل وال سعديل, فقيل له: ال بد من قولل, فلما ليب غشي عليه, وسقط عن 
سول ا قبل احلجر األسود قال: لوال أن ر راحلته, ومل يزل يعرتيه ذلل حىت قضى حجه, ومل
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قبلل وكذا أصحابه. ما قبلتل. قلت: وهذا يفهم أن عدم  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 
ه تقبيل أضرحة املشايخ أوىل من تقبيلها لكون النيب مل يثبت عنه أنه قبل شيئا من قبور إخوان

  عليه وسلمصلى هللا -األنبياء عليهم الصالة والسالم, وال بلغنا أنه 

أقر أحدا على ذلل يعين على تقبيل قرب أحد من صاحلي أمته, فلذلل كان من األدب  -
 التوقف عن تقبيل أضرحة املشايخ وأعتاهبم, وجيعل بدل ذلل االقتداء أبخالقهم.

لركب ابحلج مل يقدر أن يليب حيت سار ا -رمحه هللا تعاىل  -وال أحرم أبو سليمان الداراين 
 ذته كالغشية يف احململ مث فاق, فقالميال, وأخ

 

  ".(1) 
وكان معه, اي أمحد إن هللا عز وجل أوحي إىل  -رمحه هللا  -"ألمحد بن أيب احلواري  .142

موسى عليه الصالة والسالم أن مر ظلمة بين إسراميل أن يقلوا من ذكرى, فإين أذكر من 
يلعنا وقد  ننا أن هللا تعاىلذكرين منهم ابللعنة حىت يسكت عن ذکري وحيل اي أمحد ما يؤم

 ظلمنا أنفسنا وظلمنا غريان.

يقول: رأيت شااب حمرما وهو ساکت, فقلت له: مل ال  -رمحه هللا  -وكان مالل بن دينار 
تليب اي غالم؟ فقال يل: اي شيخ وما تغين عين التلبية, وقد سبق من ذنوب وجرامم وقبامح 

, قال يل: ال لبيل وال سعديل ال أمسع كالملوفضامح ال حتصى, فأخاف إذا أان لبيت أن ي
وال أنظر إليل, قال مالل فقلت له: اي ولدي إن هللا تعايل کرمي غفور, فقال: أو تشري علِي 

رمحه هللا  -ابلتلبية؟ قلت: نعم, فوقع جنبه على األرض وقال: لبيل فشهق وخرجت روحه 
رمحه هللا  -: حج سفيان الثوري يقول -رمحه هللا تعايل  -تعاىل. وكان الفضيل بن عياض 

تعايل. ماشيا من البصرة, فقيل له: أم لل ظهر ترکبه؟ فقال: أما يرضى العبد اآلبق أن أييت 
إىل مصاحلة سيده إال راكبا, وهللا إين لفي غاية اخلجل من جميئي إىل تلل األرض, وقد كان 

ق أبستار صفر اللون وهو متعليقول: رأيت شااب م -رمحه هللا تعاىل  -أبو سليمان الداراين 
 الكعبة, وهو يقول: اللهم إن لل علي

حقوقا, فتصدق هبا علي, وإن لعبادك علي حقوقا فتحملها عين من فضلل, وقد مت فضلل 
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وهم  اسأدركنا النيقول: لقد  -رمحه هللا تعاىل  -علي, وقد مسعت سيدي عليا اخلواص 
 قولون: احملرم أشعث أغرب, وهذا ينايف ذلل.حيجون على الراحلة من غري حممل وال مظلة وي

وكان أحدهم إذا أراد احلج ميكث سنني حيصل يف الدراهم احلالل اليت ينفقها يف حجه, 
 وكانوا اليستعينون يف حجهم بشيء من أموال الوالة وال أعواهنم, واحلمد هلل رب العاملني.

 

هم ة اخللق فضال عن شدة حيام: شدة احلياء من رؤي-رضي هللا تعاىل عنهم-ومن أخالقهم 
 من رهبم سبحانه وتعاىل, ويف احلديث:

 

  ".(1) 
 -, وكان بشر احلايف «"احلياء من اإلميان, ولكل دين خلق, وخلق اإلسالم احلياء .143

يقول: لكل شيء زينة, وزينة احلياء ترك الذنوب, ولكل شيء مثرة ومثرة  -رمحه هللا تعاىل 
 تعاىل يقول: ما عاقب هللا -رمحه هللا تعاىل  -لل بن دينار احلياء اكتساب اخلري. وكان ما

يقول: لقد  -رمحه هللا تعاىل  -قلبا أبشد من أن يسلب منه احلياء. وكان يوسف بن أسباط 
وهم يستحيون من هللا تعاىل أن يسألوه رضاه واجلنة, وإمنا يسألونه العفو  أدركنا الناس

 والصفح

هللا يقول: أول من ضرب األخبية يف سفره أمري املؤمنني عثمان رمحه  -وقد كان اإلمام مالل 
قال: إين رجل شديد احلياء من الناس, فاسرتوين من رؤيتهم  -رضي هللا عنه  -بن عفان 

يل, وكان رضي هللا عنه ال يذهب إىل اخلالء إال وهو مغط رأسه حياء من املالمكة عليهم 
ه  ابستحياء املالمكة منه دون غري  -هللا عنه رضي  -الصالة والسالم, قلت: ولذلل جوزي 

يي منه : أال أستحى ممن تستح-صلى هللا عليه وسلم  -كما أشار إليه احلديث, وهو قوله 
رضي  -يقول: بلغنا أن عثمان  -رمحه هللا تعاىل  -, وكان إبراهيم بن أدهم «مالمكة السماء

سا على ابب اخلالء, ويقول: اجل يفرش للمالمكة عليهم الصالة والسالم رداءه -هللا عنه
 ههنا حىت أخرج إليكما. فاعلم ذلل, واحلمد هلل رب العاملني.
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لل : شدة التقوى هلل تعايل, ورؤيتهم نفوسهم بعد ذ-رضي هللا تعاىل عنهم-ومن أخالقهم 
ملؤمنني عمر , وقد كان أمري ا-صلى هللا عليه وسلم  -أهنم غري متقني, وحبهم هلل ولرسوله 

 خلطاب رضي هللا عنه يقول لنفسه: وهللابن ا

 

  ".(1) 
"خلفه رجل مل يعلم به, فلما سلم من صالته قال له: اي أخي ال يعجبنل ما رأيت  .144

مين, فإن إبليس قد عبد هللا تعايل مع املالمكة أالقا من السنني, مث صار إىل ما تعلم. وكان 
ن جمالسة وهم ينفرون م ا الناسأدركنيقول: لقد  -رمحه هللا تعاىل  -الفضيل بن عياض 

 -األغنياء, ومن جمالسة كل غافل عن هللا تعاىل, وقد كان أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
نو يقول: ال تدخلوا على هؤالء الذين جيمعون الدنيا وال ينفقوهنا يف سبيل هللا تعاىل, فإن 

م برؤية أمتعتهم. ذلل مسخطة للرب عز وجل, ورمبا از درى أحدكم ما هو فيه من النع
عه يقول: كم من عامل يدخل على السلطان وم -رمحه هللا تعايل  -وكان الفضيل بن عياض 

رمحه  -دينه, فيخرج وليس معه من دينه شيء, والعياذ ابهلل تعاىل, وكان عبد هللا بن املبارك 
وا الوقوف قوهيقول: ات -يقول: التعزز على األغنياء تواضع. وقد كان حذيفة  -هللا تعاىل 

نا إخواننا يقول: ما أنصف -خانه-على أبواب السالطني, فإنه مواضع الفنت, وكان أبوالدرداء 
األغنياء يقول يل أحدهم: إين أحبل يف هللا اي أاب الدرداء, فإذا طلبت من أحدهم شيئا من 

فراران  مالدنيا فارقين وهرب, ويكفينا من األغنياء يف الشرف فرارهم إلينا عند الشدامد وعد
 حنن إليهم.

لغين عن يتجر يف الزيت ويقول: إن يف هذا ا -رمحه هللا تعاىل  -وقد كان سعيد بن املسيب 
بة يقول: صح -رمحه هللا تعاىل  -الوقوف على أبواب األمراء. وكان ميمون بن مهران 

السلطان خطر عظيم, فإنل إن أطعته خاطرت بدينل, وإن عصيته خاطرت بنفسل, 
أن ال تعرفه وال يعرفل .. وملا خالط الزهري السلطان كتب إليه مالل بن دينار  فالسالمة

يقول: عفاان هللا اي أخي مما وقعت أنت فيه من الفنت بعد أن كنت شيخا عاملا ختمت 
عمرك بصحبة الظاملني, وصرت حتاجج عنهم إذا أنكر أحد عليهم, ولو مل يكن يف قربل 
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تهم لكفاك ذلل من اإلمث, مث إن مالكا هجره إىل أن منهم إال أنل آنستهم وطردت وحش
 مات. اه.

فاعلم اي أخي ذلل, وإايك وجمالسة األغنياء وأبناء الدنيا إال لضرورة شرعية يسوغ لل معها 
 ذلل, واحلمد هلل رب العاملني.

 

  ".(1) 
 : حمبة املال لإلنفاق ال لإلمساك,-رضي هللا تعاىل عنهم-"من أخالقهم  .145

خلوف من احلاجة إىل الناس على خوف احلساب من جهة ذلل املال الذي رمبا وتقدميهم ا
عدي أربعني يقول: ألن أخلف ب -رمحه هللا تعاىل  -دخلته الشبهة, وقد كان سفيان الثوري 

ألف دينار أسسأل عنها يوم القيامة أحب إيل من أن أقف على ابب أحد أسأله حاجيت. 
ا البنه: ايبين استغن ابلكسب احلالل عن الفقر, فإنه مويف حكمة لقمان عليه السالم قال 

افتقر أحد إال وأصابته ثالث خصال, األوىل: رقة الدين, والثانية: ضعف العقل, والثالثة: 
ذهاب املروءة, وهي أعظمها, وأعظم من هؤالء الثالثة استخفاف الناس به. وكان سفيان 

صدقل يدك لتقضي به حاجتل أول من ت يقول: حفظل ملا يف -رمحه هللا تعاىل  -الثوري 
به, وطلبل اليف يد غريك, فإن العبد اليزال خبري ما حفظ خصلتني درمهه ملعاشه ودينه 

ه: عليكم يقول لبني -رمحه هللا تعاىل  -لعاده. وكان قيس ابن عاصم مع شدة زهده وورعه 
ناس ال سيما سؤال ال جبمع املال احلالل, فإنه يسر الصديق, ويكمل العدو, وتستغنوا به عن

 اللئيم, وإايكم وسؤال الناس, فإنه کسب العاجزين.

يعون يف وهم يب أدركنا الناسيقول: لقد  -رمحه هللا تعاىل  -وكان الفضيل بن عياض 
السوق, وعلى أحدهم الزحام من الناس, فإذا مسع األذان للصالة هنض مسرعا, وترك البيع, 

 خروا الصالة, وإن كسد ندموا.وأما أهل زماننا فإن نفق السوق أ

يقول: عليكم مبالزمة السوق والصنعة. فإنكم لن تزالوا كرماء على  -و -وكان أبو قالبة 
هللا تعاىل  رمحه -إخوانكم ما مل حتتاجوا إليهم وقد وقف سامل مرة على ابب مالل بن دينار 

ويستزيد ومالل  يسألفخرج إليه برغيف فأعطاه له, فقال له: زدين فأعطاه آخر فلم يزل  -
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يعطيه حىت أخرج إليه مجيع ما عنده يف البيت حيت األواين والفرش وغري ذلل, فقال له: 
زدين, فقال مالل: وهللا اي أخي مل يبق عندى شيء إال أن أتخذين وتبيعين وتقبض مثين, 

اء ج قال: فرتكه السامل وذهب ومل أيخذ شيئا ما أعطاه, قال بعضهم: ويقال: إنه كان ملكا
 ليختربه. وقد كان عيسى عليه الصالة والسالم يقول: من رد سامال خامبا مل تغش املالمكة

 

  ".(1) 
"مييته, وقد كان يوسف بن أسباط رمحه هللا تعاىل يقول ما حاسبت نفسي قط إال  .146

وظهر يل أنين مراء خالص, وكان احلسن البصري رمحه هللا تعاىل يقول: من ذم نفسه يف املأل 
 مدحها وذلل من عالمات الرايء.فقد 

وكان ابن السماك رمحه هللا تعاىل يقول: لو أن املرامي بعلمه وعمله أخرب الناس مبا يف ضمريه 
ملقتوه وسفهوا عقله, وكان إبراهيم بن أدهم رمحه هللا تعاىل يقول: ال تسأل أخاك عن صيامه 

ا من امم حزنت نفسه وكالمهفإنه إن قال أان صامم فرحت نفسه بذلل, وإن قال أان غري ص
عالمات الرايء, ويف ذلل فضيحة للمسئول واطالع على عورته من السامل, وكان عبد هللا 
بن املبارك رمحه هللا تعاىل يقول: إن الرجل ليطوف ابلكعبة وهو يرامي أهل خراسان, فقيل 

وسعي  افله: و كيف؟ قال: حيب أن يقول فيه أهل خراسان إن فالان جماور مبكة على طو 
 وهنيئا له.

لون فصاروا وهم يراءون مبا يعم أدركنا الناسوكان الفضيل بن عياض رمحه هللا تعاىل يقول: 
 اآلن يراءون مبا ال يعملون, وكان رمحه هللا تعاىل إذا قرأ قوله تعاىل:

ُلَوا َأْخبارَُكْم[ ) م ح(, يقول اللهم إنل إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أستاران وأنت أر 1]َونـَبـْ
 الرامحني.

وكان أيوب السختياين رمحه هللا تعاىل يقول: إن من الرايء مبا ال تعمل تطاولل على غريك 
مبا حتفظه من كالم الناس وأقواهلم يف العلم, فإن ذلل الذي تتطاول به ليس من عملل وال 

ره الناس كاستنبطته, وكان إبراهيم بن أدهم رمحه هللا تعاىل يقول: ما اتقى هللا من أحب أن يذ 
خبري وال أخلص له, وكان عكرمة رمحه هللا تعاىل يقول: أكثروا من النية الصاحلة فإن الرايء 
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 ال يدخل يف النية, وكان عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما يقول:

ال حيتاج شيء من فروع اإلسالم إىل نية بعد اختيار صاحبه الدخول يف اإلسالم, وكان أبو 
محه هللا تعاىل يقول: كل عمل يعمله املؤمن من أعمال اإلسالم مما مل حتضره سليمان الداراين ر 

 فيه نية فنية اإلسالم جتزيه.

)قلت(: و يف ذلل تقوية للحنفية وكان نعيم بن محاد رمحه هللا تعاىل يقول: ضرب الظهر 
بت البناين ابلسياط أهون علينا من النية الصاحلة, وكان منصور بن املعتمر رمحه هللا تعاىل واث

رمحه هللا يقوالن طلبنا العلم وما لنا فيه نية فرزقنا هللا النية الصاحلة بعد ذلل, ألن العلم كله 
 يبعث صاحبه على اإلخالص فيصري يطلبه حىت حيصل له, وكان

__________ 

 (1).." 31( سورة حممد: اآلية 1)
لت عبادك حاال مين عام "الرمحن الزاهد يوبخ نفسه كثريا ويقول يف مناجاته من أسوا .147

يف الظاهر ابألمانة وعاملتل يف السر ابخليانة, وكان الفضيل بن عياض يقول من يدلين على 
عابد بكاء ابلليل وصوام وابلنهار وأان أدعو له, وكان ميمون بن عياض رمحه هللا تعاىل يقول 

عياض رمحه  نإن عالنية بغري سريرة صاحلة مثل كنيف مزخرف من خارجه, وكان الفضيل ب
هللا تعاىل يقول لو صحت النية يف العلم مل يكن عمل أفضل منه, ولكنهم تعلموه لغري العمل 

 به وجعلوه شبكة لصيد الدنيا.

 وقد دخل سفيان الثوري على الفضيل بن عياض رمحهما هللا تعال يوما فقال له:

تضاء بكم كنتم سرجا يسعظين اي أاب علي, فقال له الفضيل: و مباذا أعظكم معاشر العلماء  
يف البالد فصرمت ظلمة وكنتم جنوما يهتدى بكم يف ظلمات اجلهل فصرمت حرية أييت أحدكم 
إىل أبواب هؤالء الوالة فيجلس على فرشهم وأيكل من طعامهم ويقبل هداايهم مث يدخل 
بعد ذلل إىل املسجد فيجلس فيه مث يقول حدثنا فالن عن فالن عن رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم بكذا, وهللا ما هكذا يطلب العلم, قال: فبكى سفيان حىت خنقته العربة وخرج.

وكان الفضيل بن عياض رمحه هللا تعاىل يقول: إذا رأيتم العامل أو العابد ينشرح لذكره ابلصالح 
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ذا إعند األمراء وأبناء الدنيا فاعلموا أنه مراء, وكان سفيان بن عيينة رمحه هللا تعاىل يقول: 
رأيتم طالب العلم كلما ازداد علما كلما رغب يف الدنيا وشهواهتا فال تعلموه فإنكم تعينوه 
على دخول النار بتعليمكم إايه وكان كعب األحبار رضي هللا عنه يقول سيأيت على الناس 

 لزمان يتعلم جهاهلم العلم مث يتغايرون به على القرب من األمراء كما يتغاير النساء على الرجا
فلذلل حظهم من العلم, وكان صاحل املري رمحه هللا تعاىل يقول من ادعى اإلخالص يف 
العلم فليعرض على نفسه إذا وصفه الناس ابجلهل والرايء فإن انشرح صدره لذلل فهو 
صادق وإن انقبض من ذلل فهو مراء وكان رمحه هللا تعاىل يقول احذروا عامل الدنيا أن 

ن خرفة كالمه ومدحه للعلم وأهله من غري عمل به, وكان الفضيل بجتالسوه فإنه يفتنكم بز 
عياض رمحه هللا تعاىل يقول: من عالمة املرامني بعلمهم أن يكون علمهم كاجلبال وعملهم  
كالذر وكان يقول لو أن حامل العلم عمل به لتجرع مرارته ومل يفرح به ألنه كله تكاليف, 

 ينبغي للعامل أن يفرح بعلمه إال بعد جماوزة الصراط.وكلما ازداد علما ازداد تكاليف فال 

وكان سفيان الثوري رمحه هللا تعاىل يقول: اطلبوا العلم للعمل فإن أكثر الناس قد غلطوا يف 
ذلل فظنوا النجاة بعلمهم من غري عمل به فأين اآلايت واألخبار الواردة يف تعذيب من مل 

أحدهم كلما و  أدركنا الناسهللا تعاىل يقول: لقد يعمل بعلمه, وكان ذي النون املصري رمحه 
 (1)ازداد علما ازداد زهدا يف الدنيا وتقليال من متاعها ونراهم اليوم كلما ازداد." 

"ألنه آخر شيء يؤجر عليه املؤمن, وكان أبو الدرداء رضي هللا عنه يقول: ما أهدى  .148
  أحب إيل من موته, وقد أخ إىل هدية هي أحب إىل من السالم, وال بلغين خرب عنه قط

كان عطاء السلمي رمحه هللا يتمىن املوت فقال له عطاء األزرق رمحه هللا كيف تتمىن ما هنى 
النيب صلى هللا عليه وسلم عنه, فقال: إمنا يريد احلياة من يزداد كل يوم خريا وأما مثلي ومثلل 

 فما يرجو ابحلياة.

 ول: كان من صفة أصحاب رسول هللا صلى هللاوكان أبو عتبة اخلوالين رمحه هللا تعاىل يق
عليه وسلم إن لقاء هللا تعاىل أحب إليهم من الشهد, ومل يكونوا خيافون عورا من الدنيا بل  
كانوا واثقني برزق هللا, وكانوا حيبون املوت أكثر مما حيب أحدكم الصحة, وكان عبد هللا بن 
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متوت غدا؟  تسرتي رمحه هللا أحتب اي سهل أناملبارك رمحه هللا تعاىل يقول: قلت مرة لسهل ال
 فقال:

هم خيافون و  أدركنا الناسال ولكن الساعة, وكان سفيان الثوري رمحه هللا تعاىل يقول: لقد 
من األمراض والبالاي خوفا على أنفسهم أن يقعوا يف كراهة قضاء هللا تعاىل فلم يكن خوفهم 

د ذا يقع مين لو ابتليت فلعلي أكفر وال أشعر, وقمن البالء إال ملا فيه, وو هللا ما أدري ما
بلغين أن لقمان عليه السالم قال البنه: اي بين إين محلت الصخر واحلديد فلم أر شيئا أثقل 
من الدين, وأكلت الطيبات وعانقت احلسان فلم أر شيئا ألذ من العافية وذقت املرارات  

 كلها فلم أذق شيئا أمر من احلاجة إىل الناس.

ن الفضيل بن عياض رمحه هللا تعاىل يقول: ابكوا على أهل البالء وإن كان جرمكم أعظم وكا
من جرمهم فيحتمل أنكم تعاقبون على ذنوبكم كما عوقبوا أو أشد, وكان كثريا ما يبعث 

 إىل أهل السجن مبا عنده من الطعام والدراهم يقول: إهنم مساكني.

راغ من  يقول من أعظم ما يبتلى به العبد الفوكان سهل بن سعد التسرتي رمحه هللا تعاىل
أعمال الدنيا واآلخرة ولكن ال يشعر به أنه بالء إال القليل من الناس, وكان مسلم بن قتيبة 

وهم  أدركنا الناسرمحه هللا تعاىل يقول: من أعظم املروءة الصرب على أذى الرجال ولقد 
للهم وكانوا إذا توىل صديقهم اإلمارة يقولون ا يعدون اإلمارة أعظم بالء ونراهم اليوم يطلبوهنا,

إنه ذكران حىت يصري ال يعرفنا وال نعرفه, وكان حيىي بن احلسني رمحه هللا تعاىل يقول: من 
طلب السالمة احتمل املالمة, وكان يقول: البالء كله ينشأ من العافية ولو أن فرعون أصابه 

 ألعلى.املرض ما قال الذي قاله وهو قوله أان ربكم ا

وقد مسعتا سيدي عليا اخلواص رمحه هللا تعاىل يقول: من أعظم البالء وقوع العبد يف الرايء 
بعلمه وعمله لكن ال يشعر بذلل إال قليل من الناس فاعلم ذلل وفتش اي أخي نفسل 
وإايك أن تقول كما قال بعض احملبني حني ابتلي اللهم إن كان يف هذا رضاك فزدين منه." 

(1) 
(, 1األحبار رضي هللا عنه يقول يف قوله تعاىل: ]ِإنى ِإْبراِهيَم أَلَِواٌه َحِليٌم[ )"كعب  .149

قال: كان يقول أوه قبل الوقوع يف النار, أوه قبل أن ال ينفع أوه, وكان احلسن البصري رمحه 
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 هللا تعاىل يقول:

ليل إال يف ال أىب هللا إال أن يذل من عصاه يف الدنيا واآلخرة بني الناس, وما أذنب عبد
وأصبح ومذلته على وجهه, وكان الفضيل بن عياض رمحه هللا تعاىل يقول: يف قوله تعاىل: 

 (, ضجوا من الصغامر قبل الكبامر.2]ال يُغاِدُر َصِغريًَة وال َكِبريًَة ِإالِ َأْحصاها[ )

ستغفار وكان العوام بن حوشب رمحه هللا تعاىل يقول: أربع بعد الذنب شر من الذنب وهي اال
من غري إقالع, واالغرتار حبلم هللا, واإلصرار واالستبشار ابملغفرة إذا عمل بعده طاعة فقد 
ال يغفره هللا هبا, وكان عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما يقول من أطاع هللا فقد ذكره وإن 

 نيقلت صالته وصيامه وتالوته القرآن ومن عصاه فقد نسيه, ومن عالمة العلماء العامل
بعلمهم أن ال يوجد أحدهم إال يف عمل صاحل, وقد سئل سفيان بني عيينة رمحه هللا عن 
املالمكة كيف تكتب ما هم به العبد ومل يعمله, فقال: امللكان الكتاابن عليهما الصالة 
والسالم ال يعلمان الغيب ولكن إذا هم العبد حبسنة فقد فاح منه رامحة املسل فيعلمان أنه 

 سنة, وإذا هم العبد ابلسيئة فاح منه رامحة الننت فيعلمان أنه قد هم ابلسيئة.قد هم ابحل

)قلت(: و لعل املراد ابهلم هنا العزم املصمم ليوافق األحاديث والقواعد الشرعية وهللا أعلم, 
وكان عمر بن عبد العزيز رمحه هللا تعاىل يقول: إن هللا أمر ابلطاعة وأعان عليها ومل جيعل يف 

عذرا, وهنى عن املعصية ومل جيعل فعلها حجة ولو أراد سبحانه أن ال يعصى يف األرض  تركها
أصال ملا خلق إبليس فإنه رأس اخلطيئة, وكان أبو سليمان الداراين رمحه هللا تعاىل يقول: ما 
أحب املتقون البقاء يف هذه الدار إال ليطيعوه فيها, وكان يقول: أدخلهم هللا اجلنة قبل أن 

ه وقدر عليهم املعصية قبل أن يعصوه ملا سبق يف علمه عز وجل, وقد كان بشر احلايف يطيعو 
ون وهلم أعمال صاحلة كاجلبال ومع ذلل كانوا ال يغرت  أدركنا الناسرمحه هللا تعاىل يقول: لقد 

وأنتم ال أعمال لكم ومع ذلل تغرتون, وهللا إن أقوالنا أقوال الزاهدين وأعمالنا أعمال اجلبابرة 
 واملنافقني.

وكان حامت األصم رمحه هللا تعاىل يقول: إذا عصيت ربل وأصبحت رأيت نعمه سابغة عليل 
 فاحذر فإن ذلل استدراج, وقد أدركنا السلف وهم يستعظمون صغار الذنوب

__________ 
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 .114( سورة التوبة: اآلية 1)
 (1).." 49( سورة الكهف: اآلية 2)
ن اتقوا السحارة اليت تسحر قلوب العلماء وتلهيهم ع"دينار رمحه هللا تعاىل يقول:  .150

وهي أسحر وأقبح من سحر هاروت وماروت ألن ذاك يفرق بني  -يعين الدنيا  -هللا تعاىل 
دركنا أاملرء وزوجه وهذا يفرق بني العبد وربه, وكان احلسن البصري رمحه هللا تعاىل يقول: لقد 

وا ا إىل صاحبها ليس هلم فيها ملل ولذلل ذهبوهو يرون الدنيا عندهم كوديعة يؤدوهن الناس
 إىل اآلخرة خفافا.

وكان أبو سليمان الداراين رمحه هللا تعاىل يقول: كل اخلبز احلاف وأنت خامف من الدنيا, 
وإايك أن تعد نفسل بعد ذلل أنل من الزاهدين فإن صغري الدنيا جير إىل كبريها من حيث 

 ال يشعر العبد.

هم نة رمحه هللا تعاىل يقول: إمنا أكثر القوم من ذكر هللا تعاىل لتبعد عنوكان سفيان بن عيي
الدنيا فإهنم إذا ذكروا هللا بعدت وإذا تفرقوا عن الذكر أخذت أبعناقهم, فاعلم ذلل واحلمد 

 هلل رب العاملني.

 

 االقتداء ابلرسول

ل بدوام خلالء وذل)ومن أخالقهم رضي هللا تعاىل عنهم(: استحياؤهم من كثرة ترددهم إىل ا
اجلوع الشرعي مع اجلدة اقتداء برسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فقد كان صلى هللا عليه 
وسلم يشد احلجر على بطنه الشريف من اجلوع, قالت عامشة رضي هللا عنها لو شاء صلى 
هللا عليه وسلم ألكل ولكن كان يؤثر على نفسه. )قلت( قد كان له صلى هللا عليه وسلم 

قام آخر أكمل من هذا وهو أنه كان يبدأ بنفسه وال جيوع إال اضطرارا ألن الكامل من م
شأنه أن يويف طبيعته حقها ألنه مسئول عنها فما جاع صلى هللا عليه وسلم اختيارا وآثر 

 على نفسه إال ليقتدى به يف ذلل, فافهم.

ة, فبلغ مخسة عشر يوما أكلوكان عبد الرمحن بن أيب نعيم رمحه هللا تعاىل ال أيكل إال كل 
ذلل احلجاج بن يوسف فدعاه مث أمر به فوضع يف بيت وأغلق عليه الباب مخسة عشر يوما 
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 مث فتح عليه فإذا هو قامم يصلي.

وكان عبد هللا بن الزبري رضي هللا عنهما يطوي األسبوع فكان ال أيكل إال يوم السبت, 
 األكل جدا, كان أيكل كما أيكل الطري يف وكان اإلمام أبو حنيفة رضي هللا عنه مقلال يف

 القلة, ومل يكن يف بيته إال احلصري, وقد كان أبو سليمان الداراين رمحه هللا تعاىل يقول:

أحلى ما تكون يل العبادة إذا ألصقت بطين بظهري فإن احلكمة كالعروس تطلب البيت 
 (1)اخلايل تنام فيه لتخلو فيه بصاحبها.." 

حيمل سراجا ليستضيء به غريه, وكان وهيب بن الورد رمحه هللا "كمثل األعمى  .151
تعاىل يقول: لو أن العلماء إذا مل يعملوا بعلمهم قالوا للناس خذوا منا علمنا وال تقتدوا بنا 
يف ترك األعمال الصاحلة لتنجوا كان ذلل خريا ولكنهم لبسوا على الناس وادعوا العمل 

 .فجروا الناس إىل أعماهلم اخلبيثة
وقد كان عيسى عليه الصالة والسالم يقول إن كنتم علماء حكماء فال جتعلوا أمساعكم 
غرابيل متسل النخالة وترسل الطحني, وكان أبو سليمان الداراين رمحه هللا تعاىل يقول: إذا 
انظرت عاملا فغضب فال ختف منه فإنه مل يبق له رأس مال من دين, وكان عبد هللا بن عمر 

يعين  -هما يقول لعلماء زمانه: لقد أزريتم العلم وأذهبتم قدره وهللا لو رأى عمر رضي هللا عن
 .أحدا مثلي وهو حيدثكم ألوجعين وإايكم ضراب اه -أابه 

وكان األعمش رمحه هللا تعاىل يقول: إن يل حنو عشرين سنة ما رأيت عاملا خملصا يف علمه, 
ه هللا تعاىل يقول: ما رأيت أحدا طلب إمنا صار العلم حرفة للمفاليس, وكان شعبة رمح

احلديث خالصا إال هاشم الدستوامي رمحه هللا تعاىل, وكان أبو حازم رمحه هللا تعاىل يقول: 
 قد رضى علماء زماننا هبذا الكالم وتركوا العمل.

وقد كان السلف رضي هللا عنهم يفعلون وال يقولون مث صار الذين من بعهدهم يفعلون 
ار الذين من بعدهم يقولون وال يفعلون وسيأيت زمان أهله ال يقولون وال ويقولون, مث ص

هم يتعلمون و  أدركنا الناسيفعلون, وقد كان عبد الرمحن السلمي رمحه هللا تعاىل يقول: لقد 
القرآن عشر آايت عشر آايت فال ينتقلون من عشر حىت يعلموا هبا, وقد قيل للشعيب رمحه 
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فاصله ا العامل, فقال: ال تقولوا ملثلي عامل فإن العامل هو الذي تقطعت مهللا تعاىل مرة أفتنا أيه
 من خشية هللا تعاىل.

وكان سفيان الثوري رمحه هللا تعاىل يقول: العامل طبيب الدين ما مل جيلب الدنيا بعلمه, فإذا 
جلب الدنيا بعلمه فقد جلب الداء إىل نفسه, وإذا جلب الداء إىل نفسه فكيف يطب 

وقد كان الفضيل بن عياض رمحه هللا تعاىل يقول: لن هتلل أمة إال من جهة علمامها  غريه,
 .السوء جلسوا على طريق الرمحن فقطعوا الطريق على عباد هللا أبعماهلم اخلبيثة اه

وكان مالل بن مغول رمحه هللا تعاىل يقول: سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي الناس 
 شر, فقال:

إذا فسدوا[, وكان سفيان الثوري رمحه هللا تعاىل يقول من عالمة من يطلب العلم ]العلماء 
هلل تعاىل أن يتخلق ابلزهد والورع واخلشية من هللا وحيتمل األذى من الناس, وقد كان حممد 
بن سريين رمحه هللا تعاىل يقول: قد ذهب العلماء ومل يبق من علمهم إال غربات يف أوعية 

 (1)سوء.." 
 "البيوت املالصقة للمسجد .152

)ومن أخالقهم رضي هللا تعاىل عنهم(: حمبتهم يف سكىن البيوت املالصقة للمسجد ليسهل 
عليهم اجللوس يف املسجد يف أغلب أوقاهتم إذا عملوا آبداب املساجد, وذلل ملا ورد مرفوعا 

اجلواز على و  ]املساجد بيوت املتقني ومن كانت املساجد بيته ضمن هللا له الروح والراحة
الصراط[, وكان أبو صادق األزدي رمحه هللا تعاىل يقول: ألزموا اجللوس يف املساجد فإنه 
بلغين أهنا كانت جمالس األنبياء عليهم الصالة والسالم, وكان حكم بن عمري رضي هللا عنه 

 يقول:

جد بيوت الكرام ااختذوا املساجد بيوات, وكان أبو إدريس اخلوالين رمحه هللا تعاىل يقول: املس
 على هللا تعاىل من الناس وحمل جلوسهم فقد ورد املسجد بيت كل تقي.

وقد كان عيسى عليه الصالة والسالم ينهى من مل يعرف أدب املساجد أن يكثر اجللوس 
فيها, وقد رأى عليه السالم مرة قوما يلعبون يف املسجد فلف رداءه وضرهبم به وأخرجهم 
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هللا أسواقا للدنيا, وإمنا هي أسواق اآلخرة, وقد كان املسجد بيت  منه, وقال اختذمت بيوت
عطاء بن أيب رابح رمحه هللا تعاىل مدة أربعني سنة, وكان مالل بن دينار رمحه هللا تعاىل 
يقول: لو ال البول ما خرجت من املسجد يف ليل وال هنار, فقد بلغين أن هللا عز وجل يقول: 

ر إىل عمار املساجد وقراء القرآن وولدان اإلسالم فيسكن إين ألهم بعذاب عبادي فأنظ
 غضيب.

وكان خلف بن أيوب رمحه هللا تعاىل يوما جالسا يف املسجد فأاته غالمه فسأله عن شيء 
من حوامج الدنيا فقام حىت خرج من املسجد وأجابه مث رجع, وقال كرهت أن أتكلم بكالم 

يف  ر بن اخلطاب رضي هللا عنه إذا مسع صوات عالياالدنيا يف املسجد, وكان أمري املؤمنني عم
املسجد يضرب صاحبه ابلدرة ويقول له: تدري أين أنت فإن من جلس يف املسجد فإمنا 

 جيالس ربه عز وجل.

وقد سئل سعيد بن املسيب رمحه هللا تعاىل أميا أحب إليل حضور الصالة على اجلنازة أم 
الم سجد أحب إيِل ألن املالمكة عليهم الصالة والساجللوس يف املسجد, فقال اجللوس يف امل

تستغفر يل مادمت يف املسجد وذلل أفضل من حصول القرياط أو القرياطني أو الثالث من 
 األجر الذي ورد ملن صلى على جنازة, وكان الفضيل بن عياض رمحه هللا تعاىل يقول:

أمور  يف املسجد يف شيء منوهم ال يكلم بعضهم بعضا ماداموا جالسني  أدركنا الناسلقد 
 .الدنيا اه

فتأمل اي أخي ما ذكرته لل وال تتكلم مادمت يف املسجد إال بنية صاحلة تسلم وتغنم, 
 (1)واحلمد هلل رب العاملني.." 

"لقد سألت هللا شططا وسألت للناس أن يكونوا من أهل الشر, وقال رجل لعمر  .153
 مر قد فرغ منه ادع يل بصالح احلال. )قلت(بن عبد العزيز أطال هللا بقاءك, فقال: هذا أ

فينبغي للداعي ألخيه بطول البقاء أن ينوي يف نفسه إن كان ذلل خريا له نظري ما روى 
فيمن خاف الفتنة, وإال فقد يكون طول البقاء شرا ملا يقع فيه من املعاصي واملخالفات 

 وحنو ذلل وهللا أعلم.
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ز : ادع هللا يل, فقال: و هللا إين ألستحي منه عوقال رجل لعامر بن قيس رمحه هللا تعاىل
وجل أن أسأله شيئا يسرين فكيف أسأل لغريي وحيل إهنا شفاعة وال تكون إال من املقربني. 
)قلت( وابجلملة فكل شيخ تصدر يف هذا الزمان فينبغي له أن ال يبادر ابلشفاعة يف غريه 

يف بطنه لقمة من شبهة فإن دعا ألحد إال أن علم أن هللا تعاىل عفا عنه, وأن ال يكون 
وليس هو بسامل من ذلل فليسأل وهو يف غاية احلياء واخلجل من هللا تعاىل, واحلمد هلل رب 

 العاملني.

 

 زايدة اخلوف من هللا

)ومن أخالقهم رضي هللا تعاىل عنهم(: زايدة اخلوف من هللا تعاىل كلما أحسن إليهم وقرهبم 
السة امللوك وهلل املثل األعلى, وقد كان احلسن البصري رمحه إىل حضرته كما عليه أهل جم

وأحدهم كلما ازداد نعمة من هللا وقراب كلما ازداد خوفا,  أدركنا الناسهللا تعاىل يقول: لقد 
وكان سفيان الثوري رمحه هللا تعاىل يقول: يكفي العامة من اخلوف أن ينتهوا عما هناهم هللا 

امما تين كنت منهم, وكان محاد بن يزيد رمحه هللا تعاىل ال جيلس دتعاىل عنه مث يقول: اي لي
إال مستوفرا على قدميه, فإذا قيل له ذلل, يقول: إمنا جيلس مطمئنا من أمن من عذاب هللا 
عز وجل وأان وهللا غري آمن يف ليل أو هنار من أن تنزل علِي انر من السماء حترقين. وكان 

األوقات  تعاىل يقول: لقد رحم هللا تعاىل اخللق ابلغفلة يف بعض عمر بن عبد العزيز رمحه هللا
ولو ال ذلل ملاتوا من خشية هللا تعاىل, وكان عطاء السلمي رمحه هللا تعاىل إذا اثرت ريح 
يصري يقوم ويقعد وخيرج ويدخل وأيخذ جبلدة بطنه كأنه امرأة أخذها الطلق, وكان أبو 

قول: إذا غلب الرجاء على اخلوف فسد القلب كما عليه سليمان الداراين رمحه هللا تعاىل ي
احلمقى من أمثالنا, وقد كان الشعيب رمحه هللا تعاىل يقول: خف من هللا تعاىل حىت أيتيل 

 األمن فإنه أحب إليل من رجامل فيه حىت أيتيل اخلوف.

ن يسحب ل موكان أبو سليمان الداراين رمحه هللا تعاىل يقول: و هللا إين ألخاف أن أكون أو 
على وجهه يوم القيامة إىل النار, وقد غلب اخلوف على سفيان الثوري رمحه هللا تعاىل." 

(1) 
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"مرة مىت يبلغ العبد سنام التقوى, فقال: إذا وضع مجيع ما يف قلبه من اخلواطر يف  .154
 طبق وطاف به يف السوق مل يستح من شيء فيه, وكان وهب بن منبه رمحه هللا تعاىل يقول:

ان عراين ولباسه التقوى, وكان أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه يقول: ال يقل عمل مع اإلمي
ا يـَتَـَقبىُل هللاُ ِمَن اْلُمتىِقنَي[ )  (.1تقوى ألنه مقبول, قال تعاىل: ]ِإمنى

وكان عمر بن عبد العزيز رمحه هللا تعاىل يقول: ليس التقوى يف صيام النهار وقيام الليل مع 
يما بني ذلل, وإمنا التقوى ترك ما حرم هللا تعاىل وأداء ما افرتض هللا فمن زاد بعد التخليط ف

ذلل فهو خري إىل خري, وكان رمحه هللا تعاىل كثريا ما يقول عالمة املتقي أن يلجم عن الكالم  
كما يلجم احملرم حال إحرامه, وحيتاج املتقي أن يكون عاملا ابلشريعة كلها وإال خرج عن 

من حيث ال يشعر, وكان أبو الدرداء رضي هللا تعاىل عنه يقول: من كمال التقوى التقوى 
 أن خياف العبد من ربه يف مثقال ذرة.

وقد سئل أبو هريرة رضي هللا عنه عن التقوى فقال: هي طريق الشوك حيتاج املاشي فيها إىل 
من قال  وهم حيبون أدركنا الناسصرب شديد, وكان سفيان الثوري رضي هللا عنه يقول: 

ألحدهم اتق هللا تعاىل, وقد صاروا اليوم يتكدرون من ذلل وقد قال رجل لعمر بن عبد 
العزيز اتق هللا اي عمر فخر مغشيا عليه من هيبة هللا تعاىل, وقال رجل للفضيل بن عياض 

ري خ رمحه هللا تعاىل أي البالد حتب يل أن أقيم فيه فقال له: ليس بينل وبني بلد نسب بل
البالد ما محلل على التقوى, وكان سفيان الثوري رمحه هللا تعاىل يقول: لو اتقى أحد منا 

 .ربه ما هنأه عيش وال أخذه نوم اه
ففتش اي أخي يف نفسل هل اتقيت هللا تعاىل كتقوى هؤالء السلف أم قصرت عنهم واستغفر 

 ربل, واحلمد هلل رب العاملني.

 

 سرت اإلخوان

رضي هللا تعاىل عنهم(: كثرة سرتهم إلخواهنم املسلمني وشدة مناقبشتهم )ومن أخالقهم 
لنفوسهم يف مقام التورع, فكانوا ال حيبون أن تظهر ألحد عورة وكانوا حياسبون أنفسهم يف 
أقواهلم وأفعاهلم وطعامهم وشراهبم وتفقد مجيع جوارحهم يف وقوعها فيما حرم هللا عليها ال 

 فرج والعني, وقد بسطنا هذا اخللق يف كتابنا املنهجسيما اللسان والبطن وال
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__________ 

 (1).." 27( سورة املامدة: اآلية 1)
"املبني, ويف احلديث ]انته عما هناك هللا عنه تكن أورع الناس[ وكان ابن عباس رضي  .155

هللا عنهما يقول: لو صمتم حىت تكونوا كاألواتر وصليتم حىت تكونوا كاحلنااي ما نفعكم 
إال إذا كان معكم ورع صادق, وكان أبو هريرة رضي هللا عنه يقول: جلساء هللا تعاىل  ذلل

يوم القيامة هم أهل الورع والزهد, وكان الفضيل بن عياض رمحه هللا تعاىل يقول: ال خري يف 
فقه ال ورع فيه كما ال خري يف صالة ال خشوع فيها وال مال ال جود فيه, وكان يونس بن 

 تعاىل يقول: حقيقة الورع هو اخلروج عن الشبه وحماسبة النفس مع كل خطرة عبيد رمحه هللا
 فمن مل يكن كذلل فليس هو بورع.

 وكان أبو عبد هللا األنطاكي رمحه هللا تعاىل يقول: ال تستهن ابلتورع يف اليسري فإن االستهانة
ن طلب العلم بال ل: مفيه سلم لرتك الورع يف الكثري, وكان ابن السماك رمحه هللا تعاىل يقو 

عمل كان قدوته إبليس, ومن طلب الرايسة كان قدوته فرعون, ومن طلب الورع كان قدوته 
دركنا أاألنبياء واألصفياء عليهم الصالة والسالم, وكان الضحاك رمحه هللا تعاىل يقول: لقد 

م ال يطلبون و وهم يتعلمون الورع ويسافرون لتعلمه الثالثة أشهر وأكثر وقد صاروا الي الناس
ذلل وال يعملون به ولو نبهوا عليه فال حول وال قوة إال ابهلل, وقد كان حممد بن سريين 

 رمحه هللا تعاىل إذا رأى بعض شبهة يف شيء تركه كله ولو كان مجيع بيت املال.

وكان أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يقول: كنا ندع تسعة أعشار احلالل خمافة 
قع يف احلرام, وكان السلف إذا وقع من أحدهم دينار يف مكان مث تذكره رجع فرآه ال أن ن

أيخذه ويقول: حيتمل أن هذا وقع من غريي وأن ديناري أخذه أحد, وقد سئل حممد بن 
سريين رمحه هللا تعاىل عمن يسد أنفه عند قسم املسل يف الغنيمة هل به أبس فقال: ال أقول 

ذلل أيضا القاسم بن حممد فقال: هو كالتورع وال أقول هو ورع  فيه شيئا, وقد سئل عن
 أداب يف اللفظ.

وقد قيل لرابح بن قيس رمحه هللا تعاىل حدثنا مبا رأيت من ورع عمر بن عبد العزيز, فقال: 
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دعاان رمحه هللا تعاىل ليلة إىل طعامه فبينما حنن أنكل إذ قال لنا أمسكوا فإن زيت هذا 
عامة الذي أنظر فيه ديواهنم, وكان طلحة بن مصرف رمحه هللا تعاىل إذا الصباح من زيت ال

بىن جدار أو خصا جيعل اجلدار مامال إىل انحيته ليكون الطني الذي يطني به البناء من غري 
جهة الطريق, وكان يونس بن عبيد رمحه هللا تعاىل يتورع أن يقول سبحان هللا تعاىل عند 

 (1).." التعجب من شيء إجالال لربه
 "كثرة السخاء .156

)ومن أخالقهم رضي هللا تعاىل عنهم(: كثرة السخاء واجلود وبذل املال ومواساة اإلخوان يف 
حال سفرهم ويف حال إقامتهم, فإنه بذلل يقع التعاضد يف نصرة الدين الذي هو مقصودهم, 

هر األرض فظويف احلديث ]إذا كان أغنياؤكم مسحاءكم وأمراؤكم خياركم وأمركم شورى بينكم 
خري لكم من بطنها, وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم خبالءكم وأمركم إىل نسامكم فبطن 
األرض خري لكم من ظهرها[, وروى أن رجال أتى إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فسأله شيئا 

ن م فأمر له أبربعني شاة, فرجع الرجل إىل قومه وقال: اي قوم أسلموا فإن حممدا يعطي عطاء
ال خيشى الفقر, وقد زوج احلسني بن علي رضي هللا عنهما امرأة فبعث معها مبامة جارية مع  
كل جارية ألف درهم, قال: و دخل عبد هللا بن أيب بكرة الصحايب رضي هللا عنه يوما 
جملسا ففسح له رجل يف اجمللس فلما أراد القيام قال لذلل الرجل أحلقين إىل منزيل فلحقه 

 عشرة آالف درهم رمحه هللا.فأمر له ب

وكان عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما يشرتط على من يريد أن يصحبه يف السفر أن يكون 
عبد هللا هو الذي ينفق عليه, وأن يكون خادما ومؤذان, وقد كانت عامشة رضي هللا عنها 

 تقول: اجلنة دار األسخياء والنار دار البخالء.

 هللا عنهما يقول: عالمة الكرمي أن يكون شيبه يف مقدم رأسه وكان عبد هللا بن عباس رضي
وحليته, وعالمة اللئيم أن يكون شيبه يف قفاه وأن ال ينفع غريه بشيء إال لرغبة أو رهبة وقد  
كان إبراهيم بن أدهم رمحه هللا تعاىل يقول: عجبا للرجل اللئيم يبخل ابلدنيا على أصدقامه 

 مامنا الشافعي رضي هللا عنه يقول: من عالمة اللئيم إذا ارتفعويسخى ابجلنة ألعدامه, كان إ
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 جفا أقاربه وأنكر معارفه وتكرب على أهل الفضل والشرف.

ضة يف وهم يتهادون ابلف أدركنا الناسوكان حممد بن سريين رمحه هللا تعاىل يقول: لقد 
بقى معه مال بت ملن ي, وكان حيىي بن معاذ رمحه هللا تعاىل يقول: عجاألطباق كالفاكهة اهـ

 (.1وهو يسمع قوله سبحانه وتعاىل: ]ِإْن تـُْقِرُضوا هللَا قـَْرًضا َحَسًنا ُيضاِعْفُه َلُكْم[ )

 )قلت( ومىت كان سبب توقف العبد يف اإلنفاق يف وجوه اخلري اليت أمر هللا تعاىل هبا

__________ 

 (1).." 17( سورة التغابن: اآلية 1)
روج األمور عن موضوعاهتا لقرب الساعة, وكان يقول: من "حتسن إليه كل ذلل خل .157

أقبح املعروف أن حتوج السامل إىل أن يسأل وهو خجل منل فال جييء معروفل قدر ما 
قاسى من احلياء, وكان األوىل أن تتفقد حال أخيل وترسل إليه ما حيتاج وال حتوجه إىل 

 السؤال.

احبه حنن ال نعد القرض من املعروف ألن صوكان الفضيل بن عياض رمحه هللا تعاىل يقول: 
 يطلب املقابلة وإمنا املعروف املساحمة للناس يف كل ما يطلبونه منل يف الدنيا ويف اآلخرة.

وكان السري السقطي رمحه هللا تعاىل يقول: ذهب املعروف وبقيت التجارة يعطي أحدهم 
ول: من ه هللا تعاىل يقألخيه الشيء ألجل أن يعطيه نظريه, وقد كان وهب بن منبه رمح

يكافئ صاحب اهلدية فهو من املطففني, وكان عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما يقول: 
ال يتم املعروف إال بثالث خصال تعجيله وتصغريه يف عني معطيه وإخفاؤه عن الناس, وكان 

عل اببكم  حاملهلب بن أيب صفرة رمحه هللا تعاىل يقول ألوالده: كل فقري رأيتموه يغدو ويرو 
فاعلموا أنه حمتاج فأعطوه وال حتوجوه إىل السؤال وكفى ابلرواح والغد مسألة, وكان احلسن 

ريى وأحدهم يدخل دار أخيه وهو غامب ف أدركنا الناسالبصري رمحه هللا تعاىل يقول: لقد 
 حالسلة مملوءة فاكهة فيأخذها أيكل منها ويفرق منها بغري إذن, فإذا جاء أخوه وأخرب فر 

بذلل, وقد كان حملمد بن سريين رمحه هللا تعاىل بغل مربوط يف دهليزه فكان كل من احتاج 
 إىل ركوبه أخذه وركبه من غري استئذان ملا يعلمون من طيب نفسه بذلل.
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وكان عبد هللا بن املبارك مع شدة ورعه يكتب من حمربة إخوانه بغري إذن, وقد دعي مسلم 
 وليمة فأبطأ مث ذهب فلما رآه صاحب الوليمة قال له: إنل قد بن زايد رمحه هللا تعاىل إىل

أبطأت وقد أكل الناس الطعام وذهبوا وما بقى شيء, فقال له مسلم: لعل القصاع قد بقى 
فيها شيء نلحسه, فقال له: إان قد غسلناها, فقال له: لعل القدور قد بقى فيها شيء, 

 كسرة من خبز, فقال له: مل يبق عندان والفقال له: و قد غسلناها أيضا, فقال له: لعل  
لقمة واحدة, قال: فتبسم عند ذلل مسلم ورجع فقالوا له: إنل مل تتكدر منه وحنن نراك 
تبسمت, فقال: إن الرجل قد دعا بنية صاحلة وردان كذلل بنية صاحلة فعالم نتكدر, وقد 

ا أيكلون ما أيكلون وجلسو دخل مجاعة دار سفيان الثوري رمحه هللا تعاىل وهو غامب فأخذوا 
ويتحدثون يف صالح سفيان فبينما هم كذلل إذ أقبل سفيان فوجدهم على تلل احلال 
فبكى, فقالوا له: ما يبكيل؟ قال: كيف ال أبكي وقد ذكرمتوين أبحوال السلف الصاحل 

 (1)وعاملتموين أبخالق الصاحلني ولست منهم.." 
قدر من دخل دار صديقه يف غيبته وأيخذ ال"وكان بقية بن الوليد رمحه هللا تعاىل ي .158

على النار ويضعه على ابب الدار فيأكل منه ويفرق على الفقراء واملساكني, فإذا جاء أخوه 
فرح بذلل وقال: جزاك هللا من أخ صاحل خريا قدمت لنا اليوم معادان, وقد كان جعفر بن 

ته وأيخذ يفتح كيسه يف غيبحممد رضي هللا عنهما يقول: بئس األخ من ال يتجرأ أخوه أن 
 منه ما حيتاج إليه بغري إذنه.

)قلت( قد يرتك أحدهم ذلل ال ملا يعلمه من أخيه من البخل بل قياسا على نفسه وهللا 
أعلم, وكان حامد اللفاف رمحه هللا تعاىل يقول: و هللا ما كنا نظن أننا نعيش إىل زمان صار 

قلبه, فإذا أظهر أخوك حمبتل فال تبادر إىل  األخ إذا أعطى أخاه شيئا يرى له قدرا يف
تصديقه فإن اإلخوان اآلن قد صاروا سريعي االنقالب, وإذا قربل إنسان فكن منه على 

 حذر.

وقد كان عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما يقول: من أدخل على إخوانه السرور فهو من 
ول: لقد بن أدهم رمحه هللا تعاىل يقاآلمنني من عذاب هللا تعاىل يوم القيامة, وكان إبراهيم 
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وأحدهم ال يرى أنه أحق مبتاعه من أخيه إال إن كان أحوج إىل ذلل من  أدركنا الناس
أخيه, وكان معن بن زامدة رمحه هللا تعاىل يقول: ما رددت سامال قط إال وتبني يل أين خمطئ 

 أن يزورين ي من صاحيبيف ذلل, وكان عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما يقول: إين ألستح
ثالث مرات ومل أعطه شيئا, وكان الزهري رمحه هللا تعاىل يقول: إن كان لل إىل أخيل 
حاجة فامته يف بيته فإن ذلل أقضى للحاجة, وقد قال رجل مرة ألوس بن خارجة رمحه هللا 
 تعاىل إين جئتل يف حاجة صغرية, فقال له: اطلب هلا رجال صغريا, وكان احلسن بن علي

رضي هللا عنهما إذا سئل يف حاجة يبادر إليها ويقول: إين أخاف أن أبطئ هبا فيستغين 
 أخي عنها فيفوتين األجر.

وكان مطرف بن عبد هللا رمحه هللا تعاىل يقول: من كان له عندي حاجة فليكتبها يف قرطاس 
وال وإن ن النويرسلها إيِل فإين أكره أن أرى ذل املسألة يف وجه مسلم فإن السؤال أرجح م

جل, وكان الفضيل بن عياض رمحه هللا تعاىل يقول: من املعروف أن ترى املنة ألخيل عليل 
إذا أخذ منل شيئا ألنه لو ال أخذه منل ما حصل لل الثواب, وأيضا فإنه خصل ابلسؤال 

 ورجا فيل اخلري دون غريك.

اها أمرها إىل هللا فإن قض وكان حممد بن واسع رمحه هللا إذا سأل أحدا حاجة يقول قد رفعنا
 (1)على يديل محدان هللا وشكرانك وإن مل يقضها على يديل محدان هللا تعاىل." 

"نفسه, وكان حبيب بن أيب اثبت رمحه هللا تعاىل يقول: ال تؤاخي أحدا إال إن كنت  .159
ال تكتم عنه سرا وإال فهو أجنيب منل, وكان احلسن البصري رمحه هللا تعاىل يقول: لقد 

وهم يواسون بعضهم بعضا وال يسألون عن كون أخيهم حمتاجا إىل ما يواسونه  دركنا الناسأ
 به أم ال, وتراهم اليوم يسألون عن أحوال بعضهم مث ال يسمح أحدهم أن يعطي أخاه درمها.

وكان أبو حازم رمحه هللا تعاىل يقول: إذا كان لل أخ يف هللا فال تعامله يف الدنيا وأكثر من 
ه من غري طلب عوض منه على ذلل لتدوم لل صحبته, وكان سفيان الثوري رمحه مواسات

هللا تعاىل يقول: ال ينبغي ألحد أن يقول ألخيه إين أحبل هلل إال بعد أن يعرض على نفسه 
أنه ال مينعه شيئا طلبه منه ولو طالق زوجته ليتزوج هبا, وقد سئل عن األخوة يف هللا فقال: 
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 لشوك فال أحد يسلكها.تلل طريق نبت فيها ا

وكان ابن عباس رضي هللا عنهما يقول: من مل يشق عليه الذابب إذا نزل على بدن أخيه 
فليس أبخ, وقد كان عمرو بن العاص رضي هللا عنه يقول: كلما كثر األخالء كثر الغرماء 
 يوم القيامة ومن مل يواس إخوانه بكل ما يقدر عليه نقصوا من حمبته بقدر ما نقص من

مواساهتم, واملراد ابلغرماء احلقوق, وكان علي بن بكار رمحه هللا تعاىل يقول: ما رأيت يف 
زماين أحدا قام حبق األخوة مثل إبراهيم بن أدهم رمحه هللا تعاىل كان يقسم الدرهم والتمرة 

 والزبيبة بينه وبني أخيه وإن غاب حفظها له حىت حيضر.

 ما لنا نراك ال يفارقل األصدقاء, فقال: ألين كلما رأيت وقد قيل مليمون بن مهران رمحه هللا
أخي حيب شيئا أعطيته إايه وال أميز نفسي عليه, وكان إمامنا الشافعي رضي هللا عنه يقول 
ليس أبخيل من احتجت إىل مداراته واالعتذار إليه, وقد مات ولد ليونس بن عبيد رمحه 

ثقنا مبودة الان مل يعزك يف ولدك, فقال: إان إذا و هللا تعاىل فلم يعزه ابن عوف فقيل له: إن ف
 أحد ال يضران أن ال أيتينا.

م ونراهم وهم حيسنون إىل أعدامه أدركنا الناسوكان حامد اللفاف رمحه هللا تعاىل يقول: لقد 
 اليوم ال حيسنون وال ألصدقامهم, وكان األعمش رمحه هللا تعاىل يقول:

ألايم املتوالية ال يلقى أخاه مث إذا تالقيا ال يزيد أحدهم وأحدهم ميكث ا أدركنا الناسلقد 
اآلخر على قوله كيف أنت؟ كيف حالل؟ ولو أنه سأله شطر ماله ألعطاه إايه مث صار 
الناس اليوم لو لقي أحدهم أخاه كل يوم أو كل ساعة يقول له: كيف حالل؟ كيف أنت؟ 

 (1)" ه سأله درمها مل يعطه إايه..ويسأله عن كل شيء حىت عن الدجاجة يف البيت, ولو أن
"وقد قال شخص مرة لبشر احلايف رمحه هللا تعاىل إين أحبل يف هللا, فقال له: ليس  .160

ما تقوله حقا ورمبا كان محارك أهم عندك مين يف تذكره عند العشاء فكيف تدعي حمبيت, 
ل:  اوقال شخص لبشر بن صاحل إين أحبل يف هللا فقال له: ما محلل على الكذب, ق

 كيف؟ قال: تدعي أنل حتبين وبرذعة محارك أكثر قيمة من عماميت وثيايب.

وقد سئل سفيان بن عيينة رمحه هللا تعاىل عن األخوة يف هللا تعاىل فقال: هي أن خترج عن 
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مجيع مالل كما خرج الصديق رضي هللا عنه عن ماله كله لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم, 
ع ه هللا تعاىل عن الرجل حيب الرجل ولكنه رمبا مينعه بعض منافوقد سئل بشر احلايف رمح

 الدنيا أهو صادق يف حمبته, قال: نعم ولكنه مقصر عن درجة الكمال.

وكان إبراهيم بن أدهم رمحه هللا تعاىل يقول: من عالمة صدق املتحابني يف هللا عز وجل أن 
وانه  جند قط أحدا حمبواب إىل إخيبادر كل أحد منهم إىل مصاحلة صاحبه إذا أغضبه فإان مل

وال يواسيهم كما إنه مل جند قط غضواب مسرورا وال حريصا غنيا, وقد قيل لعبد هللا بن عمر 
رضي هللا عنهما ما ابل أحدان ينظر إىل ما خرج منه يف اخلالء فال يكاد يغض طرفه عنه, 

 ماذا صار.فقال: ألن امللل يقول له انظر إىل ما خبلت به على إخوانل إىل 

وكان مالل بن دينار رمحه هللا تعاىل يقول: قد صارت أخوة الناس يف هذا الزمان كمرقة 
 الطباخ طيبة الريح وال طعم هلا, وكان الفضيل بن عياض رمحه هللا تعاىل يقول:

من شرط الصدق يف األخوة أن يكرم الشخص أخاه إذا افتقر أكثر مما كان يكرمه حال 
فقر أشرف من الغىن وصاحبه أحق ابإلكرام من حيث املقام ال من الغىن, وذلل ألن ال
 حيث حاجة الفقر.

اذين وهم يتهادون املماليل والرب  أدركنا الناسوكان أبو مطيع رمحه هللا تعاىل يقول: لقد 
والدور واألطباق من املال فصاروا اليوم يتهادون ابخلبز والطعام, وعن قريب يرتك الناس ذلل 

السلف ابلكلية, وقد كان أحدهم يتعهد أوالد أخيه من حني يرجع من جنازته ومييتون سنة 
إىل حني بلوغهم رشدهم فصار الناس ينسى أحدهم أوالد أخيه وأهله أصال, وكان إبراهيم 
التيمي رمحه هللا تعاىل يقول: الرجل بال إخوان كاليمني بال ِشال, وقد كان أبو معاوية األسود 

احلجارة ويتقوت منها فلما كرب قالوا له إنل قد كربت وعجزت عن  رمحه هللا تعاىل ينحت
ذلل, فقال: و هللا إن حنت احلجارة عندي أهون وألذ من سؤال الناس, وكان سفيان الثوري 

 (1)رمحه هللا تعاىل يكوم الذهب والفضة بني يديه ويقول: لو ال هذا." 
ال: إمنا المه أصحابه يف ذلل, فق"وملا اعتزل عن الناس داود الطامي رمحه هللا تعاىل  .161

فعلت ذلل حني رأيت الصغري ال يوقر الكبري ورأيت أخي حيصي علي عيويب ليهجوين هبا 
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حال سخطه علي, وكان إبراهيم بن أدهم رمحه هللا تعاىل يقول: أقل ما يف العزلة عن الناس 
أقلل من معرفة  يقول: أن اإلنسان ال يرى منكرا فينكره, وكان بشر بن منصور رمحه هللا تعاىل

الناس جهدك فإنل ال تدري ماذا يقع لل من الفضيحة والعياذ ابهلل تعاىل فيكون من 
يعرفل من الناس قليال, وكان أيوب السختياين رمحه هللا تعاىل يقول: إن من العزلة عن الناس 

العزيز  دإذا خرجت حلاجة أن تقصد املشي يف املواضع القليلة الناس, وقد كان لعمر بن عب
 رمحه هللا تعاىل ولد امسه عبد هللا كان له سرداب جيلس فيه ال خيرج منه إال أوقات الصالة.

وكان سفيان الثوري رمحه هللا تعاىل يقول: هذا زمان السكوت ولزوم البيوت والقنع ابلقوت 
سلم أ إىل أن متوت, وكان مكحول رمحه هللا يقول إن كان يف جمالسة الناس خري فالعزلة عنهم

للدين, وكان سفيان بن عيينة رمحه هللا تعاىل يقول: اجتمعت أبيب حبيب البدري رضي هللا 
عنه فقال يل اي سفيان ما رأينا خريا قط إال من هللا تعاىل فما لنا ال نقبل على من ال نرى 

 اخلري إال منه.

قد تركت  ق إنلوقد رأيت إبراهيم بن أدهم رمحه هللا تعاىل ابلشام فقلت له اي أاب إسحا
خراسان وجلست ههنا, فقال: نعم ما هنأ يل العيش إال هنا أفر بديين من جبل إىل جبل 
فمن رآين ظن أين مالح أو مجال أو موسوس, وكان سفيان الثوري رمحه هللا تعاىل يقول: 

 وهم دواء يستشفى به فصاروا اليوم داء ال دواء له. أدركنا الناسلقد 

ه هللا تعاىل يقول: زرت مالل بن دينار رمحه هللا تعاىل فرأيت عنده  وكان محاد بن زيد رمح
كلبا حبذامه فأردت أن أطرده فقال يل: دعه اي محاد فإنه خري من جليس السوء الذي يغتاب 
الناس عندي, وملا قدم عبد هللا بن املبارك من البصرة إىل بغداد سأل عن حممد بن واسع 

بة حد, فقال عبد هللا: إنه من فضله مل يعرف وازداد فيه حمرمحهما هللا تعاىل فلم يعرفه أ
 وتعظيما.

وكان احلسن البصري رمحه هللا تعاىل يقول: رأيت مرة رجال معتزال عن الناس فقلت له: مل ال 
ختالط الناس, فقال يل إين مشغول عنهم مبا هو أهم, فقلت له: و ما هو؟ فقال: إين أصبح  
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أان مشغول ابلشكر ألجل النعمة وابالستغفار ألجل الذنب, كل يوم بني نعمة وبني ذنب ف
 (1)فقلت له: أنت أفقه من احلسن اجلس وحدك اي أخي.." 

"وكان الفضيل بن عياض رمحه هللا تعاىل يقول: من سخافة عقل الرجل كثرة معارفه,  .162
تنهاهم عن و وقد قيل إلبراهيم بن أدهم رمحه هللا تعاىل: أال ختالط الناس فتأمرهم ابملعروف 

املنكر, فقال يل: عدم لقامهم يسقط عين ذلل, وقيل لعمر بن عبد العزيز رمحه هللا أال 
 جتالس الناس؟ فقال: إين مل أتفرغ هلم.

وقد كان الفضيل بن عياض رمحه هللا تعاىل يقول: إمنا طلبوا العزلة والوحدة ألهنا تورث االنتباه 
عشر تعاىل ابلغيب وما أحد عبد ربه إال أحب أن ال ي من رقدة الغفلة وتورث كثرة مراقبة هللا

به أحد, فإن استطعت أن متشي بني الناس وال ميشوا لل, وتسأهلم وال يسألونل فافعل وو 
هللا إين أللقى الرجل فال يسلم علي فأرى الفضل له, وكذلل إذا مرضت ومل يعدين, وقد 

مت له الرجل: ما ابلل اي أاب علي قدخل عليه رجل مرة مهامجة فقام وترك له البيت فقال 
رمحة يل ملاذا؟ فقال له الفضيل وهل تريد إال أن تتزين يل وأتزين لل وأان وهللا ال أجد لذة 

 وال راحة إال إذا كنت وحدي.

ه وقد وهم ورق ال شوك في أدركنا الناسوكان أبو الدرداء رضي هللا تعاىل عنه يقول: لقد 
 وكان سفيان بن عيينة رمحه هللا تعاىل يقول: قال يل سفيان صاروا اآلن شوكا ال ورق فيه,

الثوري رمحه هللا يف حياته وبعد مماته حني رأيته يف منامي أقلل من معرفة الناس جهدك فإن 
التخلص منهم شديد وال يرى الشخص ما يكره إال ممن يعرفه, وقيل مرة إلبراهيم بن أدهم 

 .ال: إن الناس قد ذهبوا حتت أطباق الثرى اهرمحه هللا تعاىل أال جتالس الناس, فق
فاعلم ذلل اي أخي واعتزل عنهم جهدك فقد مسعت مقاالهتم يف املامة الثانية فكيف بل 
وأنت يف املامة العاشرة, وإايك أن يلعب بل إبليس ويقول لل أنت حبمد هللا قد وصلت يف 

ني يس, فإنل اي أخي بيقاملقام إىل حد ال يشغلل شيء عن ربل فإن ذلل من دسامس إبل
 أدون من هؤالء السلف يف املقام فافهم ذلل, واحلمد هلل رب العاملني.

 

 التواضع
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)ومن أخالقهم رضي هللا تعاىل عنهم(: زايدهتم يف التواضع كلما ترقى أحدهم يف املقام عكس 
ا محال من قرب إىل السراج, فإن الشخص كلما قرب منه رأى نفسه كبريا وهؤالء القوم كل

 (1)قربوا من حضرة هللا تعاىل رأوا أنفسهم أصغر من البعوضة من شهودهم عظمة." 
"وكان مالل بن دينار رمحه هللا تعاىل يصلي كل يوم ألف ركعة حىت أقعد من رجليه  .163

فصار يصلي مخسمامة ركعة قامما ومثلها جالسا, وكان علي بن الفضيل رمحه هللا تعاىل ال 
ارعة وال يسمعها من غريه, قال فهجم عليه شخص مرة فقرأ هبا يستطيع أن يقرأ سورة الق

 يف صالة املغرب فغشى عليه ثالث أايم بلياليها ال يفيق.

وقد كان احلرث بن سعيد رمحه هللا تعاىل يقول: مرران يوم براهب فرأينا شدة اجتهاده وما 
لقيامة مما حنن يه يوم ايصنع بنفسه فلمناه على ذلل, فقال: و ما هذا األمر ابلنسبة ملا نالق

عنه غافلون, فقال له بعضنا نريد أن نسألل عن أمر فهل أنت خمربان عنه, فقال: سلوا وال 
تكثروا فإن الوقت لن يعود والعمر لن يرجع والطالب حثيث, فعجبنا من كالمه مث قلنا له: 

ا, فقال: وصنماذا حكم اخللق غدا عند رهبم, فقال: يكونون على قدر نياهتم, فقلنا له: أ
 تزودوا على قدر سفركم مث أدخل رأسه يف صومعته وتركنا.

وكان عبد الواحد بن زيد رمحه هللا تعاىل يقول: مررت يوما براهب من رهبان الصني فقلت 
له: اي راهب فلم جيبين, فقلت له: مل ال جتبين, فقال: خفت أن أقول نعم فأكذب ألن 

امه وعظمه يف كربايمه وصرب على بالمه ورضى بقضالراهب هو من رهب من هللا يف مسامه 
ومحده على نعمامه وتواضع لعظمته وذل لعزته واستسلم لقدرته وخضع ملهابته وتفكر يف 
حسابه وعقابه وظل هناره صامما وليله قامما, وقد أسهره ذكر النار ومساءلة اجلبار فهذا هو 

عة لئال أعقر الناس, قال: الراهب, وأما أان فكلب عقور حبست نفسي يف هذه الصوم
فتعجبت من كالمه مث قلت له أخربين ما الذي قطع الناس عن رهبم بعد أن عرفوه, فقال: 
قطعهم عنه حب الدنيا ألهنا حمل املعاصي, فالعاقل من رمى هبا عن قلبه واتب إىل هللا من 

 .ذنبه وأقبل على ما يقربه من حضرة ربه اه
 أال تسرح حليتل فأهنا قد تبلدت, فقال: إين إذا لفارغ, وكان قال: و قيل لداود الطامي يوما
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أويس القرين رمحه هللا تعاىل حييي الليل كله بسجدة واحدة, وملا اتب عتبة الغالم رمحه هللا 
تعاىل كان ال يتفرغ ألكل وال شرب, فقالت له أمه: لو رفقت بنفسل اي ولدي, فقال: 

 طويل. دعيين اي أماه أتعب يف عمر قصري ليوم

ألوملا حج مسروق رمحه هللا تعاىل كان مل ينم قط يف الطريق إال ساجدا على وجهه, وكان 
عبد هللا بن هالل رمحه هللا تعاىل يقول: أرجو من هللا تعاىل أن ال يشهد علي ليل بنوم وال 

 (1)أحدهم." و  أدركنا الناسهنار بفطر, وكان عبد هللا بن داود رمحه هللا تعاىل يقول: لقد 
"إذا دخل عليه الليل يصلي منه جانبا فإذا بلغ األربعني طوى فراش النوم إىل أن  .164

 ميوت.

وكان كهمس بن احلسني رمحه هللا تعاىل يصلي كل يوم ألف ركعة فإذا تعب قال لنفسه: 
قومي اي مأوى كل شر فلما عجز كان يصلي كل يوم مخسمامة ركعة مث يبكي ويقول: اي 

ت وقد كانت ابنة الربيع بن خيثم رمحهما هللا تعاىل تقول: اي أب ويلي نقص نصف عباديت,
ما يل أرى الناس ينامون وأنت ال تنام, فيقول هلا: ألن أابك خياف أن ميوت يف نومه فيدخل 

 النار.

قال: و ملا سافر مالل بن دينار لزايرة أويس القرين رمحهما هللا تعاىل فدخل عليه بعد صالة 
 فسلم عليه فرد عليه السالم مث مل يتكلم إىل الظهر فصلى الظهر وملالصبح فوجده جالسا 

يتكلم إىل العصر فصلى العصر ومل يتكلم إىل املغرب فصلى املغرب ومل يتكلم إىل العشاء مث 
صلى العشاء ومل يتكلم إىل الصبح, فلما صلى الصبح غلبته عينه وهو جالس فانتبه فزعا 

 عني نوامة ومن بطن ال يشبع, قال مالل: وهو يقول: اللهم إين أعوذ بل من

 فقلت يف نفسي حسيب هذا من شهود أحواله مث رجعت ومل أكلمه.

 وقد نظر رجل إىل أويس رمحه هللا تعاىل فقال له: ما يل أراك مريض الدهر, فقال:

وما ألويس ال يكون مريضا إن املريض يطعم وأويس غري طاعم وينام املريض وأويس غري انمم 
ل: اي عجبا ممن يعلم أن اجلنة تزين فوقه وأن النار تسعر حتته كيف ينام وهو بينهما مث قا

 ينظر إليهما.
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وقد دخل رجل على إبراهيم بن أدهم رمحه هللا تعاىل فوجده قد صلى العشاء فجلس الرجل 
يرقبه إىل الفجر وإبراهيم مضطجع فلما طلع الفجر قام إبراهيم إىل الصالة فقال له الرجل:  

يف تصلي وقد كنت انمما, فقال: مل أيخذين النوم بل كنت جامال يف أودية النار أنظر ك
 عذاب أهلها فكيف أانم.

يت فراشه إال وأحدهم يصلي فال أي أدركنا الناسوقد كان اثبت البناين رمحه هللا تعاىل يقول: 
, فقيل له يف ذلل لهزاحفا, وكان عامر بن عبد هللا رمحه هللا تعاىل يصوم الدهر ويقوم الليل ك

فقال: و ما هذا إن هو إال أين جعلت طعام النهار إىل الليل ونوم الليل إىل النهار وليس يف 
 ذلل كبري أمر.

وكان الفضيل بن عياض رمحه هللا تعاىل يقول: كان الصحابة رضي هللا عنهم يصبحون شعنا 
 (1)كانوا إذا." غربا وقد ابتوا سجدا وقياما يراوحون بني أقدامهم وجباههم, و 

"وكان عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما يقول: ركعتان مع حضور القلب خري من  .165
ألف ركعة والقلب ساه, وقد كان علي بن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهم يسمى السجاد 
لكثرة سجوده وكان يقول: إن اخلضوع فيه أفضل من اخلضوع يف الركوع فلذلل كنت أكثر 

ن ورده كل يوم ألف ركعة, وكان عمر بن عبد العزيز رمحه هللا تعاىل يسجد يف منه, قيل: كا
 صالته على الرتاب دون احلصري ويقول: إن ذلل أقرب إىل اخلضوع بني يدي هللا تعاىل.

د ارتعد وأحدهم إذا دخل املسج أدركنا الناسوكان سفيان الثوري رمحه هللا تعاىل يقول: لقد 
حىت ال يعي شيئا من أمور الدنيا ويذهل عن كل شيء, وقد كان  وتغري من شدة هيبة هللا

شيخنا سيدي علي اخلواص رمحه هللا تعاىل أخر من أدركته من رجال هذا املقام, وكان رمحه 
هللا ال يتجرأ أن يدخل املسجد إال تبعا للناس, وكان سعيد بن املسيب رمحه هللا تعاىل يقول: 

د به عز وجل وسيأيت على الناس زمان جيلسون يف املسجمن جلس يف املسجد فإمنا جيالس ر 
 حلقا حلقا حديثهم فيه الدنيا فال جتالسوهم.

)قلت( هذا يف احلديث املباح فما ابلل مبن جيلس يف املسجد يستغيبون فيه العلماء 
والصاحلني نسأل هللا العافية, فاعلم ذلل اي أخي وختاشع عسى تصري من اخلاشعني, واحلمد 

                                         
 225تنبيه املغرتين على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر أواخر القرن العاشر@ ط العلمية الشىْعراين, عبد الوهاب ص/ (1)



169 

 

 العاملني.هلل رب 

 

 العمل على كشف احلجاب

)ومن أخالقهم رضي هللا تعاىل عنهم(: العمل على كشف حجاهبم حىت يصري أحدهم يصلي 
خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قربه الشريف لكما شاء, وكذلل يصلي خلف كل 

هم أبذان ر نيب عليهم الصالة والسالم, ملا ورد أهنم عليهم الصالة والسالم يصلون يف قبو 
 وإقامة.

وقد كان سيدي الشيخ أبو العباس املرسي قدس هللا سره يصلي الصلوات اخلمس خلف 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما أخرب بذلل عن نفسه, وكذلل كان أخي الشيخ أفضل 
الدين رمحه هللا تعاىل, وقد قال سيدي أبو العباس رمحه هللا يوما ألصحابه: أيكم جيالس 

حد وسلم وال حيتجب عنه يف ليل وال هنار, فقالوا كلهم: ليس منا أرسول هللا صلى هللا عليه 
يقع له ذلل, فقال هلم: ابكوا على قلوب حمجوبة عن أسرار الكون امللكوت وهللا لو احتجب 

 (1)عين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلظة ما عددت نفسي من املسلمني انتهى.." 
لل إال بعد جماوزة مامة ألف حجاب ")قلت( وهو مقام شريف ال يصل إليه السا .166

وسبعة وأربعني ألف حجاب وتسعمامة وتسعة وتسعني حجااب فليس ذلل لكل ويل كما 
أوضحنا ذلل يف كتابنا العهود احملمدية وتقدم أيضا يف أوامل هذا الكتاب, فاعلم ذلل 

 واحلمد هلل رب العاملني.

 

 مراعاة األدب

مراعاهتم األدب يف الصوم واحلج زايدة على آداهبم )ومن أخالقهم رضي هللا تعاىل عنهم(: 
يف القرابت الشرعية, وذلل ليحفظ أحدهم من وصول إبليس إليه ابلوسوسة من العام إىل 
العام أو من بعد حجه إىل أن ميوت, كما أنه إذا حضر قلبه يف صالة اجلمعة حيفظ من 

ليس إىل من اخلمس حيفظه من إب إبليس إىل اجلمعة اآلتية, كما أنه إذا حضرة قلبه يف صالة
الصالة اليت بعدها, كما يعرف ذلل من أطلعه هللا على أسرار الشريعة ممن يصلون صالة 
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 املأمور هبا شرعا خبالف من كانت صالته عادية.

وقد مسعت شخصا مرة يقول لسيدي علي اخلواص رمحه هللا تعاىل أصليتم العصر فسكت 
تسمى  : ال تعد تقول يل مثل ذلل فتوقعين يف الكذب إذ الالشيخ ومل جيبه حلظة, مث قال له

صالة إال ما حضر العبد فيها مع ربه عز وجل من أوهلا إىل آخرها حبيث ال مير خباطره فيها 
إال حب هللا تعاىل وكونه بني يديه وما يتلفظ به ويفعله من قراءة وذكر وركوع وسجود وحنو 

أردت أن أسألكم عن مثل ذلل؟ فقال له: قل يل  ذلل, فقال الرجل: فماذا أقول لكم إذا
 هل قمت وقعدت مع الناس يف الوقت أم ال.

ومهم عن وهم ينزهون ص أدركنا الناسوكان الفضيل بن عياض رمحه هللا تعاىل يقول: لقد 
الضحل فيه ويقولون أنه شهر املسابقة إىل اخلريات ال شهر الضحل واللعب والغفلة, وكان 

محه هللا تعاىل يقول: إن شهر الصوم شهر اجلوع فمن مل جيع فيه حىت األحنف بن قيس ر 
يتغري جلده ال حيصل على طامل من صومه, وقد كان الفضيل بن عياض رمحه هللا تعاىل 
يقول: من مل حيبس مجيع جوارحه عن املعاصي فهو مفطر وإن جاع, ومن حبس جوارحه 

 فهو الصامم حقيقة.

 نقص األجر يف أحكام اآلخرة حني يوىف العامل أجره, وكان )قلت( واملراد به كاملفطر يف
 (1)سفيان بن عيينة رمحه هللا تعاىل يقول: حج علي بن احلسني رضي هللا عنهما فلما." 

"أحرم واستوت به راحلته اصفر لونه وتغري وانتفض ووقعت عليه الرعدة ومل يستطع  .167
لبيل وال  شى أن أقول لبيل فيقال يل: الأن يليب من اهليبة فقالوا له: أال تليب, فقال: أخ

سعديل, فقيل له: ال بد من قولل فلما لىب غشي عليه وسقط عن راحلته ومل يزل يعرتيه 
ذلل حىت قضى حجه, وملا قبل احلجر األسود قال: لو ال أن رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم قبلل وكذا أصحابه رضي هللا عنهم ما قبلتل.

ه ن عدم تقبيل أضرحة املشايخ أوىل من تقبيلها لكون النيب صلى هللا علي)قلت( وهذا يفهم أ
وسلم مل يثبت عنه أنه قبل شيئا من قبور إخوانه األنبياء عليهم الصالة والسالم وال بلغنا أنه 

 -يعين على تقبيل قرب أحد من صاحلي أمته  -صلى هللا عليه وسلم أقر أحدا على ذلل 
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قف عن تقبيل أضرحة املشايخ وأعتاهبم وجيعل بدل ذلل االقتداء فلذلل كان من األدب التو 
أبخالقهم, وملا أحرم أبو سليمان الداراين رمحه هللا تعاىل ابحلج مل يقدر أن يليب حىت سار 
الركب ميال وأخذته كالغشية يف احململ مث أفاق فقال ألمحد بن أيب احلواري رمحه هللا تعاىل 

ز وجل أوحى إىل موسى عليه الصالة والسالم أن مر ظلمة بين وكان معه اي أمحد إن هللا ع
إسراميل أن يقلوا من ذلل فإين أذكر من ذكرين منهم ابللعنة حىت يسكت عن ذكري, وحيل 

 اي أمحد ما يؤمننا أن هللا تعاىل يلعننا وقد ظلمنا أنفسنا وظلمنا غريان.

تليب اي  رما ساكت فقلت له: ملا الوكان مالل بن دينار رمحه هللا تعاىل يقول: رأيت شااب حم
غالم, فقال يل: اي شيخ وما تغين عين التلبية وقد سبق مين ذنوب وجرامم وقبامح وفضامح 
ال حتصى فأخاف إذا أن لبيت أن يقال يل: ال لبيل وال سعديل ال أمسع كالمل وال أنظر 

لبية, قلت:  علي ابلتإليل, قال مالل فقلت له: اي ولدي إن هللا كرمي غفور فقال: أو تشري
 نعم فوقع جنبه على األرض وقال لبيل فشهق وخرجت روحه رمحه هللا تعاىل.

وكان الفضيل بن عياض رمحه هللا تعاىل يقول: حج سفيان الثوري رمحه هللا تعاىل ماشيا من 
البصرة فقيل له: أما لل ظهر تركبه, فقال: أما يرضي العبد اآلبق أن أييت إىل مصاحلة سيده 
إال راكبا, وهللا إين لفي غاية اخلجل من جميئي إىل تلل األرض, وقد كان أبو سليمان 
الداراين رمحه هللا تعاىل يقول: رأيت شااب مصفر اللون وهو متعلق أبستار الكعبة وهو يقول: 
اللهم إن لل علِي حقوقا فتصدق علي هبا وإن لعبادك علي حقوقا فتحملها عين من 

 علِي.فضلل, وقد مت فضلل 

 (1)." وهم حيجون أدركنا الناسوقد مسعت سيدي عليا اخلواص رمحه هللا تعاىل يقول: 
"على الراحلة من غري حممل وال مظلة ويقولون احملرم أشعث أغرب, وهذا ينايف ذلل  .168

وكان أحدهم إذا أراد احلج ميكث سنني حيصل يف الدراهم احلالل اليت ينفقها يف حجه, 
  حجهم بشيء من أموال الوالة وال أعواهنم, واحلمد هلل رب العاملني.وكانوا ال يستعينون يف

 

 شدة احلياء

)ومن أخالقهم رضي هللا تعاىل عنهم(: شدة احلياء من رؤية اخللق فضال عن شدة حيامهم 
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من رهبم سبحانه وتعاىل, ويف احلديث ]احلياء من اإلميان ولكل دين خلق وخلق اإلسالم 
ايف رمحه هللا تعاىل يقول: لكل شيء زينة وزينة احلياء ترك الذنوب, احلياء[, وكان بشر احل

ولكل شيء مثرة ومثرة احلياء اكتساب اخلري, وكان مالل بن دينار رمحه هللا تعاىل يقول: ما 
عاقب هللا تعاىل قلبا أبشد من أن يسلب منه احلياء, وكان يوسف بن أسباط رمحه هللا تعاىل 

وهم يستحيون من هللا تعاىل أن يسألوه رضاه واجلنة وإمنا يسألونه  أدركنا الناسيقول: لقد 
العفو والصفح, وقد كان اإلمام مالل رضي هللا عنه يقول: أول من ضرب األخبية يف سفره 
أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي هللا عنه قال: إين رجل شديد احلياء من الناس فاسرتوين 

ه ال يذهب إىل اخلالء إال وهو مغط رأسه حياء من من رؤيتهم يل, وكان رضي هللا عن
 املالمكة عليهم الصالة والسالم.

)قلت( ولذلل جوزي رضي هللا عنه ابستحياء املالمكة منه دون غريه كما أشار إليه احلديث 
بقوله صلى هللا عليه وسلم: ]أال أستحيي ممن تستحي منه مالمكة السماء[, وكان إبراهيم 

 تعاىل يقول: بلغنا أن عثمان رضي هللا عنه كان يفرش للمالمكة عليهم بن أدهم رمحه هللا
علم ذلل , فاالصالة والسالم رداءه على ابب اخلالء ويقول اجلسا هنا حىت أخرج إليكما اهـ

 واحلمد هلل رب العاملني.

 

 التقوى

لل ذ )ومن أخالقهم رضي هللا تعاىل عنهم(: شدة التقوى هلل تعاىل ورؤيتهم نفوسهم بعد
أهنم غري متقني وحبهم هلل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم, وكان أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
رضي هللا عنه يقول لنفسه: و هللا لتتقني هللا اي ابن اخلطاب أو ليعذبنل مث ال يبايل بل, 
وكان رضي هللا عنه يقول: من اتقى هللا مل يصنع كل ما تريده نفسه من الشهوات, ويف 

ديث ]من قيل له اتق هللا فغضب أوقف يوم القيامة فلم يبق ملل إال مر به وعاتبه وقال احل
 (1)له أنت الذي قيل لل اتق هللا فغضبت[ يعين يوخبونه بذلل.." 

")قلت( معىن احلديث كما قاله بعض العلماء أنه حيب وقوف الناس بني يديه وهو  .169
أعلم, وكان أنس بن مالل رضي هللا  جالس كما يفعل امللوك وبعض مشايخ العجم وهللا
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عنه يقول: مل يكن أحد أحب إلينا من النيب صلى هللا عليه وسلم وكنا إذا ورد علينا ال نقوم 
له ملا نعلم من كراهيته لذلل إال حسان بن اثبت رضي هللا عنه كان يقوم له وال يتمالل 

كان سول هللا وال يقوم, و الصرب عن ذلل ويقول: ال يليق مبن له دين وعقل أن يراك اي ر 
 صلى هللا عليه وسلم يقره على ذلل.

وقد كان أبو الدرداء رضي هللا عنه يقول: ال يزداد عبد ميشي الناس معه إال بعدا من هللا 
 تعاىل, ويف رواية ال يزداد العبد ابملشي خلفه من هللا تعاىل إال بعدا, وقد قيل ليونس بن عبيد

م من املوقف بعرفة كيف كان الناس؟ قال: خبري إال أين كنت فيه رمحه هللا تعاىل ملا انصرف
ولو ال أن هللا تعاىل لطف هبم ملا أنزل عليهم رمحة بسبيب, وكان زايد النمريي رمحه هللا تعاىل 
يقول: الزاهد بغري تواضع كالشجرة اليت ال تثمر, وكان عبد العزيز بن أيب رواد رمحه هللا تعاىل 

عرف على وجه األرض اآلن رجال أشر مين, وكان عمر بن عبد العزيز رمحه يقول: و هللا ال أ
 هللا تعاىل خيدم الضيوف بنفسه ويقوم ويصلح املصباح, فإذا قيل له يف ذلل يقول:

 قمت وأان عمر وجلست وأان عمر.

وكان ميمون بن مهران رمحه هللا تعاىل إذا دعي إىل وليمة جيلس بني املساكني ويلحس األواين 
عهم قال: و اثرت ريح محراء فسألوا عبد هللا بن مقاتل رمحه هللا تعاىل أن يدعو هلم فقال: م

اي ليتين ال أكون سببا هلالكهم, قال فرأى بعضهم النيب صلى هللا عليه وسلم تلل الليلة يف 
منامه وقال له: إن هللا تعاىل دفع عنكم شر ذلل الريح بدعاء عبد هللا بن مقاتل حني هضم 

ه, وقد صلى بشر بن منصور رمحه هللا تعاىل مرة وأطال فيها وكان ذا خشوع وكان خلفه نفس
رجل مل يعلم به فلما سلم من صالته قال له اي أخي ال يعجبنل ما رأيت مين فإن إبليس 

 قد عبد هللا تعاىل مع املالمكة آالفا من السنني مث صار إىل ما تعلم.

ن جمالسة وهم ينفرون م أدركنا الناسىل يقول: لقد وكان الفضيل بن عياض رمحه هللا تعا
األغنياء ومن جمالسة كل غافل عن هللا تعاىل, وقد كان أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي 
هللا عنه يقول: ال تدخلوا على هؤالء الذين جيمعون الدنيا وال ينفقوهنا يف سبيل هللا تعاىل, 

أحدكم ما هو فيه من النعم برؤية أمتعتهم,  فإن ذلل مسخطة للرب عز وجل, ورمبا ازدرى
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وكان الفضيل بن عياض رمحه هللا تعاىل يقول: كم من عامل يدخل على السلطان ومعه دينه 
 (1)فيخرج وليس معه من دينه شيء والعياذ ابهلل تعاىل.." 

"ملعاشه ودينه ملعاده, وكان قيس بن عاصم مع شدة زهده وورعه رمحه هللا تعاىل  .170
لبنيه: عليكم جبمع املال احلالل فإنه يسر الصديق ويكمد العدو وتستغنون به عن يقول 

 .سؤال الناس ال سيما اللئيم وإايكم وسؤال الناس فإنه كسب العاجزين اه
يف السوق  وهم يبيعون أدركنا الناسوكان الفضيل بن عياض رمحه هللا تعاىل يقول: لقد 

األذان للصالة هنض مسرعا وترك البيع, وأما أهل  وعلى أحدهم الزحام من الناس فإذا مسع
 زماننا فإن نفق السوق أخروا الصالة وإن كسد ندموا, وكان أبو قالبة رضي هللا عنه يقول:

 عليكم مبالزمة السوق والصنعة فإنكم لن تزالوا كرماء على إخوانكم ما مل حتتاجوا إليهم.

طاه له, هللا تعاىل فخرج إليه برغيف فأعوقد وقف سامل مرة على ابب مالل بن دينار رمحه 
فقال له: زدين, فأعطاه آخر, فلم يزل يسأل ويستزيد ومالل يعطيه حىت أخرج إليه مجيع ما 

 عنده يف البيت حىت األواين والفرش وغري ذلل فقال له: زدين, فقال مالل:

رتكه السامل فوهللا اي أخي مل يبق عندي شيء إال أن أتخذين وتبيعين وتقبض مثين, قال: 
وذهب ومل أيخذ شيئا مما أعطاه له, قال بعضهم: و يقال إنه كان ملكا جاء ليختربه, وقد  
كان عيسى عليه الصالة والسالم يقول من رد سامال خامبا مل تغش املالمكة بيته سبعة أايم 

 عقوبة له.

ه ئل سحنون رمح)قلت( وحمل ذلل ما إذا رده مع القدرة وأما العاجز فال وهللا أعلم, وقد س
هللا تعاىل عن الرجل يسأله السامل فيخرج له بصدقته فيجده ذهب فماذا يفعل بتلل الصدقة, 

اي أخي  , فاعلم ذللفقال: أحب أن يتصدق هبا على غريه وإن أعادها إىل ماله فال أبس اهـ
 ةأنفق كل ما دخل يف يدك وفضل عن حاجتل وال تدخر شيئا إال على اسم غريك من العامل

 وحنوهم, واحلمد هلل رب العاملني.

 

 كثرة الصدقة

)ومن أخالقهم رضي هللا تعاىل عنهم(: كثرة الصدقة ليال وهنارا بكل ما فضل عن حاجاهتم 
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بشرط احلل يف ذلل كما تقدم مرارا, فقد ورد يف احلديث ]و ال يكسب عبد ماال من حرام 
يدي علي ده إىل النار[, وقد كان سفيتصدق به فيقبل منه وال يرتكه خلف ظهره إال كان زا

اخلواص رمحه هللا تعاىل يقول: ترك قبول الشبهات وعدم التصدق هبا أوىل وهذا اخللق قد  
 (1)كثر ختلق الفقراء به يف هذا الزمان, فيأخذ أحدهم يف الشبهات ويتصدق هبا." 

بن  ن"فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زاد مسلم وأبو داود وراء عبد الرمح .171
عوف ويف مسند البزار من حديث أيب بكر الصديق رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم ما قبض نيب حىت يؤمه رجل من أمته الركعة اليت بقيت عليهم لفظ مسلم وأيب 

 ونداود الركعة الثاين مث سلم عبد الرمحن فقام النيب صلى هللا عليه وسلم يف صالته ففزع املسلم
فأكثروا التسبيح الهنم سبقوا النيب صلى هللا عليه وسلم ابلصالة فلما سلم رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم قال هلم قد أصبتم أو قد أحسنتم وهبذا ظهر أن يف رواية مالل حذفا كثريا 
فامدة اخرج بن سعد يف الطبقات بسند صحيح عن املغرية بن شعبة أنه سئل هل أم النيب 

ليه وسلم أحد من هذه االمة غري أيب بكر قال نعم كنا يف سفر فلما كان من صلى هللا ع
السحر انطلق وانطلقت معه حىت تربزان عن الناس فنزل عن راحلته فتغيب عين حىت ما أراه 

وقد  أدركنا الناسففمكث طويال مث جاء فصببت عليه فتوضأ ومسح على خفيه مث ركبنا 
ت ن بنب عوف وقد صلى هبم ركعة وهم يف الثانية فذهبأقيمت الصالة فتقدمهم عبد الرمح

لم أوذنه فنهاين فصلينا الركعة اليت أدركت وقضينا اليت سبقتنا فقال النيب صلى هللا عليه وس
 حني صلى خلف عبد الرمحن بن عوف ما قبض

نيب قط حىت يصلي خلف رجل صاحل من أمته هذا احلديث صريح يف أن النيب صلى هللا 
صلى مرة مؤمتا أبيب بكر وقد استشكل مبا يف الصحيح عن سهل بن سعيد عليه وسلم 

الساعدي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذهب إىل بين عمرو بن عوف ليصلح بينهم 
فحانت الصالة فجاء املؤذن إىل أيب بكر فقال أتصلي للناس فأقيم قال نعم فصلى أبو بكر 

ف لناس يف الصالة فتخلص حىت وصف يف الصفجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وا
فصفقت الناس وكان أبو بكر ال يلتفت يف صالته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى 
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأشار إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن امكث مكانل 
م مث استأخر أبو  عليه وسلفرفع أبو بكر يديه فحمد هللا على ما أمر به رسول هللا صلى هللا

بكر حىت استوى يف الصف وتقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال 
اي أاب بكر ما منعل أن ثبت إذ أمرتل فقال أبو بكر ما كان البن أيب قحافة أن يصلي بني 

ن عامشة عيدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واجلواب أن الرتمذي والنسامي قد أخرجا 
قالت صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خلف أيب بكر يف مرضه الذي مات فيه قاعدا 
قال الرتمذي حسن صحيح وأخرجه الرتمذي من حديث أنس قال صلى النيب صلى هللا 
عليه وسلم خلف أيب بكر قاعدا يف ثوب متوشحا به وقال حسن صحيح وأخرج البيهقي 

 هللا صلى هللا عليه وسلم صلى خلف أيب بكر يف ثوب واحديف املعرفة عن أنس أن رسول 
برد خمالفا بني طرفيه فلما أراد أن يقوم قال ادع يل أسامة بن زيد فجاء فأسند ظهره إىل حنوه 
فكانت آخر صالة صالها وأخرج النسامي عن أنس قال آخر صالة صالها رسول هللا صلى 

حيحه ا خلف أيب بكر وأخرج بن حبان يف صهللا عليه وسلم مع القوم يف ثوب واحد متوشح
عن عامشة أن أاب بكر صلى ابلناس ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الصف خلفه وقد 
استشكلت هذه االحاديث مبا يف الصحيح عن عامشة قالت ملا مرض النيب صلى هللا عليه 

ناس فخرج ابلوسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصالة أذن فقال مروا أاب بكر فليصل 
أبو بكر يصلي فوجد النيب صلى هللا عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادي بني رجلني  

 (1)كأين." 
172. ........................................................................"

.................. 

اد بن زايد: ال عبويف شرح أيب داود للشيخ ويل الدين العراقي قال الشافعي: وهم مالل فق
من ولد املغرية بن شعبة وإمنا هو موىل املغرية بن شعبة ورآه عنه البيهقي يف املعرفة وقال أبو 
حامت: فيما نقله عنه ابنه يف العلل وهم مالل يف هذا احلديث يف نسب عباد بن زايد وليس 

يه عن عروة ومحزة يرو  هو من ولد املغرية بن شعبة ويقال له: عباد بن زايد بن أيب سفيان وإمنا
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ابين املغرية عن املغرية وقال مصعب الزبريي أخطأ فيه مالل حيث قال: عن عباد بن زايد 
من ولد املغرية والصواب عن عباد بن زايد عن رجل من ولد املغرية وقال الدارقطين: يف 

و ر األحاديث اليت خولف فيها مالل خالفه صاحل بن كيسان ومعمر وابن جريج ويونس وعم
بن احلارث وعقيل: بن خالد وعبد الرمحن بن مسافر وغريهم فرووه عن الزهري عن عباد بن 
زايد عن عروة بن املغرية عن أبيه فزادوا على مالل يف اإلسناد عروة بن املغرية بعضهم قال 
عن بن شهاب عن عباد عن عروة ومحزة ابين املغرية عن أبيهما قال: ذلل عقيل: وعبد 

لد ويونس من رواية الليث عنه ومل ينسب أحد منهم عبادا إىل املغرية وهو عباد الرمحن بن خا
بن زايد بن أيب سفيان قال ذلل مصعب الزبريي وقاله علي بن املديين وحيىي بن معني وغريهم 
ووهم مالل يف إسناده يف موضعني أحدمها قوله عباد بن زايد من ولد املغرية واآلخر إسقاطه 

ومحزة ابين املغرية وقال يف العلل وهم فيه مالل وهو مما يعتد به عليه ورواه  من اإلسناد عروة
إسحاق بن راهويه عن روح بن عبادة عن مالل عن الزهري عن عباد بن زايد عن رجل من 
ولد املغرية فإن كان روح حفظه عن مالل هكذا فقد أتى ابلصواب عن الزهري ورواه أسامة 

كان روح حفظه عن مالل هكذا فقد أتى ابلصواب عن الزهري عن رجل من ولد املغرية فإن  
ورواه أسامة بن زيد الليثي وبرد بن سنان وابن مسعان عن الزهري عن عروة بن املغرية عن 
أبيه مل يذكروا يف اإلسناد عبادا والصحيح قول من ذكر عبادا وعروة انتهى ذهب حلاجته يف 

ب وكانت غزوة تبوك سنة تسع من اهلجرة يف رجغزوة تبوك زاد مسلم وأبو داود قبل الفجر 
وهي آخر غزواته صلى هللا عليه وسلم بنفسه وهي من أطراف الشام املقاربة للمدينة قيل: 
مسيت بذلل ألنه صلى هللا عليه وسلم رأى قوما من أصحابه يبوكون عني تبوك أي يدخلون 

اجلبة هي ما  بوكا كمى بضم الكاففيها القدح وحيركونه ليخرج املاء فقال: ما زلتم تبوكوهنا 
قطع من الثياب مشمرا قاله يف املشارق وقد صلى هبم ركعة زاد مسلم وأبو داود من صالة 
الفجر وزاد أمحد قال املغرية فأردت أتخري عبد الرمحن بن عوف فقال رسول هللا صلى هللا 

راء عبد و داود و عليه وسلم: "دعه" فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زاد مسلم وأب
الرمحن بن عوف ويف مسند البزار من حديث أيب بكر الصديق رضي هللا عنه قال قال رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم: "ما قبض نيب حىت يؤمه رجل من أمته" الركعة اليت بقيت عليهم 

يف  ملفظ مسلم وأيب داود الركعة الثاين مث سلم عبد الرمحن فقام النيب صلى هللا عليه وسل
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ما صالته ففزع املسلمون فأكثروا التسبيح ألهنم سبقوا النيب صلى هللا عليه وسلم ابلصالة فل
سلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال هلم: "قد أصبتم أو قد أحسنتم" وهبذا ظهر أن يف 

 رواية مالل حذفا كثريا.

ل هل أم النيب نه سئفامدة: اخرج بن سعد يف الطبقات بسند صحيح عن املغرية بن شعبة أ
صلى هللا عليه وسلم أحد من هذه األمة غري أيب بكر قال نعم كنا يف سفر فلما كان من 
السحر انطلق وانطلقت معه حىت تربزان عن الناس فنزل عن راحلته فتغيب عين حىت ما أراه 

وقد  أدركنا الناسففمكث طويال مث جاء فصببت عليه فتوضأ ومسح على خفيه مث ركبنا 
قيمت الصالة فتقدمهم عبد الرمحن بنب عوف وقد صلى هبم ركعة وهم يف الثانية فذهبت أ

لم أوذنه فنهاين فصلينا الركعة اليت أدركت وقضينا اليت سبقتنا فقال النيب صلى هللا عليه وس
حني صلى خلف عبد الرمحن بن عوف: "ما قبض نيب قط حىت يصلي خلف رجل صاحل 

 (1)يف أن النيب.."  من أمته" هذا احلديث صريح
"واحلسن بن أمحد أيب شعيب وحممد بن معاوية بن صاحل وحممد بن عبيد بن ميمون  .173

 ويعقوب بن كعب االنطاكي وهاشم بن القاسم احلراين وآخرون.

 قال النسامي ثقة وقال ابن سعد كان ثقة فاضال عاملا له فضل ورواية وفتوى.

الثقات وقال مات سنة إحدى أو اثنتني ( وذكره ابن حبان يف 191مات يف آخر سنة )
 ( مات سنة اثنتني وقال أبو موسى مات سنة ثالث وتسعني.1وتسعني ومامة وقال العقيلي )

ع من ال خيتلفون يف فضله وحفظه وقال العجلي ثقة أرف أدركنا الناسقلت: وقال أبو عروبة 
 299قال له: يخ آخر يعتاب بن بشري ويف الزهرة روى عنه مسلم اثين عشر حديثا..وهلم ش

 متييز حممد بن سلمة الباهلي متأخر الطبقة عن هذا من شيوخ مطني واسم جده مالل. -

 روى عن عبدهللا بن يزيد املقرئ.

 وآخر هو أقدم من هذا وهو:

 متييز حممد بن سلمة. - 300

 يروي عن عبدالرمحن بن عبد العزيز بن صهيب.
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 روى عنه القاسم بن مالل املزين.

 ابن أيب حامت ونقل عن أبيه أنه ال يعرف.ذكره 

 متييز حممد بن سلمة االزدي الكويف. - 301

 مسع احلسن بن صاحل بن حي.

 روى عنه داود بن الربيع االشجعي.

 ذكره اخلطيب وذكر معه مجاعة متأخرين.

ق )ابن ماجة( حممد بن سلمة املدين ويف نسخة العدين ويف نسخة حممد بن  - 302
 سليمان

__________ 

 ( النفيلي.1)

".)*((1) 
"واحلسن بن أمحد أيب شعيب, وحُممد بن معاوية بن صاحل, وحُممد بن ُعَبيد بن  .174

 ميمون, َويعقوب بن كعب االنطاكي وهاشم بن القاسم احلراين, وآخرون.

 قال النسامي ثقة.

 وقال ابُن َسْعٍد: كاَن ثَِقًة فاضال عاملا له فضل ورواية وفتوى.

 (.191آخر سنة )مات يف 

 وذََكره ابُن ِحبىان يف "الثقات", وقال: مات سنة إحدى, َأو اثنتني وتسعني ومئة.

 ( مات سنة اثنتني.1وقال الُعَقيلي )

 وقال أبو موسى مات سنة ثالث وتسعني.

 ال خيتلفون يف فضله وحفظه. أدركنا الناسقلُت: َوقَال أبو َعُروبَة 

: ثقة أرفع م  ن عتاب بن بشري.وقَال الِعْجليُّ

 ويف "الزهرة": روى عنه مسلم اثين عشر حديثا..وهلم شيخ آخر, يُقال له:

                                         
 9/172هتذيب التهذيب @ط الفكر ابن حجر العسقالين  (1)
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__________ 

 (1)( النفيلي.." 1)
175. #"406# 

الذي قرب به احلديث, قال: كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف سفر, فلما كان من 
زان عن الناس, حىت بر السحر ضرب عنق راحلته, فظننت أن له حاجة, فعدلت معه فانطلقنا 

 أدركنا الناس,ففنزل صلى هللا عليه وسلم عن راحلته .... وذكر احلديث, وفيه: مث ركب 
وقد تقدمهم عبد الرمحن بن عوف وصلى هبم ركعة, وهو يف الثانية فذهبت أؤذنه فنهاين, 

 فصلينا الركعة اليت أدركنا وقضينا اليت سبقتنا.

م" " عن ابن علية بنحوه مطواًل, وهو يف "صحيح مسلاتبعه ابن سعد فرواه يف "الطبقات
 مبعناه.

وخرج مسلم يف "صحيحه" عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم  
ات أيها الناس إنه مل يبق من مبشر »كشف الستارة والناس صفوف خلف أيب بكر فقال: 

فأما  أال وإين هنيت أن أقرأ راكعاً أو ساجداً,النبوة إال الرؤاي الصاحلة يراها املسلم أو ترى له, 
الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل, وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء, فقمن أن يستجاب 

 «.لكم

وعنه أيضًا قال: كشف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم السرت, ورسول هللا صلى هللا عليه 
إنه مل  –ثالث مرات  –ل بلغت اللهم ه»وسلم معصوب يف مرضه الذي مات فيه فقال: 

 (2)وذكر احلديث بنحوه.." « يبق من مبشرات النبوة إال الرؤاي الصادقة
" الذين يؤمنون ابلغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون البقرة واإلميان ابلرسل  .176

 ذلل رييلزم منه اإلميان جبميع ما أخربوا به من املالمكة واألنبياء والكتاب والبعث والقدر وغ
من تفاصيل ما أخربوا به وغري ذلل من صفات هللا وصفات اليوم اآلخر كالصراط وامليزان 
واجلنة والنار وقد أدخل يف هذه اآلايت اإلميان ابلقدر خريه وشره وألجل هذه الكلمة روى 
ابن عمر رضي هللا عنهما هذا احلديث حمتجا به على من أنكر القدر وزعم أن األمر أنف 

                                         
 9/194هتذيب التهذيب @ط املعارف=تراجم ابن حجر العسقالين  (1)
 6/406جامع اآلاثر يف السري ومولد املختار@ ط الفالح ابن انصر الدين الدمشقي  (2)
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ه مستأنف مل يسبق به سابق قدر من هللا عز و جل وقد غلظ عبدهللا بن عمر عليهم يعين أن
وتربأ منهم وأخرب أنه ال تقبل منهم أعماهلم بدون اإلميان ابلقدر واإلميان ابلقدر على درجتني 
إحدامها اإلميان أبن هللا تعاىل سبق يف علمه ما يعمله العباد من خري وشر وطاعة ومعصية 

وإجيادهم ومن هو منهم من أهل اجلنة ومن هو منهم من أهل النار وأعد هلم قبل خلقهم 
الثواب والعقاب جزاء ألعماهلم قبل خلقهم وتكوينهم وأنه كتب ذلل عنده وأحصاه وأن 
أعمال العباد جتري على ما سبق يف عمله وكتابه والدرجة الثانية إن هللا خلق أفعال العباد  

طاعة والعصيان وشاءها منهم فهذه الدرجة يثبتها أهل السنة كلها من الكفر واإلميان وال
واجلماعة وتنكرها القدرية والدرجة األوىل أثبتها كثري من القدرية ونفاها غالهتم كمعبد اجلهين 
الذي سئل ابن عمر عن مقالته وكعمرو بن عبيد وغريه وقد قال كثري من أممة السلف انظروا 

صموا وإن جحدوا فقد كفروا يريدون أن من أنكر العلم القدمي القدرية ابلعلم فإن أقروا به خ
السابق أبفعال العباد وأن هللا تعاىل قسمهم قبل خلقهم إىل شقي وسعيد وكتب ذلل عنده 
يف كتاب حفيظ فقد كذب ابلقرآن فيكفر بذلل وإن أقروا بذلل وأنكروا أن هللا خلق أفعال 

قدرية فقد خصموا ألن ما أقروا به حجة عليهم فيما العباد وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية 
أنكروه ويف تكفري هؤالء نزاع مشهور بني العلماء وأما من أنكر العلم القدمي فنص الشافعي 
وأمحد على تكفريه وكذلل غريمها من أممة اإلسالم فإن قيل فقد فرق النيب صلى هللا عليه 

عل األعمال كلها من اإلسالم ال من اإلميان و سلم يف هذا احلديث بني اإلسالم واإلميان وج
واملشهور عن السلف وأهل احلديث أن اإلميان قول وعمل ونية وأن األعمال كلها داخلة يف 
مسمى اإلميان وحكى الشافعي على ذلل إمجاع الصحابة والتابعني ومن بعدهم ممن أدركهم 

وممن أنكر ذلل على قامله  وأنكر السلف على من أخرج األعمال من اإلميان إنكارا شديدا
وجعله قوال حمداث سعيد بن جبري وميمون بن مهران وقتادة وأيوب السختياين والنخعي 

على  كنا الناسأدر والزهري وإبراهيم وحيىي بن أيب كثري وغريهم على الثوري هو رأي حمدث 
غريه وقال األوزاعي وكان من مضى من السلف ال يفرقون بني العمل واإلميان وكتب عمر 
بن عبد العزيز إىل أهل األمصار أما بعد فإن اإلميان فرامض وشرامع فمن استكملها استكمل 
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اإلميان ومن مل يستكملها مل يستكمل اإلميان ذكره البخاري يف صحيحه قيل األمر على ما 
 ".(1) 
ال الطرباىن: حدثنا أحم دبن مسعود املقدسى, حدثنا اهليثم بن مجيل, حدثنا "ق .177

حممد بن مسلم الطامفى, عن عثمان بن عبد هللا بن أوس, عن عمرو بن أوس, عن املغرية 
ملدينة, فقال: بني مكة وا -صلى هللا عليه وسلم  -بن شعبة. قال: استأذنت على رسول هللا 

 (.1« )ثر عليه الليلة شيئا حىت أصبحتفاتىن الليلة حزىب ومل أو »

 )عمرو بن وهب عن املغرية بن شعبة(

حدثنا إمساعيل, حدثنا أيوب, عن حممد بن بن سريين, عن عمرو ابن وهب  - 10151
 -عليه وسلم  صلى هللا -الثقفى. قال: كنا عند املغرية بن شعبة, فسئل: هل أم رسول هللا 

قال: نعم فزاده عندى تصديقا الذى قرب به احلديث. أحد من هذه األمة غري أىب بكر؟ ف
ىف سفر فلما كان من السحر ضرب عنق  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: كنا مع النىب 

راحلىت فظننت أن له حاجة فعدلت معه فأنطلقنا حىت برزان عن الناس فنزل عن راحلته مث 
لت: ما تل اي مغرية. قانطلق فتغيب عىن حىت ما رآه فمكث طويال مث جاء, فقال: حاج

ىل حاجة. قال: هل معل ماء. قلت: نعم. فقمت إىل قربة أو إىل سطحية معلقة ىف آخر 
الرحل فأتينه مباء فصببت عليه فغسل يديه فأحسن غسلهما. قال واشل: أقال دلكهما 
برتاب أم ال؟ مث غسل وجهه مث ذهب حيسر عن يديه وعليه جبة شامية ضيقة الكمني 

يديه من حتتها إخراجا فغسل وجهه ويديه. قال: فيجئ ىف احلديث غسل  فضاقت فأخرج
الوجه مرتني. قال: فال أدرى أهكذا كان أم ال مث مسح بناصيته ومسح على العمامة ومسح 

 وقد أقيمت الصالة فتقدمهم عبد الرمحن بن عوف وقد فأدركنا الناسعلى اخلفني وركبنا 
ينا الركعة أؤذنه فنهاىن فصلينا الركعة الىت أدركنا وقضصلى هبم ركعة وهم ىف الثانية فذهبت 

 (.2الىت سبقنا )

رواه النسامى: عن زايد بن أيوب عن إمساعيل بن علية به, ورواه أيضا: عن يعقوب بن 
 (.3إبراهيم عن هشيم عن يونس بن عبيد عن حممد بن سريين عنه به )

                                         
 27جامع العلوم واحلكم @ ط املعرفة ابن رجب احلنبلي ص/ (1)
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خلت مسجد اجلامع فإذا عمرو حدثنا يزيد, حدثنا هشام, عن حممد. قال: د - 10152
بن وهب الثقفى فدخل من الناحية األخرى فألتقينا قريبا من وسط املسجد فبدأىن ابحلديث, 
فقال: كنا عند املغرية بن شعبة فزاده ىف نفسى تصديقا الذى قرب به احلديث. قال: قلنا: 

؟ قال: صديقرجل من هذه األمة غري أىب بكر ال -صلى هللا عليه وسلم  -هل أم النىب 
وسلم  صلى هللا عليه -نعم. كنا ىف سفر كذا وكذا فلما كان من السحر ضرب رسول هللا 

عنق راحلىت وانطلق فتبعته فتغيب عىن ساعة مث جاء, فقال: حاجتل؟ قلت: ليست ىل  -
حاجة اي رسول هللا. قال: هل من ماء؟ قلت: نعم. فصببت عليه فغسل يديه مث غسل 

ن ذراعيه وكانت عليه جبة له شامية فضاقت فأدخل ييديه فأخرجهما وجهه مث ذهب حيسر ع
من حتت اجلبة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته ومسح على العمامة وعلى اخلفني 
مث حلقنا الناس وقد أقيمت الصالة وعبدالرمحن بن عوف يؤمهم وقد صلى ركعة فذهبت 

 (.4سبقنا هبا )أؤذنه فنهاىن فصلينا الىت أدركنا وقضينا الىت 

حدثنا أسود بن عامر, حدثنا جرير بن حازم, عن حممد بن سريين, حدثىن  - 10153
 (.5فذكره حنوه ) -يعىن -رجل, عن عمرو بن وهب

 )فضالة بن عمرو الزهراىن عن املغرية(

 توضأ ومسح على خفيه. -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا 

يد بن هارون, وغريه عن داود بن أىب هند عن أىب رواه الطرباىن من حديث يز  - 10154
 (.6العالية عنه )

 )قبيصة بن برمة األسدى عنه(

حدثنا هشام بن عبد امللل, حدثنا عبد هللا بن إايد مسعت إايدا حيدث, عن  - 10155
عليه وسلم  صلى هللا -قبيصة بن برمة, عن املغرية بن شعبة. قال: خرجت مع رسول هللا 

كان يسافر فسران حىت إذا كنا ىف وجه السحر انطلق حىت توارى عىن فضرب   ىف بعض ما -
اخلالء مث جاء فدعا بطهور وعليه جبة شامية ضيقة الكمني فأدخل يده ىف أسفل اجلبة مث 

 (.7غسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على اخلفني )

 )قبيصة بن ذؤيب عن املغرية(

 بن مسلمة ىف توريث اجلدة, تقدم ىف ترمجة حممد
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 )قرة بن إايس املزىن(

__________ 

 .443/ 20( املعجم الكبري: 1)
 .244/ 4( املسند: 2)
 .77/ 1( سنن النسامى: 3)
 .247/ 4( املسند: 4)
 .248/ 4( املسند: 5)
 .425/ 20( املعجم الكبري: 6)
 (1).." 248/ 4( املسند: 7)
ثـََنا ِإمْسَاِعيُل َأْخربََ  - 17432" .178 ٍب الثـىَقِفيِِ اَن أَيُّوُب َعْن حُمَمىٍد َعْن َعْمرِو ْبِن َوهْ َحدى

ُ َعَلْيِه َوَسلىَم َأحَ  ٌد ِمْن َهِذِه اأْلُمىِة َغرْيَ قَاَلُكنىا َمَع اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة َفُسِئَل َهْل أَمى النىيبى َصلىى الِلى
ُ تـََعاىَل َعْنهُ   َعَلْيِه َوَسلىَم يف َسَفٍر فـََلمىا َكاَن فـََقاَل نـََعْم ُكنىا َمَع النىيبِِ َصلىى الِلىُ  َأيب َبْكٍر َرِضَي الِلى

 بـََرْزاَن َعْن ِمْن السىَحِر َضَرَب ُعُنَق َراِحَليِت َفظَنَـْنُت َأنى َلُه َحاَجًة فـََعَدْلُت َمَعُه فَاْنطََلْقَنا َحىتى 
وِياًل مُثى َجاَء فـََقاَل ِه مُثى اْنطََلَق فـَتَـَغيىَب َعينِِ َحىتى َما أَرَاُه َفَمَكَث طَ النىاِس فـَنَـَزَل َعْن رَاِحَلتِ 

ٍة َأْو ِإىَل َحاَجَتَل اَي ُمِغريَُة قـُْلُت َما يل َحاَجٌة فـََقاَل َهْل َمَعَل َماٌء فـَُقْلُت نـََعْم فـَُقْمُت ِإىَل ِقْربَ 
ُتُه مبَاٍء َفَصبَـْبُت َعَلْيِه فـََغسَ َسِطيَحٍة ُمَعلىَقٍة يف آِخَرِة الرى  َل َيَدْيِه َفَأْحَسَن َغْسَلُهَما قَاَل ْحِل َفأَتـَيـْ

ْيِه ُجبىٌة َشاِميىٌة َوَأُشلُّ أَقَاَل َدلىَكُهَما ِبرُتَاٍب أَْم اَل مُثى َغَسَل َوْجَهُه مُثى َذَهَب حَيِْسُر َعْن َيَدْيِه َوَعلَ 
ْيِه قَاَل فـََيِجيُء يف َفَضاَقْت َفَأْخرََج َيَدْيِه ِمْن حَتِْتَها ِإْخرَاًجا فـََغَسَل َوْجَهُه َوَيدَ َضيَِِقُة اْلُكمىنْيِ 

َح َعَلى احْلَِديِث َغْسُل اْلَوْجِه َمرىَتنْيِ قَاَل اَل أَْدرِي أََهَكَذا َكاَن أَْم اَل مُثى َمَسَح بَِناِصَيِتِه َوَمسَ 
َنا اْلِعَماَمِة َوَمَسَح َعلَ  َمُهْم َعْبُد الرىمْحَِن َوَقْد أُِقيَمتْ  فََأْدرَْكَنا النَّاسَ ى اخْلُفىنْيِ َورَِكبـْ  الصىاَلُة فـَتَـَقدى

َنا الرىْكَعَة الىيِت أَْدرَْكَنا ْبُن َعْوٍف َوَقْد َصلىى هِبِْم رَْكَعًة َوُهْم يف الثىانَِيِة َفَذَهْبُت أُوِذنُُه فـَنَـَهاين َفَصلىيْـ 
َنا الرىْكَعَة."   (2)َوَقَضيـْ

                                         
 12جامع املسانيد والسنن @ ط األسدي ابن كثري ص/ (1)
 17/254حاشية السندي على مسند اإلمام أمحد @ ط أخرى السندي, حممد بن عبد اهلادي  (2)
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ثـََنا ِإمْسَاِعيُل َأْخرَباََن أَيُّوُب َعْن حُمَمىِد ْبِن ِسريِيَن َعْن َعْمرِو بْ  - 17476" .179 ِن َوْهٍب َحدى
لىَم َأَحٌد ِمْن َهِذِه ِه َوسَ الثـىَقِفيِِ قَاَلُكنىا ِعْنَد اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة َفُسِئَل َهْل أَمى النىيبى َصلىى الِلىُ َعَليْ 

اَل ُكنىا َمَع اأْلُمىِة َغرْيَ َأيب َبْكٍر قَاَل نـََعْم قَاَل فـَزَاَدُه ِعْنِدي َتْصِديًقا الىِذي قـَرىَب ِبِه احْلَِديَث قَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلىَم يف َسَفٍر فـََلمىا َكاَن ِمْن السىَحِر َضَرَب َعِقَب رَ  ِحَليِت َفظَنَـْنُت َأنى لَُه االنىيبِِ َصلىى الِلى

َق فـَتَـَغيىَب َعينِِ َحاَجًة فـََعَدْلُت َمَعُه فَاْنطََلْقَنا َحىتى بـََرْزاَن َعْن النىاِس فـَنَـَزَل َعْن رَاِحَلِتِه مُثى اْنطَلَ 
 َحاَجٌة فـََقاَل َهْل يل َحىتى َما أَرَاُه َفَمَكَث َطوِياًل مُثى َجاَء فـََقاَل َحاَجَتَل اَي ُمِغريَُة قـُْلُت َما 

ُتهُ هِبَا َفَصبَـْبُت َمَعَل َماءٌ قـُْلُت نـََعْم فـَُقْمُت ِإىَل ِقْربٍَة َأْو قَاَل َسِطيَحٍة ُمَعلىَقٍة يف آِخَرةِ الرىْحِل َفأَتـَيْـ 
ْم اَل مُثى َغَسَل َوْجَهُه مُثى أَ  َعَلْيِه فـََغَسَل َيَدْيِه َفَأْحَسَن َغْسَلُهَما قَاَل َوَأُشلُّ أَقَاَل َدلىَكُهَما ِبرُتَابٍ 

ْن حَتِْتَها ِإْخرَاًجا َذَهَب حَيِْسُر َعْن َيِدِه َوَعَلْيِه ُجبىٌة َشاِميىٌة َضيَِِقُة اْلُكمِِ َفَضاَقْت َفَأْخرََج َيَدْيِه مِ 
 َفاَل أَْدرِي أََهَكَذا َكاَن أَْم اَل نْيِ فـََغَسَل َوْجَهُه َوَيَدْيِه قَاَل فـََيِجيُء يف احْلَِديِث َغْسُل اْلَوْجِه َمرىتَ 

َنا  َوَقْد أُِقيَمْت  َأْدرَْكَنا النَّاسَ فَ مُثى َمَسَح بَِناِصَيِتِه َوَمَسَح َعَلى اْلِعَماَمِة َوَمَسَح َعَلى اخْلُفىنْيِ مُثى رَِكبـْ
َمُهْم َعْبُد الرىمْحَِن ْبُن َعْوٍف َوَقْد َصلىى هبِِ  ُهْم يف الثىانَِيِة َفَذَهْبُت أُوِذنُُه ْم رَْكَعًة وَ الصىاَلُة فـَتَـَقدى

َنا."   (1)فـَنَـَهاين َفَصلىيـْ
( أعلم 2( ]قال: وقال مالل: كان سليمان بن يسار )1"العلم, وكثرة ]اللغط[ ) .180

( والكالم واملراء يف 3ظ / / ابن املسيب, وكان إذا كثر ]اللغط[ )227أهل البلدة بعد 
 «.نعليه وقاماملسجد أخذ 

 (5( عن عبد هللا بن عبد احلكم )4« )بيان العلم»ونقل الشيخ أبو عمر يف 
 سئل مالل عن رفع الصوت يف املسجد يف العلم وغريه؟»عن أشهب قال: 

ون ذلل على قدميا يعيب أدركنا الناسفقال: ال خري يف ذلل يف العلم, وال يف غريه, ولقد 
ن ذلل يف جملسه كان يعتذر منه, وأان أكره ذلل, وال من يكون يف جملسه, ومن كان يكو 

 اهـ.« أرى فيه خريا

 (؟!.6« )علم ورفع صوت»وقد سئل أيضا عن ذلل فقال: 

فأنكر أن يكون مِث علم فيه رفع صوت. قال: (: »7« )صاحب املدخل»قال ابن احلاج 
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االتباع  على سبيلوقد كانوا يقعدون يف جمالس علمهم كأخي الِسرار, فإذا كان جملس علم 
فليس فيه رفع صوت, قال: فإن وجد رفع صوت منع منه, وأخرج من فعل ذلل ملا ورد: 

 اهـ.« وهو عام والضرر به واقع فيمنع« مسجدان هذا ال ترفع فيه األصوات»

ع وحيذر أن يرفع صوته, وأن ينزعج فيؤذي بيت ربِه إن كان فيه, وبرف»وقال يف موضع آخر: 
ب العلم, وعن حِد الِسمت والوقار, ويوقع من جالسه يف ذلل القتدامهم صوته خيرج عن أد

 به.

__________ 

 الغلط.«: د»و « ج»( يف 1)

م موىل ميمونة أم املؤمنني وأحد الفقهاء السبعة ابملدينة, 725هـ 107( أبو أيوب ت: 2)
 .384/ 2قال عنه ابن سعد: ثقة. عامل, فقيه, كثري احلديث. طبقات ابن سعد: 

 «.د»و « ج»( ما بني املعقوفتني ساقط من 3)

 .139/ 1( انظر جامع العلم: 4)
م. فقيه, من أصحاب مالل, انتهت إليه الرايسة مبصر 829هـ 214( أبو حممد ت: 5)

 بعد أشهب.

له مصنفات يف الفقه وغريه, منها: سرية عمر بن عبد العزيز, والقضاء يف البنيان, واملناسل, 
 .3534/ 3الوفيات:  وغريها انظر

 .137/ 1( املدخل: 6)
 (1).." 107/ 1( م. س: 7)
, ومسلُم بن  .181 "يضع ركبتيه قبل يديه عمُر بن اخلطاب رضي هللا عنه, وبه قال النخعيُّ

, وأمحُد, وإسحاق, وأبو حنيفة وأصحابُه, وأهُل الكوفة.  يسار, والثورِي, والشافعيُّ

بل رُكبهم: قال يضعون أيدَيهم ق أدركنا النَّاسوقالت طامفة: يضع يديه قبل ركبتيه,  .182
 ابُن أيب داود: وهو قول أصحاب احلديث.
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قلت: وقد روي حديُث أيب هريرة بلفظ آخر ذكره البيهقي, وهو:"إذا سجد أحدكم,  .183
فال يربُك كما يربُك البعرُي, وليضع يديه على ركبتيه" قال البيهقي: فإن كان حمفوظاً, كان 

 ضع يديه قبل ركبتيه عند اإِلهواء إىل السجود.دليالً على أنه ي

 وحديث وامل بن ُحجر أوىل لوجوه. .184

 أحدها : أنه أثبت من حديث أيب هريرة, قاله اخلطايب, وغريه. .185

الثاين: أن حديث أيب هريرة مضطرب املنت كما تقدم, فمنهم من يقول فيه: وليضع  .186
ركبتيه,  ل: وليضع يديه علىيديه قبل ركبتيه, ومنهم من يقول ابلعكس, ومنهم من يقو 

 ومنهم من حيذف هذه اجلملة رأساً.

 الثالث : ما تقدم من تعليل البخاري والدارقطين وغريمها. .187

الرابع: أنه على تقدير ثبوته قد ادعى فيه مجاعة من أهل العلم النسَخ قال ابن املنذر:  .188
 (1)وقد زعم بعُض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتني." 

ايدة واحلديث دليل على مشروعية القنوت يف صالة الوتر وهو جممع عليه "هذه الز  .189
يف النصف األخري من رمضان وذهب اهلادوية وغريهم إىل أنه يشرع أيضا يف غريه إال أن 
اهلادوية ال جييزونه ابلدعاء من غري القرآن والشافعية يقولون إنه يقنت هبذا الدعاء يف صالة 

 لهالفجر ومستندهم يف ذلل قو 

) وللبيهقي عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -42
يعلمنا دعاء ندعو به يف القنوت من صالة الصبح قلت أمجله هنا وذكره يف ختريج األذكار 
من رواية البيهقي وقال: "اللهم اهدين" احلديث إىل آخره رواه البيهقي من طرق أحدها عن 

ن  دة والراء تصغري برد وهو ثقبة بن أيب مرمي مسعت ابن احلنفية وابن عباس يقوالبريد ابملوح
كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقنت يف صالة الصبح ووتر الليل هبؤالء الكلمات ويف 
إسناده جمهول وروى من طريق أخرى وهي اليت ساق املصنف لفظها عن ابن جريج بلفظ 

ال وصالة الصبح وفيه عبد الرمحن بن هرمز ضعيف ولذا ق يعلمنا دعاء ندعو به يف القنوت
 املصنف ويف سنده ضعف.

                                         
 1/230زاد املعاد يف هدي خري العباد @ط الرسالة= مقابلة ابن القيم  (1)



188 

 

) وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إذا سجد  -43
أحدكم فال يربك كما يربك البعري وليضع يديه قبل ركبتيه" أخرجه الثالثة هذا احلديث أخرجه 

خاري والرتمذي والدارقطين قال البخاري حممد بن عبد هللا بن احلسن أهل السنن وعلله الب
ال يتابع عليه وقال ال أدري مسع من أيب الزاند أم ال وقال الرتمذي غريب ال نعرفه من حديث 
أيب الزاند وقد أخرجه النسامي من حديث أيب هريرة أيضا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم 

نيب قبل ركبتيه وقد أخرج ابن أيب داود من حديث أيب هريرة أن ال ومل يذكر فيه وليضع يديه
صلى هللا عليه وسلم " كان إذا سجد بدأ بيديه قبل ركبتيه" ومثله أخرج الدراوردي من 
حديث ابن عمر وهو الشاهد الذي سيشري املصنف إليه وقد أخرج ابن خزمية يف صحيحه 

ني ال "كنا نضع اليدين قبل الركبتمن حديث مصعب بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه ق
ند فأمران بوضع الركبتني قبل اليدين" واحلديث دليل على أنه يقدم املصلي يديه قبل ركبتيه ع

االحنطاط إىل السجود وظاهر احلديث الوجوب لقوله "ال يربكن" وهو هني ولألمر بقوله 
 ذلل فذهب لماء يف"وليضع" قيل ومل يقل أحد بوجوبه فتعني أنه مندوب وقد اختلف الع

 نا الناسأدركاهلادوية ورواية عن مالل واألوزاعي إىل العمل هبذا احلديث حىت قال األوزاعي 
يضعون أيديهم قبل ركبهم وقال ابن أيب داود وهو قول أصحاب احلديث وذهبت الشافعية 

ذا هواحلنفية ورواية عن مالل إىل العمل حبديث وامل وهو قوله وهو أي حديث أيب هريرة 
 أقوى يف سنده من حديث وامل بن حجر وهو أنه قال

) رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه" أخرجه األربعة  -44
فإن األول أي حديث أيب هريرة شاهدا من حديث ابن عمر صححه ابن خزمية تقدم ذكر 

ضع قال قال انفع كان ابن عمر يالشاهد هذا قريبا وذكره أي الشاهد البخاري معلقا موقوفا 
 (1)يديه قبل ركبتيه وحديث وامل أخرجه أصحاب السنن." 

"ابلوطء على القادر واملعذور يبني عذره بقوله لو قدرت لفئت ألنه الذي يقدر عليه  .190
ُ نـَْفساً ِإالى ُوْسَعَها{ وقيل بقوله رجعت عن مييين وهذا للهاد   ويةلقوله تعاىل: }ال ُيَكلُِِف الِلى

كأهنم يقولون املراد رجوعه عن ميينه ال إيقاع ما حلف عليه وقيل تكون يف حق املعذور 
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ابلنية ألهنا توبة يكفي فيها العزم ورد أبهنا توبة عن حق خملوق فال بد من إفهامه الرجوع 
عن األمر الذي عزم عليه السادسة اختلفوا هل جتب الكفارة على من فاء فقال اجلمهور 

ني قد حنث فيها فتجب الكفارة حلديث "من حلف على ميني فرأى غريها خريا جتب ألهنا مي
 منها فليكفر عن ميينه وليأت الذي هو خري" وقيل ال جتب لقوله تعاىل: }فَِإْن َفاُءوا فَِإنى الِلىَ 
 َغُفوٌر َرِحيٌم{ وأجيب أبن الغفران خيتص ابلذنب ال ابلكفارة ويدل للمسألة اخلامسة قوله

سليمان بن يسار بفتح املثناة فسني مهملة خمففة بعد األلف راء هو أبو أيوب وعن  -3
سليمان بن يسار موىل ميمونة زوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو أخو عطاء بن يسار  
كان سليمان من فقهاء املدينة وكبار التابعني ثقة فاضال ورعا حجة هو أحد الفقهاء السبعة 

هريرة وأم سلمة مات سنة سبع ومامة وهو ابن ثالث وسبعني سنة  روى عن ابن عباس وأيب
قال أدركت بضعة عشر رجال من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلهم يقفون 
املويل رواه الشافعي ويف اإلرشاد البن كثري أنه قال الشافعي بعد رواية احلديث وأقل ذلل 

ونه أربعة أشهر  عة عشر وقوله يقفون مبعىن يقفثالثة عشر اه يريد أقل ما يطلق عليه لفظ بض
اإليالء  يقفون أدركنا الناسكما أخرجه إمساعيل هو ابن أيب إدريس عن سليمان أيضا قال 

إذا مضت األربعة فإطالق رواية الكتاب حممولة على هذه الرواية املقيدة وقد أخرج الدارقطين 
ن اثىن عشر رجال من الصحابة عمن طريق سهيل بن أيب صاحل عن أبيه أنه قال سألت 

الرجل يويل فقالوا ليس عليه شيء حىت متضي أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإال طلق وأخرج 
إمساعيل املذكور من حديث ابن عمر أنه قال إذا مضت أربعة أشهر يوقف حىت يطلق وال 

ميا رجل أ يقع عليه الطالق حىت يطلق وأخرج اإلمساعيلي أثر ابن عمر بلفظ أنه كان يقول
آىل من امرأته فإذا مضت أربعة أشهر يوقف حىت يطلق أو يفيء وال يقع عليها طالق إذا 
مضت حىت يوقف ويف الباب آاثر كثرية عن السلف كلها قاضية أبنه ال بد بعد مضي 
األربعة األشهر من إيقاف املويل ومعىن إيقافه هو أن يطالب إما ابلفيء وإما ابلطالق وال 

مبجرد مضي املدة وإىل هذا ذهب اجلماهري وعليه دل ظاهر اآلية إذ قوله تعاىل:  يقع الطالق
يٌع َعِليٌم{ يدل قوله }مسَِيٌع{ على أن الطالق يقع بقول  }َوِإْن َعَزُموا الطىالَق فَِإنى الِلىَ مسَِ
 نيتعلق به السمع ولو كان يقع مبضي املدة لكفى قوله }َعِليٌم{ ملا عرف من بالغة القرآ

وأن فواصل اآلايت تشري إىل ما دلت عليه اجلملة السابقة فإذا وقع الطالق فإنه يكون رجعيا 
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 عند اجلمهور وهو الظاهر ولغريهم تفاصيل ال يقوم عليها دليل

وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال كان إيالء اجلاهلية السنة والسنتني فوقت هللا أربعة  -4
 (1)شهر فليس إبيالء أخرجه البيهقي وأخرجه." أشهر فإن كان أقل من أربعة أ

))إَذا  َوَعْن َأيب ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلى َصلىى الِلىُ َعَلْيِه َوَسلىَم: - 294/ 43" .191
 َسَجَد َأَحدُُكْم, َفالَ َيرْبُْك َكَما َيرْبُُك اْلَبِعرُي, َوْلَيَضْع َيَدْيِه قـَْبَل رُْكبَـتَـْيِه((.

 َرَجُه الثىالَثَُة, َوُهَو أَقـَْوى ِمْن َحِديِث َواِمِل ْبِن ُحْجٍر.َأخْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلىَم: إذَ  ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلِى َصلىى الِلى ا َسَجَد َأَحدُُكْم )َوَعْن َأيب ُهَريـَْرَة َرِضَي الِلى
 ُه الثىالَثَُة(.َيَدْيِه قـَْبَل رُْكبَـتَـْيِه. َأْخَرجَ  َفالَ َيرْبُْك َكَما َيرْبُُك اْلَبِعرُي, َوْلَيَضعْ 

اَرُقْطيِنُّ. ِْمِذيُّ, َوالدى  َهَذا احْلَِديُث َأْخَرَجُه أَْهُل السَُّنِن, َوَعلىَلُه اْلُبَخارِيُّ, َوالرتِِ

َع ِمْن َأيب الِزاَِنِد  .قَاَل اْلُبَخارِيُّ: حُمَمىُد ْبُن َعْبِد الِلِى ْبِن احلََْسِن الَ يـَُتاَبُع َعَلْيهِ  َوقَاَل: الَ أَْدرِي مسَِ
 أَْم اَل؟.

ِْمِذيُّ: َغرِيٌب, الَ نـَْعرِفُُه ِمْن َحِديِث َأيب الِزاَِنِد إال ِمن هذا الَوْجِه.  َوقَاَل الرتِِ

 َصلىى الِلىُ َعَلْيِه َوَسلىَم( َوملَْ َوَقْد َأْخَرَجُه النىَساِميُّ ِمْن َحِديِث َأيب ُهَريـَْرَة أَْيضًا َعْنُه: )َأنى النىيبى 
 َيْذُكْر ِفيِه: )َوْلَيَضْع َيَدْيِه قـَْبَل رُْكبَـتَـْيِه(.

ُ َعَلْيِه َوَسلى  َم َكاَن إَذا َسَجَد َوَقْد َأْخرََج اْبُن َأيب َداُوَد ِمْن َحِديِث َأيب ُهَريـَْرَة, َأنى النىيبى َصلىى الِلى
َو الشىاِهُد الىِذي ِه قـَْبَل رُْكبَـتَـْيِه. َوِمثْـَلُه َأْخرََج الدىرَاَوْرِديُّ ِمْن َحِديِث اْبِن ُعَمَر, َوهُ َبَدَأ بَِيَديْ 

 َسُيِشرُي اْلُمَصنُِِف إلَْيِه.

بِيِه, أَ  َوَقْد َأْخرََج اْبُن ُخَزمْيََة يف َصِحيِحِه ِمْن َحِديِث ُمْصَعِب ْبِن َسْعِد ْبِن َأيب َوقىاٍص, َعنْ 
 ِن".قَاَل: "ُكنىا َنَضُع اْلَيَدْيِن قـَْبَل الرُّْكبَـَتنْيِ, َفأُِمْراَن ِبَوْضِع الرُّْكبَـَتنْيِ قـَْبَل اْلَيَديْ 

طَاِط إىَل    السُُّجوِد, َوظَاِهرُ َواحْلَِديُث َدلِيٌل َعَلى أَنىُه يـَُقدُِِم اْلُمَصلِِي َيَدْيِه قـَْبَل رُْكبَـتَـْيِه ِعْنَد ااِلحنِْ
يَل: َوملَْ يـَُقْل احْلَِديِث اْلُوُجوُب؛ لَِقْولِِه: ))اَل َيرْبَُكنى(( َوُهَو هَنٌْي؛ َوِلأْلَْمِر ِبَقْولِِه: ))َوْلَيَضْع((. قِ 

َ أَنىُه َمْنُدوٌب.  َأَحٌد ِبُوُجوِبِه, فـَتَـَعنيى

اأْلَْوزَاِعيُّ إىَل اْلَعَمِل هِبََذا ايٌَة َعْن َماِلٍل, وَ َوَقد اْختَـَلَف اْلُعَلَماءُ يف َذِلَل؛ َفَذَهَب اهْلَاَدِويىُة, َورِوَ 
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 : َكِبِهْم. َوقَاَل اْبُن َأيب َداُوَد: َيَضُعوَن أَْيِديـَُهْم قـَْبَل ُر  َأْدرَْكَنا النَّاسَ احْلَِديِث, َحىتى قَاَل اأْلَْوزَاِعيُّ
 َوُهَو قـَْوُل َأْصَحاِب احْلَِديِث.

ُهَو قـَْولُُه: )َوُهَو( ُة, َواحْلََنِفيىُة, َورَِوايٌَة َعْن َماِلٍل إىَل اْلَعَمِل حِبَِديِث َواِمٍل, وَ َوَذَهَبِت الشىاِفِعيى 
 أي: َحِديُث َأيب ُهَريـَْرَة َهَذا )أَقـَْوى( يف َسَنِدِه )ِمْن َحِديِث َواِمٍل( َوُهَو أَنىُه قَاَل:

ُ عَ  - 295/ 44  ْيِه قـَْبَل َيَدْيِه.َلْيِه َوَسلىَم إَذا َسَجَد َوَضَع رُْكبَـتَـ رَأَْيُت النىيبى َصلىى الِلى

ُهَما, صَ  حىَحُه َأْخَرَجُه اأْلَْربـََعُة؛ فَِإنى ِلأْلَوىِل َشاِهدًا ِمْن َحِديِث اْبِن ُعَمَر َرِضَي الِلىُ تـََعاىَل َعنـْ
 .اْبُن ُخَزمْيََة, َوذََكَرُه اْلُبَخارِيُّ ُمَعلىقاً َمْوُقوفاً 

َجُه اأْلَْربـََعُة. فَِإنى )رَأَْيُت النىيبى َصلىى الِلىُ َعَلْيِه َوَسلىَم إَذا َسَجَد َوَضَع رُْكبَـتَـْيِه قـَْبَل َيَدْيِه. َأْخرَ 
ذِْكُر  مَ ِلأْلَوىِل( أي: َحِديِث َأيب ُهَريـَْرَة )َشاِهداً ِمْن َحِديِث اْبِن ُعَمَر َصحىَحُه اْبُن ُخَزمْيََة( تـََقدى 

 الشىاِهِد َهَذا َقرِيباً.

َيَدْيِه  )َوذََكَرُه( أي: الشىاِهَد )اْلُبَخارِيُّ ُمَعلىقًا َمْوُقوفاً( فَقاَل: قَاَل اَنِفٌع: َكاَن اْبُن ُعَمَر َيَضعُ 
 قـَْبَل رُْكبَـتَـْيِه.

السىَكِن يف َصِحيَحْيِهَما,  مْيََة, َواْبنُ َوَحِديُث َواِمٍل َأْخَرَجُه َأْصَحاُب السَُّنِن اأْلَْربـََعُة, َواْبُن ُخزَ 
ِْمِذيُّ, وابُن أيب  َداُوَد, ِمْن طَرِيِق َشرِيٍل, َعْن َعاِصِم ْبِن ُكَلْيٍب, َعْن أَبِيِه, قَاَل اْلُبَخارِيُّ َوالرتِِ

: تـََفرىَد ِبِه َشرِيٌل. َوَلِكْن َلُه َشاِهٌد َعْن َعاِصٍم اأْلَْحَوِل  َهِقيُّ ْن أََنٍس َقاَل: "رَأَْيُت َرُسوَل عَ َواْلبَـيـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلىَم احْنَطى اِبلتىْكِبرِي َحىتى َسبَـَقْت رُْكبَـَتاُه َيَدْيِه". أَ  اَرُقْطيِنُّ َواحْلَاِكُم الِلِى َصلىى الِلى ْخَرَجُه الدى

. َهِقيُّ  َواْلبَـيـْ

 (1)َوقَاَل احْلَاِكُم: ُهَو َعَلى َشْرِطِهَما.." 
َر َوَعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر َرِضَي الِلىُ َعْنُه قَاَل: أَْدرَْكُت ِبْضَعَة َعشَ  - 1026/ 3" .192

ُ َعَلْيِه َوَسلىَم, ُكلُُّهْم يَِقُفوَن اْلُمويلَ. َرَواهُ  .َرُجالً ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل الِلِى َصلىى الِلى   الشىاِفِعيُّ

ِف رَاٌء, ُهَو: أَبُو أَيُّوَب (: ِبَفْتِح اْلُمثـَنىاِة َفِسنٍي ُمْهَمَلٍة خُمَفىَفٍة بـَْعَد األَلِ )َوَعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَسارٍ 
ُ َعَلْيِه َوَسلىَم.  ُسَلْيَماُن ْبُن َيَساٍر, َمْوىَل َمْيُمونََة َزْوِج َرُسوِل الِلِى َصلىى الِلى

ِعنَي, ثَِقًة فَاِضالً َوَرعاً ِمْن فـَُقَهاِء اْلَمِديَنِة, وَِكَباِر التىابِ  َوُهَو َأُخو َعطَاِء ْبِن َيَساٍر, َكاَن ُسَلْيَمانُ 
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َعِة, َرَوى َعن اْبِن َعبىاٍس َوَأيب ُهَريـَْرَة َوأُمِِ َسَلَمَة, َماَت سَ  َنَة َسْبٍع ُحجىًة, ُهَو َأَحُد اْلُفَقَهاِء السىبـْ
 ًة.َوِماَمٍة, َوُهَو اْبُن َثالٍث َوَسْبِعنَي َسنَ 

ُهْم يَِقُفوَن )قَاَل: أَْدرَْكُت ِبْضَعَة َعَشَر َرُجاًل ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل الِلِى َصلىى الِلىُ َعَلْيِه َوَسلىَم ُكلُّ 
(. َويف اإِلْرَشاِد الْبِن َكِثرٍي أَنىُه قَاَل الشىاِفِعيُّ بـَْعَد رَِوايَِة ا : َوأََقلُّ حْلَِديثِ اْلُمويلَ. َرَواُه الشىاِفِعيُّ

 َذِلَل َثالثََة َعَشَر اهـ.

ُه أَْربـََعَة َأْشُهٍر, َكَما يُرِيُد: أََقلُّ َما يُْطَلُق َعَلْيِه َلْفُظ ِبْضَعَة َعَشَر, َوقـَْولُُه: يَِقُفوَن, مبَْعىَن: يَِقُفونَ 
 يَِقُفونَ  ْدرَْكَنا النَّاسَ أَ َأْخَرَجُه إمْسَاِعيُل, ُهَو اْبُن َأيب إْدرِيس, َعْن ُسَلْيَماَن أَْيضاً, أَنىُه قَاَل: 

 .اإِليالَء إَذا َمَضت اأَلْربـََعُة, فَِإْطالُق رَِوايَِة اْلِكَتاِب حَمُْموَلٌة َعَلى َهِذِه الِرَِوايَِة اْلُمَقيىَدةِ 
اَرُقْطيِنُّ ِمْن حديِث ُسَهْيِل ْبِن َأيب َصاِلٍح َعْن أَبِيِه, أَنىُه قَاَل: َسأَْلُت ا ْثيَنْ َعَشَر َوَقْد َأْخرََج الدى

ةُ َأْشُهٍر فـَُيوَقُف, ِمن الصىَحابَِة َعن الرىُجِل يُويل, فـََقاُلوا: لَْيَس َعَلْيِه َشْيءٌ َحىتى مَتِْضَي أَْربـَعَ  َرُجالً 
 فَِإْن فَاَء َوِإالى طَلىَق.

ُهٍر يُوَقُف شْ َوَأْخرََج إمْسَاِعيُل اْلَمْذُكوُر ِمْن َحِديِث اْبِن ُعَمَر, أَنىُه قَاَل: " إَذا َمَضْت أَْربـََعُة أَ 
َها الطىالُق َحىتى يُطَلَِِق ". َوَأْخرََج اإِلمْسَاِعيِليُّ أَثـََر اْبنِ   ُعَمَر بَِلْفِظ: َحىتى يُطَلَِِق, َوال يـََقُع َعَليـْ

َا َرُجٍل آىَل ِمن اْمرَأَتِِه, فَِإَذا َمَضْت أَْربـََعُة َأْشُهٍر, يُوَقُف َحىتى  يُطَلَِِق َأْو  أَنىُه َكاَن يـَُقوُل: " أميُّ
َها َطالٌق إَذا َمَضْت َحىتى يُوَقَف ".  يَِفيَء, َوال يـََقُع َعَليـْ

ِة اأَلْشُهِر ِمْن َويف اْلَباِب آاَثٌر َكِثريٌَة َعن السىَلِف, ُكلَُّها قَاِضَيٌة أِبَنىُه ال بُدى بـَْعَد ُمِضيِِ اأَلْربـَعَ 
َقُع الطىالُق مبَُجرىِد َو َأْن يُطَاَلَب إمىا اِبْلَفْيِء أو اِبلطىالِق, َوال يَـ إيَقاِف اْلُمويل, َوَمْعىَن إيَقاِفِه هُ 

ِة, َوِإىَل َهَذا َذَهَب اجْلََماِهرُي.  ُمِضيِِ اْلُمدى

يٌع َعِليمٌ  َ مسَِ {, َيُدلُّ قـَْولُُه: َوَعَلْيِه َدلى ظَاِهُر اآليَِة؛ إْذ قـَْولُهُ تـََعاىَل: }َوِإْن َعَزُموا الطىالَق فَِإنى الِلى
يٌع( َعَلى َأنى الطىالَق يـََقُع ِبَقْوٍل يـَتَـَعلىُق ِبِه السىْمُع, َوَلْو َكاَن يـََقُع مبُِضيِِ الْ  كما قالَُه   -ُمدىِة )مسَِ
 بنفِس ُمِضيِِ قُ ابُن امُلَسيِِِب واأَلْوزَاِعيُّ وَربِيَعُة وَمْكُحوٌل والزُّْهرِيُّ والُكوِفيُّوَن: إنىُه يـََقُع الطال

َها  َة َعَليـْ ِة, فِقيَل: طَْلَقٌة َرْجِعيىٌة, وِقيَل: ابمَِنٌة, وال ِعدى َفى قـَْولُُه: )َعِليٌم(؛ ِلَما ُعِرَف َلكَ  -امُلدى
 ِمْن َبالَغِة اْلُقْرآِن.

َذا َوَقَع الطىالُق, فَِإنىُه َيُكوُن إِ َوَأنى فـََواِصَل اآلاَيِت ُتِشرُي إىَل َما َدلىْت َعَلْيِه اجْلُْمَلُة السىاِبَقُة, فَ 
َها َدلِيٌل.  َرْجِعيًّا ِعْنَد اجْلُْمُهوِر, َوُهَو الظىاِهُر. َولَِغرْيِِهْم تـََفاِصيُل ال يـَُقوُم َعَليـْ



193 

 

 أَْربـََعَة لِلىُ َوَعن اْبِن َعبىاٍس قَاَل: َكاَن ِإيالُء اجْلَاِهِليىِة السىَنَة َوالسىنَـَتنْيِ, فـََوقىَت ا - 1027/ 4
.  َأْشُهٍر, فَِإْن َكاَن أََقلى ِمْن أَْربـََعِة َأْشُهٍر فـََلْيَس إبِِيالٍء. َأْخَرَجُه اْلبَـيـَْهِقيُّ

ُهَما قَاَل: َكاَن إيالءُ اجْلَاِهِليىِة السىَنَة َوالسىنَـَتنْيِ, فـَوَ  ُ َعنـْ ُ أَْربـَعَ )َوَعن اْبِن َعبىاٍس َرِضَي الِلى َة قىَت الِلى
(, َوَأْخَرَجهُ  َهِقيُّ الطىرَبَاينُّ أَْيضاً  َأْشُهٍر, فَِإْن َكاَن أََقلى ِمْن أَْربـََعِة َأْشُهٍر فـََلْيَس إبِِيالٍء. َأْخَرَجُه اْلبَـيـْ

 َعْنُه.

: َكاَنت اْلَعَرُب يف اجْلَاِهِليىِة حَتِْلُف بَِثالثَِة َأْشَياَء.  َوقَاَل الشىاِفِعيُّ

َهاَر َعمىا َكاَن : " َكانُوا يُطَلُِِقوَن الطىالَق َوالظَِِهاَر َواإِليالَء, فـَنَـَقَل تـََعاىَل اإِليالَء َوالظِِ َويف َلْفظٍ 
لشىرِْع, َوبَِقَي َعَلْيِه اجْلَاِهِليىُة ِمْن إيَقاِع اْلُفْرَقِة َعَلى الزىْوَجِة, إىَل َما اْستَـَقرى َعَلْيِه ُحْكُمُهَما يف ا

 (1)الطىالِق َعَلى َما َكاَن َعَلْيِه ".." ُحْكُم 
"فإن قيل: فقد فرق النيب )يف هذا احلديث بني اإلسالم واإلميان, وجعل األعمال   .193

كلها من اإلسالم ال من اإلميان, واملشهور عن السلف وأهل احلديث أن اإلميان قول وعمل 
بة ي على ذلل إمجاع الصحاونية, وأن األعمال كلها داخلة يف مسمى اإلميان. وحكى الشافع

والتابعني ومن بعدهم ممن أدركهم, وأنكر السلف على من أخرج األعمال من اإلميان إنكارًا 
شديًدا, وممن أنكر ذلل على قامله وجعله قواًل حمداث سعيد بن جبري وميمون بن مهران 

غريهم وقال الثوري: و  وقتادة وأيوب السىْخِتياين والنخعي والزهري وإبراهيم وحيىي بن أيب كثري
على غريه, وقال األوزاعي: كان من مضى من السلف ال  أدركنا الناسهو رأي حمدث 

يفرقون بني العمل واإلميان, وكتب عمر بن عبد العزيز إىل أهل األمصار: أما بعد فإن لإلميان 
 فرامض وشرامع وحدوًدا وسنًنا, فمن استكملها استكمل اإلميان, ومن مل يستكملها مل

(. قيل: األمر على ما ذكره وقد دل على 1يستكمل اإلميان. ذكره البخاري يف صحيحه )
ُ َوِجَلْت قـُُلوهُبُْم وَ  َا اْلُمْؤِمُنوَن الىِذيَن ِإَذا ذُِكَر الِلى ِإَذا دخول األعمال يف اإلميان قوله تعاىل: )ِإمنى

َناُهْم  َلى َرهبِِِْم يـَتَـوَكىُلوَن * الىِذينَ تُِلَيْت َعَلْيِهْم آاَيتُُه زَاَدهْتُْم ِإميَااًن َوعَ  يُِقيُموَن الصىاَلَة َوممىا َرَزقـْ
 [.4 - 2يـُْنِفُقوَن * أُولَِئَل ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّا )]األنفال: 

آمركم »ويف الصحيحني عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن النيب )قال لوفد عبد القيس: 

                                         
 901سبل السالم@ ط أخرى الصنعاين ص/ (1)
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ده, وهل تدرون ما اإلميان ابهلل؟ شهادة أن ال إله إال هللا, وإقام أبربع: اإلميان ابهلل وح
 (.2« )الصالة, وإيتاء الزكاة, وصوم رمضان, وأن تعطوا من املغنم اخلمس

__________ 

 «.بين اإلسالم على مخس»( تعليًقا يف كتاب اإلميان, ابب قول النيب ): 1)

 (1)(.." 17(, ومسلم )523( البخاري )2)
غىن هبم عن علمه, حىِت يذكر زايرة قرب النيِب صلى هللا عليه وآله وسلم فيصف  "وال .194

 ذلل فيقول:

 مِث أتيت القرب فتستقبله, وجتعل القبلة وراء ظهرك وتقول: السالم عليل أيِها النيِب ورمحة هللا
 وبركاته, حىِت يصف السالم والدعاء.

 عليل اي أاب بكر وعمر. مثِ يقول: وتقدم على ميينل قلياًل وتقول: السالم

وإِن الناس حيِجون البيت من كِل فِج عميق وبلد سحيق, فإذا أتوا البيت ال يشِكون أنِه 
بيت هللا احملجوج إليه, وكذلل ما أيتونه من أعمال املناسل وفرامض احلِج وفضامله ينادي 

عليه وعلى صاحبيه  نبعضه بعًضا, حىِت أيتوا قرب رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم فيسِلمو 
جل ورأيناهم, وبلغنا عِمن ملن نره أِن الر  أدركنا الناسأيب بكر وعمر رضي هللا عنهما, وقد 

إذا أراد احلِج فسِلم عليه أهله وصحابته قالوا له: وتقرأ على النيِب صلى هللا عليه وآله وسلم 
 وأيب بكر وعمر مِنا السالم, فال ينكر ذلل أحد وال خيالفه.

الم ابن بطة رمحه هللا تعاىل, وقد أنبأان به مجاعة من شيوخنا عن احلافظ أيب احلِجاج هذا ك
 يوسف بن خليل بسنده إىل ابن بطة.

ومقصوده ومقصود اآلجرِي الرِد على بعض امللحدة يف إنكار دفن أيب بكر وعمر رضي هللا 
سلم فلم ينكرها ليه وآله و عنهما مع النيِب صلى هللا عليه وآله وسلم وأِما زايرته صلى هللا ع

أحد, وإمِنا جاءت يف كالمهما على سبيل التبع؛ ألنِه مل يظِن أحد أن يقع فيها أو يف السفر 
 إليها نزاع يف قرن الثمامنامة.

 واستفيد من كالمهما أِن سفر احلجيج إليها مل يزل يف السلف واخللف, وأهِنا اتبعة للمناسل.

                                         
 10شرح حديث جربيل البن رجب @ ط القاسم ابن رجب احلنبلي ص/ (1)
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ًنا, وله يِف يف احملِرم سنة سِتني وثالمثامة, وكان ثقة صدوقًا ديِـ وأبو بكر اآلجرِي هذا قدمي, تو 
 تصانيف كثرية, وحِدث ببغداد قبل سنة ثالثني وثالمثامة, انتقل إىل مِكة فسكنها حىِت تويفِ 

 (1)هبا.." 
195. ***" 

الشافعي, وخمتار  ب)َو( الدِِية )لِْلَمْرأَِة ِنْصُف َما لِْلرىُجِل يف النـىْفِس َوَما ُدوهنَا( وهو ظاهر مذه
بيهقي ابن امُلْنِذر, وبه قال الثـىْورِي واللىْيث وابن أيب ليلى وابن ُشرْبَُمة وابن ِسريِين, ِلَما أخرجه ال

صف من ِديَة املرأة على النِ »عن ُمَعاذ بن جبٍل قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
ف  طالب أنه قال: َعْقل املرأة على الِنصوما أخرجه إبراهيم, عن علِي بن أيب«. ِديَة الرجل

ِشَهاب, عن  عن ابن« مسنده»من َعْقل الرىجل يف النىفس, وفيما دوهنا. وروى الشافعي يف 
يه على أن ِديَة احلِر املسلم على عهد النيِب صلى هللا عل أدركنا الّناسَمْكُحوٍل وعطاء قالوا: 

وسلم مئة من اإلبل, فقِوم عمر تلل الدِِية على أهل القرى ألف ديناٍر أو اثين عشر ألف 
درهٍم, ودية احلرِة املسلمة إذا كانت من أهل القرى مخس مئة ديناٍر, أو ستة آالف درهٍم, 

 يتها مخسون من اإلبل.وإن كان الذي أصاهبا من األعراب, فد

وقال الشافعي يف القدمي: ما دون الثلث ال يتنصىف, وكذا الثلث, وبه قال مالل وأمحد, 
ة وهو قول الفقهاء السبعة وابن امُلَسيىب وعمر بن عبد العزيز وُعْروة بن الزَُّبرْي والزُّْهرِِي وقتاد

عن « سننه»روى النىسامي يف واألعرج وربيعة, وروي عن عمر وابنه وزيد بن اثبت, ِلَما 
عيسى بن يونس الرىْملي, عن َضْمرة, عن إمساعيل بن َعيىاش, عن ابن ُجَرْيج, عن عمرو بن 

رأة مثل عقل عقل امل»ُشَعْيب, عن أبيه, عن جِده: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
, عن زيد بن اثبت عن الشىْعيبِ وأخرج البَـيـَْهِقي «. الرجل حىِت يبلغ العقل الثُـُّلث من ديتها

 قال: جراحات الِرِجال والنِِساء سواء إىل الثلث, فما زاد فعلى النصف.

--- ".(2) 
"أفضل مما بعده لكن هل األفضلية ابلنظر لألفراد أو اجملموع ؟ خالف كما أييت  .196

)حم ق ت عن ابن مسعود( ورواه عنه النسامي يف الشروط وابن ماجه يف األحكام فما 
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أومهه صنيع املصنف من تفرد الرتمذي به من بني األربعة غري جيد بل قال املصنف : يشبه 
 أن احلديث متواتر.

)خري الناس القرن الذي أان فيه مث الثاين مث الثالث( إمنا كان قرنه خري الناس ألهنم  4034
 آمنوا به حني كفر الناس وصدقوه حني كذبوه ونصروه حني خذلوه وجاهدوا وآووا.

قال الكشاف : كل أهل عصر قرن ملن بعدهم ألهنم يتقدموهنم )م عن عامشة( رضي هللا 
 عنها.

)خري الناس قرين مث الثاين مث الثالث مث جيئ قوم ال خري فيهم( ويف بعض الرواايت  4035
والقرن الرابع ال يعبأ هللا هبم شيئا قال بعض الشراح : وقضيته أن الصحابة أفضل من التابعني 

التابعني أفضل من أتباعهم وهكذا لكن أفضلية ابلنسبة إىل اجملموع أو األفراد ؟ قوالن  وأن
 ذهب ابن عبد الرب إىل األول واجلمهور إىل الثاين.

قال ابن حجر : والذي يظهر أن من قاتل مع النيب صلى هللا عليه وسلم أو يف زمنه أبمره 
يقع له  د بعده كامنا من كان وأما من ملوأنفق شيئا من ماله بسببه ال يعدله يف الفضل أح

 ذلل فهو حمل حبث ومن وقف على سري أهل القرن األول علم أن شأوهم ال يلحق.

قال احلسن البصري : التابعي الكبري اجملمع على جاللته وإمامته لقد أدركنا أقواما أي وهم 
 وهم ينامون مع أدركنا الناسالصحابة أهل القرن األول كنا يف جنبهم لصوصا وقال : 

نسامهم على وسادة واحدة عشرين سنة يبكون حىت تبتل الوسادة من دموعهم ال يشعر 
عياهلم بذلل , وقال : ذهبت املعارف وبقيت املناكري ومن بقي اليوم من املسلمني فهو 
مغموم وكان كثريا ما ينشد : ليس من مات فاسرتاح مبيت * إمنا امليت ميت األحياء وقال 

ن خيثم : لو رآان أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم لقالوا هؤالء ال يؤمنون بيوم الربيع ب
 احلساب )طب عن ابن مسعود(.

 )خري الناس قرين الذين أان فيهم مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم واآلخرون( أي من 4036

أردى  نبعدهم )أراذل( األرذل من كل شئ الردئ منه ورأيت يف نسخ من الفتح مث اآلخرو 
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بدل ما ذكر هو حتريف أم ال والقرن بفتح فسكون احليل من الناس قيل مثانون سنة وقيل 
 (1)سبعون.." 

عن عمرو بن وهب الثقفي قال : كنا عند املغرية بن شعبة فقيل له  - 36671"  .197
: هل أم أحد من هذه األمة النيب صلى هللا عليه و سلم غري أيب بكر ؟ فقال : كنا مع 

 صلى هللا عليه و سلم يف سفر فلما كان يف وجه السحر ضرب عنق راحليت فظننت رسول هللا
أن له حاجة فعدلت معه فانطلقنا حىت برزان عن الناس فانطلق رسول هللا صلى هللا عليه و 
سلم فتغيب عين حىت ما أراه فمكث مليا مث جاء فقال : حاجتل اي مغرية ؟ فقلت : ما 

علقة م -أو قال : سطيحة  -؟ قلت : نعم فقمت إىل قربة  يل حاجة فقال : هل معل ماء
وأشل أن قال :  -يف مؤخرة الرحل فأتيته هبا فصببت عليه فغسل يديه وأحسن غسلهما 

أدلكهما ابلرتاب أم ال مث غسل مث ذهب حيسر عن ساعديه وعليه جبة شامية ضيقة الكمني 
غسل الوجه  فذكر يف احلديث - فضاقت فأخرج يديه من حتتهما إخراجا فغسل وجهه ويديه

فمسح رأسه ومسح العمامة ومسح على اخلفني مث ركبنا  -ال أدري أهكذا أم ال  -مرتني 
وقد أقيمت الصالة فتقدمهم عبد الرمحن بن عوف وقد صلى هبم ركعة وهو  فأدركنا الناس

 نا قيف الثانية فأخذت أوذنه فنهاين وصلينا الركعة اليت أدركنا مث قضينا الذي سب

 (2)) ص ( ."  .198
على أن دية  أدركنا الناسعن ابن شهاب ومكحول وعطاء قالوا  - 40324"  .199

املسلم احلر على عهد النيب صلى هللا عليه و سلم مامة من اإلبل فقوم عمر بن اخلطاب تلل 
الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثين عشر ألف درهم ودية احلرة املسلمة إذا كانت من 

رى مخسمامة دينار أو ستة آالف درهم فإذا كان الذي قتلها من األعراب فديتها أهل الق
مخسون من اإلبل ودية األعرابية إذا أصاهبا األعرايب مخسون من اإلبل ال يكلف األعرايب 

 الذهب وال الورق 

 (3)) الشافعي ق ( ."  .200
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ة الكمني ق"ابلرتاب أم ال مث غسل, مث ذهب حيسر عن ساعديه وعليه جبة شامية ضي .201
غسل الوجه  فذكر يف احلديث -فضاقت فأخرج يديه من حتتهما إخراجا فغسل وجهه ويديه 

فمسح رأسه ومسح العمامة ومسح على اخلفني, مث ركبنا  -ال أدري أهكذا أم ال  -مرتني 
وقد أقيمت الصالة, فتقدمهم عبد الرمحن بن عوف وقد صلى هبم ركعة وهو  فأدركنا الناس

 فأخذت أوذنه فنهاين وصلينا الركعة اليت أدركنا مث قضينا الذي سبقنا. "ص". يف الثانية,

عن املغرية أنه كان مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف سفر فأاته بوضوء فتوضأ  -36672
ومسح على اخلفني, مث حلق ابلناس فإذا عبد الرمحن بن عوف يصلي هبم, فلما رآه عبد 

نا النيب صلى هللا عليه وسلم أن مكانل! فصلينا خلفه ما أدرك الرمحن هم أن يرجع فأومأ إليه
 وقضينا ما فاتنا. "ض".

عن عبد هللا بن دينار األسلمي عن أبيه قال: كان عبد الرمحن بن عوف ممن  -36673
يفيت يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان مبا مسع من النيب صلى 

 ر".هللا عليه وسلم. "ك

عن سلمة بن األكوع قال: ملا قدم خالد بن الوليد على النيب صلى هللا عليه  -36674
وسلم بعد ما صنع ببين جذمية ما صنع عاب عبد الرمحن بن عوف على خالد ما صنع, 

 (1)قال: اي خالد! أخذت أبمر اجلاهلية." 
 وقال: حسن صحيح, ن, هـ". -"أشيم قتل خطأ."د, ت  .202

عبد هللا بن سامل قال: ذكر لنا أنه كان مع سيف عمر بن اخلطاب   عن حيىي بن -40321
كتاب فيه أمر العقول: ويف السن إذا اسودت عقلها كامال, وإذا طرحت بعد ذلل بقي 

 عقلها مرة أخرى."ق وقال منقطع".

عن ابن جريج قال قلت لعطاء: الدية املاشية أو الذهب؟ قال: كانت يف اإلبل  -40322
ن اخلطاب تقوم اإلبل عشرين ومامة كل بعري, فإن شاء القروى أعطى مامة حني كان عمر ب

 انقة ومل يعط ذهبا, كذلل األمر األول."الشافعي, كر".

عن عمرو بن شعيب أن عمر بن اخلطاب قال: إين خلامف أن أيتى من بعدي  -40323
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ى أهل الذهب وعل من يهلل دية املرء املسلم فألقولن فيها قوال: على أهل اإلبل مامة بعري,
 ألف دينار, وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم."ق".

على أن دية املسلم احلر  أدركنا الناسعن ابن شهاب ومكحول وعطاء قالوا,  -40324
على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم مامة من اإلبل, فقوم عمر بن اخلطاب تلل الدية على 

درهم, ودية احلرة املسلمة إذا كانت من أهل  أهل القرى ألف دينار أو اثين عشر ألف
 (1)القرى." 

 [.46"الدين وحنوه. وَو هللاُ يـَْهِدي َمْن َيشاُء ِإىل ِصراٍط ُمْسَتِقيٍم ]النور:  .203

إِنكم تدعون يوم القيامة أبمسامكم »مرفوعا: « صحيحه»وروى أبو داود وابن حبان يف 
 «.وأمساء آابمكم فحِسنوا أمساءكم

العلماء: ليس كل الناس يدعى أببيه يوم القيامة, وإمنا ذلل خاص مبن  قلت: قال بعض
 ليس له ذنب يفتضح به, أما من له ذنب يفتضح به فينادى ابسم أمه سرتا له, وهللا أعلم.

أحِب األمساء إىل هللا ما عِبد أو »وروى مسلم وأبو داود والرتمذي وابن ماجه مرفوعا: 
 «.اء إىل هللا عبد هللا وعبد الِرمحنأحِب األمس»ويف رواية: «. مِحد

د تسِموا أبمساء األنبياء, وأحِب األمساء إىل هللا تعاىل عب»وروى أبو داود والنسامي مرفوعا: 
أي ألن احلارث هو الكاسب, واهلمام هو الذي «. هللا وعبد الِرمحن وأصدقها حارث ومهِام

 ن, وهللا تعاىل أعلم.يهم مرة بعد أخرى, وكل إنسان ال ينفل عن هذين األمري

 

 ]أتديب األوالد الذكور واإلانث:[

)أخذ علينا العهد العام من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( أن نؤدب أوالدان الذكور 
واإلانث, وال نكل أتديب البنات إىل أمهن مجلة كما عليه بعضهم, ال سيما إن كنا أعلم 

س حىت صار الولد األمرد جيلس يلغو بني ابألدب من األم, وهذا ابب قد أغفله غالب النا
الرجال األكابر ميزح, وال شل أن األب املسؤول عن ذلل فعليه األمر لولده ابخلري ويبقى 

ابلفقيه  وهم يؤدبون أوالدهم ليال وهنارا, وال يكتفون أدركنا الناسالتوفيق من هللا تعاىل, وقد 
 الوالد.أو املعلم, فإن قلب األجنيب على الولد ليس كقلب 

                                         
 15/114كنز العمال @ ط الرسالة =معدلة املتقي اهلندي   (1)



200 

 

وقد كان أخي الشيخ عبد القادر ال جيلس قط بني رجال حىت دارت حليته, وملا تزوج مكث 
 حنو سنة ال يقدر على جمالسة والده, وما اطلع والده وال أمه قط على غسله من اجلنابة.

ورأى سيدي علي اخلواص شخصا من أوالد العلماء دخل احلمام مع والد زوجته يف مجعة 
 فأنكر ذلل غاية اإلنكار وقال: إذا كان هذا حال أوالد العلماء فكيف بغريهم.الدخول هبا, 

ومسعت مرة يقول: إمنا كان غالب أوالد األولياء والعلماء ال حياء فيهم وال أدب وال فضيلة 
ألهنم عكارة ظهور آابمهم حني تصفو من الكدورات, فنزل ذلل يف نطفة أوالدهم خبالف 

 الغالب عليهم اكتساب الفضامل ملوت آابمهم من غري تصفية. أوالد الفالحني والعوام

 (1)فأدب اي أخي ولدك وال تغفل عنه وإن كنت شيخ زاوية, فعلمه كيف يتلقى الواردين." 
"ومن شهدها حىِت تدفن فله قرياطان, قيل وما القرياطان؟ قال: مثل اجلبلني  .204

 «.العظيمني

ها مياان واحتسااب وكان معه حىِت يصِلى عليومن تبع جنازة مسلم إ»ويف رواية للبخاري: 
ويفرغ من دفنها فإنِه يرجع من األجر بقرياطني كِل قرياط مثل أحد, ومن صِلى عليها مثِ 

 «.رجع قبل أن تدفن فإنِه يرجع بقرياط

من خرج مع جنازة من بيتها وصِلى عليها واتِبعها حىِت تدفن كان له »وروى مسلم مرفوعا: 
 .«ر كِل قرياط مثل أحد, ومن صِل عليها مثِ رجع كان له قرياط مثل أحدقرياطان من األج

إن من أتى جنازة يف أهلها فله قرياط, ف»وروى البزار ورواته ثقات رواة الصحيح موقوفا: 
 .«تبعها فله قرياط, فإن صِلى عليها فله قرياط, فإن انتظرها حىِت تدفن فله قرياط

« ا جيازى به العبد بعد موته أن يغفر جلميع من تبع جنازتهإِن أِول م»وروى البزار مرفوعا: 
 وهللا تعاىل أعلم.

 

 ]الرتغيب يف دعوة اإلخوان للحضور للجنازة:[

)أخذ علينا العهد العام من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( أن نرغب إخواننا يف أن يدعوا 
جر لبا حلصول كثرة األمعارفهم إىل حضور جنازة من مات هلم, ويف تعزية أهل امليت ط

 للميت وللمصلني وللمعزين ألهله.
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واعلم اي أخي أن هللا تعاىل ما ندبنا للصالة على امليت إال وهو يريد منا قبول شفاعتنا فيه, 
 فله الفضل والثناء احلسن.

ومسعت سيدي عليا اخلواص رمحه هللا يقول: ال ينبغي لفقيه أن يبادر لإلمامة على جنازة إال 
يعلم من نفسه أنه ليس عليه ذنب, فإن شرط الشافع يف غريه أن يكون مغفورا له  إن كان

 فإن قدموه وعزموا عليه تقدم وهو مستح من هللا خجالن وصلى ابلناس.

وهم يرون األحق ابلصالة على جنامزهم من رضوه  أدركنا الناسوكان احلسن البصري يقول: 
 [.2اَلِمنَي ]الفاحتة: َاحْلَْمُد لِِلِِ َربِِ اْلعلفرامضهم: ف

ن ما من مِيت يصِلي عليه أِمة من املسلمني يبلغو »وروى مسلم والرتمذي والنسامي مرفوعا: 
 «.مامة كِلهم يشفعون له إالِ شِفعوا فيه

 وروى مسلم وأبو داود وابن ماجه مرفوعا:

 شِفعهم ما من رجل مسلم ميوت فيقوم على جنازته أربعون رجال ال يشركون ابهلل شيئا إالِ »
 «.هللا فيه

وكان ابن عباس رضي هللا عنهما يؤخر اجلنازة حىت يبلغ املصلون أربعني رجال هلذا احلديث.." 
(1) 
 "هكذا كان حيمل العلم فبكى سفيان مث انصرف. .205

وكان الفضيل بن عياض رضي هللا عنه يقول: إذا رأيتم العامل أو العابد ينشرح لذكره ابلعلم 
 األمراء واألكابر فاعلموا أنه مراء.والصالح يف جمالس 

وكان سفيان بن عيينة رضي هللا عنه يقول: من عالمة الرايء يف طلب العلم أن خيطر يف ابله 
أنه خري من العوام ألجل العلم, ومن فعل ذلل مات قلبه فإن العلم ال حييي قلب صاحبه 

 جل.ه حلضرة هللا عز و إال إن أخلص فيه, وذلل أنه إذا تكرب به صار وجهه للدنيا وظهر 

واعلم أن رامحة احلضرة هي اليت هبا حياة القلوب فاإلقبال عليها حييي واإلدابر عنها مييت,  
كما مات قلب الكفار حني أعرضوا عن هللا عز وجل. وكان يقول أيضا: إذا رأيتم طالب 

 العلم كلما ازداد علما ازداد جداال ورغبة يف الدنيا فال تعلموه.

ألحبار رضي هللا عنه يقول: سيأيت على الناس زمان يتعلم جهاهلم العلم وكان كعب ا
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ويتغايرون به على القرب من األمراء كما يتغايرون على النساء, أو كما يتغاير النساء على 
 الرجال فذلل حظهم من علمهم.

وكان صاحل املري رضي هللا عنه يقول: من عالمة إخالص طالب العلم أن ينشرح صدره  
وصفه الناس ابجلهل والرايء والسمعة, كما أن من عالمة رايمه انقباض قلبه من ذلل.  كلما

وكان يقول: احذروا عامل الدنيا أن جتالسوه خوفا أن يفتنكم بزخرفة لسانه ومدحه للعلم وأهله 
من غري عمل به. وكان يقول: رمبا كان علم العامل زاده إىل النار فال ينبغي ألحد أن يفرح 

 ال بعد جماوزة الصراط, وهناك يعلم حقيقة علمه هل هو حجة له أو عليه.بعلمه إ

وكان إبراهيم بن أدهم رضي هللا عنه يقول: يهتف العلم ابلعمل فإن أجابه وإال ارحتل. وكان 
مل يقول مررت حبجر مكتوب عليه قلبين تعترب: فقلبته فإذا عليه مكتوب: أنت مبا تعلم ال تع

علم؟ وكان يقول اطلبوا العلم للعمل فإن أكثر الناس قد غلطوا يف فكيف تطلب علم ما ال ت
 ذلل فصار علمهم كاجلبال وعملهم كاهلباء.

وأحدهم كلما ازداد علما ازداد  أدركنا الناسوكان ذو النون املصري رضي هللا عنه يقول: 
دنيا رغبة يف ال يف الدنيا زهدا وتقلال من أمتعتها, ونراهم اليوم كلما ازداد أحدهم علما ازداد

وتكثريا ألمتعتها. وكان يقول: كيف يكون طالب العلم عامال به وهو ينام وقت الغنامم 
 ووقت فتح اخلزامن ووقت نشر العلوم واملواهب يف األسحار ال يتهجد من الليل ساعة.

وكان عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه يقول: كيف تعلمون هؤالء العلم وهم أيكلون من 
م والشبهات وهللا إهنم كاألموات الذين يرتعون يف النار ولو أهنم كانوا أحياء لوجدوا أمل احلرا

النار يف بطوهنم من هذه الدار. وكان منصور بن املعتمر رضي هللا عنه يقول لعلماء زمانه:." 
(1) 
"وأما أمحد بن حنبل رضي هللا عنه: فقال أبو علي حنبل بن إسحاق: مسعت أاب  .206

د بن حنبل يقول: عليكم ابلسنة واحلديث وما ينفعكم, وإايكم واخلوض واملراء عبد هللا أمح
 فإنه ال يفلح من أحب الكالم.

 فقال: ال أحب ألحد أن جيالسهم وال خيالطهم -أهل البدع-قال: ومسعت أاب عبد هللا وذكر 
دعوه  يوال أينس هبم, فكل من أحب الكالم مل يكن آخر أمره إال إىل بدعة, ألن الكالم ال
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إىل خري, فال أحب الكالم وال اخلوض فيه وال اجلدال, عليكم ابلسنن والفقه الذي تنتفعون 
وما يعرفون هذا وجيانبون أهل  أدركنا الناسبه, ودعوا اجلدال وكالم أهل الزيغ واملراء, 

 الكالم.

ء من البالهؤالء األممة وعلماء اإلسالم, ومقتدى األمة, حذروا من الكالم وأهله, ملا فيه 
 يف اقتباسه ونقله.

 وقلت يف معناه:

 علم الكالم بالؤه متعدد ... منه األممة حذروا اي متقي

 (1)وبالؤه من منطٍق, صدق الذي ... قال: البالء موكل ابملنطق." 
 "املذكورة مع اتفاقهم على انتفاء اإلمث  .207

وجاء يف احلديث أييت على الناس زمان ال يعرفون فيه صالة وال زككاة وال صوما  .208
له إال هللا وهم يقولون ال إ أدركنا الناسوال حجا رال الشيخ الكبري والعجوز الكبرية يقولون 

فقيل حلذيفة بن اليمان رضي هللا عنه ما تغىن عنهم ال إله رال هللا بال صوم وال زكاة وال حج 
 نجيهم من النار فقال ت

ومجيع األنبياء قد أتوا ابألمر والنهى إىل حني موت العبد فال يضاد العمل ما يف قبله  .209
 من خضوع وإقرار أبن هللا إله العامل ألن اإلله هو الذي يعبد دامما 

وجتوهر النفس وصفاؤها وطهارهتا عن األكوان البشرية ممتنع يف حق البشر وهلذا كان  .210
ها يدينون أبن األنبياء إمنا هم معصومون من اإلقرار علي الذنوب وأن هللا سلف األمة وأممت

يستدركهم ابلتوبة وإن كانت حسنات األبرار سيئات املقربني وأن ذلل إمنا كان لكمال 
النهاية ابلتوبة ال لنقص البداية ابلذنب وأما غريهم فال جتب هلم العصمة وإمنا يدعى العصمة 

 اجلهال من الرافضة وغالية النساك  املطلقة لغري األنبياء

ومن هؤالء من يزعم استغناءه عن النوافل حينئذ وهو مفتون منكوس ولفظ الشرع  .211
 يطلق على ثالثة معان شرع منزل وشرع مؤول وشرع مبدل 

 فاملنزل الكتاب والسنة فهذا الذي جيب اتباعه علي كل أحد  .212
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عتقد اء فاتباع اجملتهدين جامز ملن اواملؤول هو رد االجتهاد الذي تنازع فيه الفقه .213
 حجة متبوعة هي القوية أو ملن ساغ له تقليده 

واملبدل مثل األحاديث املوضعة والتأويالت الفاسدة والفتيا الباطلة والتقليد احملرم  .214
 فهذا حيرم اتباعه 

وهذا مثال النزاع فإن كثريا من الناس يوجب اتباع حاكمه وإمامه وشيخه والتزام  .215
 م ظاهرا وابطنا ويرى أن اخلروج عن اتباعه خروج عن الشريعةحكمه

216. ____________________ 

217.  ".(1) 
"وقد حدثين الشيخ العامل, الرميس الكاتب, املؤرخ النسابة الضابط؛ أبو العباس أمحد  .218

أنه  –رمحه هللا  –ابن الشيخ العامل العارف ابهلل املؤرخ املتقن أيب عبد هللا حممد بن الغرديس 
بني يدي أبيه وغض منهم؛ فقال له أبوه: ))ال تقل هكذا؛ فما  –أو أحدهم  –ذكرهم 

 املقتدى هبم يف هذا الشأن إال يثبتون شرفهم, وال يشكون فيه((.هـ. سأدركنا النا

وقد ذكر املؤرخون أن اإلمام إدريس خلف ثالثة عشر ولدا أو أكثر, وقد أعقبوا كلهم, أو  
كثري منهم, وكان لكثري منهم يف األجيال املاضية من الشهرة ما لغريهم ممن تقدم ذكره؛ لكن 

وب واألهوال, وأذى امللوك الذين اغتصبوا خالفتهم, اختالف األحوال, وشدة اخلط
وحسدوهم على ما آاتهم هللا من فضله, وجاهدوا يف جحد ما مل يشاركوا فيه تصفية لرتشحهم 
ملا هم به أحق وأوىل؛ فجروا عليهم أذايل اخلمول, واضطروا كثريا منهم إىل االختفاء والدخول 

 , وسلب الشهرة كثريا منها.يف غمار العامة؛ غطى على أنساب كثري منهم

 

 ]نسب الشرفاء العلويني ملوك املغرب[:

(1) 
__________ 

 ( تعاليق على املشجرات املذكورة:1)
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املشجر األول: على قوله: غاورزمي: هو حول شفشاوة. كذا يف احلجرية؛ ويف )ب(: هو 
 ي قال:حول شفشاون؛ كذا خبط سيدي حممد. وعلى أول النسب عند اسم أمحد بن عل

وهو الفقيه العالمة العلم الشهري املشارك, انتهت إليه رايسة القضاء والفتوى, واخلطابة والعلم 
والعمل والوجاهة ابلقطر الشفشاوين رمحة هللا عليه. وقد أغفل الشيخ املؤلف اإلمام القدوة 

وسف بن حممد يأبو عبد هللا السيد حممد العريب بن علم الطريقة اجلامع بني الشريعة واحلقيقة 
الفاسي قدس هللا روحه مسألة؛ وهي مسألة أكيدة, مما يتعني عليه ذكرها, وجيب وجواب 
الزما, وذلل حيث تصدى ملا تصدى إليه من ذكر أهل النسبة الشريفة أن )كلمة غري 
واضحة( ذكر ما اشتمل عليه غروزمي من السادة األشراف, اجلامعني اجملادة من األعراف, 

ا واحدا, ويتربأ من عهدهتم بعدهتم؛ ألنه خامتة العلماء, وإمام يقتدى به يف ويعدهم واحد
ما  –هللا أعلم و –أقواله وأفعاله, والعذر له؛ فإن اجلواد يكبو, والصحيح الذي ال مرية فيه 

تضمنته هذه األرجوزة؛ فاقرأها, وثق مبا فيها, وليس اخلرب كالعيان: احلمد هلل وحده, والصالة 
 لى من ال نبئ بعده:والسالم ع

 يقول من نقل الرواة نظما ... من الثقاة العلماء العظما

 مصليا مسلما طول املدا ... على الرسول اهلاِشي أمحدا

 أول ساكن بغروزمي ... من شرفاء العلم الكرمي

 بنو سعيد وبنو احلراق ... فاستوجبوا الفضل على اإلطالق

 واجلهاد ابلسبق للمنزل والبالد ... ونية الرابط

 مث الرحامن ذوي اإلحسان ... واملنتمي بعد إىل فيالل

 هم والرحامنة خري آل ... واملنتمي بعد آلفيالل

 أسكنهم به أبو سعيد ... عثمان من توفيقه السديد

 خري إمام من بين مرين ... ما إن له يف اجملد من قرين

 أقام شرع املسلمني وفق ما ... أمره إهله وحتما

 وى وذا عفاف ... تقصر عن أمداحه القوايفوكان ذا تق

 إىل مجال رامق وهاج ... كأنه البدر بليل داج

 سبحان من ألبسه أسرارا ... تتبعه األبصار حيث سارا
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 وهو ابن أمحد الرضي املستنصر ... ابهلل يف الطاعات مل يقصر

 عام مثامنامة أحلهم ... بغروزمي مكرما حملهم

 انه مبنزل األشرافلذاك مساه بال خالف ... جري 

 فعمروا األغوار واألجناد ... وأصلحوا البالد والعباد

 وجاهدوا كل اجلهاد يف العدا ... وسيد خيلف منهم سيدا

 وقد بنوا شفشاوان كما ترى ... فاحفظ وع التاريخ عن أقرى الورى

 ملا بنوا تطوان يف حتفات ... فانفردت أببدع الصفات

 من كل آفة جباه أمحدا ال زالتا حمفوظتني أبدا ...

 صلى عليه ربنا وسلما ... ما حن مشتاق إىل أهل احلمى

 وآله وصحبه والتابعني ... هلم إبحسان على رغم اللعني

 ورحم هللا بفضله السلف ... وجاد ابلعفو على خلف اخللف

 انتهى حبمد هللا تعاىل. انتهى خبط الناسخ.

: أبو ما نصه –رمحه هللا  –هللا القصار املشجر اخلامس: وجدت خبط شيخنا أيب عبد 
القاسم بن إبراهيم بن أمحد بن إبراهيم بن يوسف بن يوسف )مرتني( بن علي بن عبد السالم 
بن محدون بن مشيش. كذا يف رسم شهد فيه ويل هللا سيدي عمر بن عبد الوهاب؛ فيكون 

وتعليق  ؤلف رمحه هللا.محدون أخا القطب سيدي عبد السالم, وال أعرفه!. انتهى من خط امل
على قوله: أخا القطب: أاب القطب؛ وإال فال يعقل!. مث يليه: هذا ما انتهت املعرفة إليه, 
ووقع التوقيف من أهل العلم عليه, من الشجرة الطيبة الشماء, اليت أصلها اثبت وفرعها يف 

يفا, وليس ظال= = ور السماء, بوأان هللا تعاىل من كنفها مقعدا شريفا, ومد علينا من ظالهلا 
علم من يبلغ يف صراحة نسبه ووضوحه مبالغ أهل ال –فيما نعلمه من األدارسة  –يف املغرب 

واجلوطيني, أما أهل العلم؛ فقد مضى من ذكرهم ما تيسر, وأما اجلوطيون؛ فهم: ولد حيىي 
قال و اجلوطي بن حممد بن حيىي العدام بن القاسم بن إدريس. هذا الذي عند ابن خلدون, 

غريه: حيىي اجلوطي هو: ابن القاسم بن إدريس. والذي نعرفه من اجلوطيني ثالث فرق, 
وتشعبت إحداها شعبتني, كلها حبضرة فاس إال شعبة من الشعبتني؛ فإهنا مبكناسة الزيتون, 
ولنتربك بذكر شجرهتم على االختصار, من غري تتبع لألفراد؛ اكتفاء بذكر الفصامل واألجداد 
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ه على اهلامش تعليق آخر: رأيت خبط الفقيه املؤرخ سيدي أمحد بن حيىي الشريف ... ويلي
البوسرواسي: صح عند أهل اتصروت أوالد ميلح أن جدهم حممد بن ميلح تزوج بنت عمه 
سيدي عبد السالم؛ وامسها: فاطمة, وازداد له معها: عبد اجلبار وعبد الغفار. كذا صح من 

 + النسخة ب( خط املؤلف رمحه هللا. )حجرية

املشجر السادس: الطاهريون؛ وهم يف هذه األعصار مقامسوا العمرانيني يف النقابة. العمرانيون: 
ومنهم: أهل دار القيطون؛ دار جدهم اإلمام إدريس بن إدريس بفاس, جبوار مسجده, وهم 
والة ضرحيه به. املكناسيون: ومنهم والة ضريح جدهم اإلمام إدريس األكرب بزرهون 

 (1)جرية(.." )ح
219.  " 

i. 1303  ( أي أدركنا الناس) وعن األعرج ( من مشاهري التابعني ) قال ما 
الصحابة وكرباء التابعني ) إال وهم يعنون الكفرة يف رمضان ( أي يف وترهم 
على ما ذكره اجلزري يف احلصن يف القنوت اللهم اغفر لنا وللمؤمنني 

هم ني قلوهبم , وأصلح ذات بينواملؤمنات , واملسلمني واملسلمات , وألف ب
وانصرهم على عدِوك وعدِوهم , اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن 
سبيلل ويكذبون رسلل , ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بني كلمتهم وزلزل 
أقدامهم , وأنزل هبم أبسل الذي ال ترده عن القوم اجملرمني رواه ابن أيب 

 هذه الزايدة خمصوصٌة ابلنصف األخريشيبة موقوفًا على ابن مسعود ولعل 
من رمضان وهبذا حيصل اجلمع بني األحاديث , ويرتفع اخلالف بني املذاهب 
فال ينايف ما صح عن عمر رضي هللا عنه السنة إذا انتصف رمضان أن تلعن 
الكفرة يف الوتر وما رواه أبو داود ) أنه ملا مجع الناس على أيِب مل يقنت هبم 

لثاين ( حمموٌل على القنوت املخصوص الذي فيه لعن الكفرة إال يف النصف ا
على العموم . قال ابن حجر : وهلذا احلديث استحسن أصحابنا لإلمام أن 
يذكر يف قنوت الوتر اللهم اهدان فيمن هديت اخل ] واللهم إان نستعينل 

                                         
 347( املؤلف غري معروف  ص/1052مرآة احملاسن من أخبار الشيخ أيب احملاسن @ ت الكتاين ) (1)
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ونستغفرك , ونستهديل ونؤمن بل اخل [ . وهو مشهور واللهم العن كفرة 
تاب واملشركني الذين يصدون عن سبيلل . قال الطييب : لعل املراد أهل الك

أهنم ملا مل يعظموا ما عظمه هللا تعاىل من الشهر ومل يهتدوا مبا أنزل فيه من 
الفرقان , استوجبوا أبن يدعى عليهم , ويطردوا عن رمحة هللا الواسعة قلت 

حماهلم ,  هلم عن: ولعل يف ختصيص النصف األخري إشارًة إىل زواهلم وتزلز 
وانتقاهلم عن حاهلم إىل سوء مآهلم . ) قال ( أي األعرج : ) وكان القارىء 
يقرأ سورة البقرة , يف مثاين ركعات ( بفتح الياء ويف نسخة صحيحة حبذف 
الياء ) فإذا قام هبا يف ثنيت عشرة ركعة رأى الناس ( فاعل ) أنه قد خفف 

ويل رأى . وقيل : الثاين حمذوف أي ( أي اإِلمام يف اإلطالة سد مسد مفع
ختفيفه واقعًا . ) رواه مالل ( قال ابن تيمية احلنبلي : اعلم أنه مل يوقت 
رسول هللا يف الرتاويح عدداً معيناً , بل ال يزيد يف رمضان وال يف غريه على 
ثالث عشرة ركعة , لكن كان يطيل الركعات , فلما مجعهم عمر على أيب  

ين ركعة , مث يوتر بثالث وكان خيفف القراءة بقدر ما كان يصلي هبم عشر 
زاد من الركعات ألن ذلل أخف على املأمومني من تطويل الركعة الواحدة 
, مث كان طامفة من السلف يقومون أبربعني ركعة ويوترون بثالث , وآخرون 
بست وثالثني وأوتروا بثالث وهذا كله حسٌن سامٌغ ومن ظن أن قيام رمضان 

معنٌي مؤقٌت عن النيب ال يزيد وال ينقص , فقد أخطأ وذكر  فيه عددٌ 
السيوطي يف رسالته أنه يستحب ألهل املدينة ستًا وثالثني ركعة تشبيهاً 

 أبهل مكة , حيث

220. ____________________ 

221.  ".(1) 
َنا اجْلَْيَش بـَْعَد َما نـَزَُلوا( حال كوهنم )ُموِغرِيَن( بضم امليم وكسر ال .222 ني غ")َحىتى أَتـَيـْ

املعجمة والراء املهملة؛ أي: انزلني يف وقت الَوْغرة _ بفتح الواو وسكون الغني _ وهي شدىة 

                                         
 3/344املصابيح @ ط العلمية املال على القاري مرقاة املفاتيح شرح مشكاة  (1)
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احلرِِ ملا تكون الشىمس يف كبد السىماء, ومنه: ُأخذ وغر الصىدر, وهو توقُّده من الغيِظ 
ابحلقد, وأوغَر فالن؛ أي: دخَل يف ذلل الوقت كأصبَح وأمسى, وقد وقع عند مسلم عن 

ووقع يف  , قال: الَوْغرة: شدىة احلر,«موغرين»عبد بن محيد قال: قلت لعبد الرىزىاق ما قوله: 
مسلم من طريق يعقوب بن إبراهيم, عن أبيه, عن صاحل بن كيسان: موعزين _ بعني مهملة 
وزاي _, قال الُقرطيب: كأنىه من َوَعْزت إىل فالن بكذا؛ أي: تقدىمت, واألوىل أوىل قال: 

 وصحىفه بعُضهم مبهلتني وهو غلط.

بتقدمي الغني املعجمة وتشديد الواو, والتىغوير: النُّزول (1)قال احلافُظ العسقالين: وُروي: 
وقت القاملة, ووقع يف رواية فُليح: ُمَعِرِسني _ بفتح العني املهملة وتشديد الراء مثى سني 

 يل كما تقدىم.مهملة _, والتىعريس: نزول املسافر يف أواخر اللى 

)يف حَنِْر الظىِهريَِة( ابحلاء املهملة, والظىِهرية _ بفتح املعجمة وكسر اهلاء _ أتكيد لقوله: 
, فإن حنر الظىهرية أوهلا وهو وقت شدىة احلرِِ, وحَنْر كلِِ شيء أوىله كأنى الشىمس «موغرين»

ا وصلت إىل النىحر ع يف رواية الذي هو أعلى الصىدر, ووق ملا بلغت غايتها يف االرتفاع كأهنى
 , وال افتقدت حىتى نزلوا واطمأنوا طلع الرىجل يقوُدينأدركنا النَّاسابن إسحاق: فوهللا ما 

)فـََهَلَل َمْن َهَلَل( يف شأين بسبب اإلفل, زاد صاحل: ))يف شأين((, ويف رواية أيب أويس: 
 فأهبمت القامل وما قال, وأشارت بذلل إىل ))فهنالل قال يفى وفيه أهل اإلفل ما قالوا((,

 الذين تكلىموا ابإلفل, وخاضوا يف ذلل, فأمىا أمساؤهم فاملشهور يف الِرِواايت الصىحيحة:

 [338ص  20]ج 
, وِمْسطح بن أاثثة, وحسىان بن اثبت, ومَحْنة بنت جحش, وقد وقع يف  عبد هللا بن ُأيبٍِ

[ قال: قال عروة: مل ُيسمى 4141¦عن الزُّهري ]خمن طريق صاحل بن كيسان « املغازي»
, وحسىان بن اثبت, وِمْسطح بن أاثثة, ومَحْنة بنت جحش  من أهل اإلفل إالى عبد هللا بن ُأيبٍِ

م ُعْصبة كما قال هللا تعاىل, انتهى.."   (2)يف انس آخرين ال علم يل هبم, غري أهنى
: ودية املرأة نصف دية الرجل روي  احلديث السادس : قال املصنف رمحه هللا -"  .223

 هذا اللفظ موقوفا على علي ومرفوعا إىل النيب صلى هللا عليه و سلم 

                                         
 ُمَغِوِرين (1)
 16658( املؤلف غري معروف  ص/1167جناح القاري لصحيح البخاري@ ط الكمال ) (2)
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( عن إبراهيم عن علي بن أيب طالب قال  1قلت : أما املوقوف فأخرجه البيهقي )  .224
: عقل املرأة على النصف من عقل الرجل يف النفس وفيما دوهنا انتهى . وقيل : إنه منقطع 

إبراهيم مل حيدث عن أحد من الصحابة مع أنه أدرك مجاعة منهم وأما املرفوع فأخرجه  فإن
البيهقي أيضا عن معاذ بن جبل قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : " دية املرأة 
على النصف من دية الرجل " قال : وروي من وجه آخر عن عبادة بن نسي وروى الشافعي 

مسلم بن خالد عن عبيد هللا بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن  يف " مسنده " أخربان
على أن دية احلر املسلم على عهد النيب  أدركنا الناسشهاب عن مكحول وعطاء قالوا : 

صلى هللا عليه و سلم مامة من اإلبل فقوم عمر تلل الدية على أهل القرى ألف دينار واثين 
انت من أهل القرى مخسمامة دينار أو ستة آالف عشر أألف درهم ودية احلرة املسلمة إذا ك

درهم وإذا كان الذي أصاهبا من األعراب فديتها مخسون من اإلبل انتهى . ورواه البيهقي ) 
2  ) 

قوله عن زيد بن اثبت أن دية املرأة ما دون الثلث ال ينتصف قلت : أخرجه البيهقي  -
ث رجال والنساء سواء إىل الثل( عن الشعيب عن زيد بن اثبت قال : جراحات ال 3) 

( عن ربيعة أنه سأل ابن  4فما زاد فعلى النصف وهو منقطع وأخرجه أيضا ) 
املسيب كم يف إصبع املرأة ؟ قال : عشر قال : كم يف اثنني ؟ قال : عشرون قال :  
كم يف ثالث ؟ قال : ثالثون قال : كم يف أربع ؟ قال : عشرون قال ربيعة : حني 

شتدت مصيبتها نقص عقلها ؟ قال : أعراقي أنت ؟ قال ربيعة : عظم جرحها وا
عامل متثبت أو جاهل متعلم ؟ قال : اي ابن أخي إهنا السنة قال الشافعي : كنا نقول 
به مث وقفت عنه وأان أسأل اخلرية ألان جند من يقول السنة مث ال جند نفاذا هبا عن 

 يها انتهى النيب صلى هللا عليه و سلم والقياس أوىل بنا ف

( حدثنا عيسى بن يونس  5ويف الباب حديث مرفوع : رواه النسامي يف " سننه " )  -
الرملي عن ضمرة عن إمساعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال : عقل املرأة مثل عقل الرجل 

ه " ى . وأخرجه الدارقطين يف " أوامل احلدود من سننحىت يبلغ الثلث من ديتها انته
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. قال صاحب " التنقيح " : وابن جريج حجازي وإمساعيل بن عياش ضعيف يف 
 روايته عن احلجازيني انتهى 

225.  _________ 

  8ج  - 95( عند البيهقي يف " السنن " ص  1)  .226
  8ج  - 96( عند البيهقي يف " السنن " ص  2)  .227
  8ج  - 96يهقي يف " السنن " ص ( عند الب 3)  .228
  8ج  - 96( عند البيهقي يف " السنن " ص  4)  .229
, وعند  2ج  - 247يف ابب عقل املرأة " ص  -( عند النسامي يف " القود  5)  .230

 (1)."  327الدارقطين يف " احلدود " ص 
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