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أبعدددد ق ِتيدددل بِالم ِدينددد ِة أْشقدددت
ُل األر ُض واهددد َّ العضد ُ
دداة بأسد ُ
ددو ِق
ِ
ِ
جزى ُ
اهلل خ ً
دريا ِمدن إِمدا وباركدت
ُ
هلل يف ذاك األ ِديدددم ال ُمم َّ
دددز ِق
ِ
يدددد ا ِ ِ
ُُ ً ُ
َّ
قضدديت أمددورا ثددم َغدرت بعدددها
بدوائددددج يف أكمامهدددا لدددم ُتف َّ
ددد
ت
ِ
ِ
ِ
ِ
و ُكنت نشددرت العدد بدال ِّ
رب و ُّ
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ِ ِ
ِّ
ادليدن غ ُ
و ُحك ُ
دري ُمدز َّو ِق
ي
ل
د
ص
م
ِ
ِ
ِ
فمن يسد أو يركد جندا نعامدة
َّ
ُ
ُ
يلددد ِرك مددا قدددمت بِدداألم ِ يسددب ِ
انلدددد ِّ ح ُّب ُ
ُ
دددده وصدددد ِف ُّي ُه
أ ِمددددني َّ ِ ِ
ُ ُ َّ ً
كس ُ
ددة لددم تم َّ
ددز ِق
دداه الم ِليددك جب
من ِّ
ادلين واإلسدا ِ والعدد و ُّ
اتلد
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ِّ
لك الفددواح ُمغلدد ُ
وبابُددك عددن
ِ ِ
ُ
تدددرى الفقدددرا حدددو ُل ِيف مفدددازة
ُ
شدددب ً
ااع ُروا ً يلل ُهدددم لدددم يُدددَّ َّر ِق
ِ

جزء بن ضرار
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E
األول بال ابتداء ،اآلخر بال انتهاء؛ المنفرد بقدرته،
الحمد هلل ّ
المتعالي في سلطانه؛ البادئ باإلحسان ،العائد باالمتنان؛ الدالّ على
كل شيء سواه؛ المغتفر إساءة
بقائه بفناء خلقه ،وعلى قدرته بعجز ّ
المذنب بعفوه ،وجهل المسيء بحلمه؛ الذي جعل معرفته اضطرارا،
بوحدانيته،
وعبادته اختيارا؛ وخلق الخلق من بين ناطق معترف
ّ
لربوبيته؛ ال يخرج شيء عن قدرته ،وال يعزب عن
متخشع
وصامت
ّ
ّ
رؤيته؛ الذي قرن بالفضل رحمته ،وبالعدل عذابه؛ فالناس مدينون بين
بالزوال ،آخذون في االنتقال؛ من دار بالء إلى دار
فضله وعدله ،آذنون ّ
جزاء.
أحمده على حلمه بعد علمه ،وعلى عفوه بعد قدرته؛ فإ ّنه رضي
الحمد ثمنا لجزيل نعمائه ،وجليل آالئه؛ وجعله مفتاح رحمته ،وكفاء
وعز{ :ﮁ ﮂ ﮃ
نعمته ،وآخر دعوى أهل ج ّنته ،بقوله ّ
جل ّ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ}.
المقرب ،الذي
النبي
سيدنا ّ
المكرم ،الشافع ّ
ّ
وصلّى اهلل على ّ
محمد ّ
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بعث آخرا واصطفي أوال ،وجعلنا من أهل طاعته ،وعتقاء شفاعته.
أما بعد؛ فهذا كتاب فريد في بابهُ ،م ْس َت ْو ِعب ألَطْرا ِ
ف ا ْل َفنَ ،جا ِمع
َ
تخيرت فيه من
لِ َش ِتيت ا ْل َف َوائِدَ ،و َم ْن ُثور ا ْل َم َسائِلَ ،و ُم َت َشعب األَ ْغ َرا ِ
ضّ ،
جواهر كالم الفاروق عمر بن الخطاب  ما حفلت به كتب اآلثار.
وصنعت فيه َص ْن َعة الشريف الرضي في ِسفره (نهج البالغة) ،إذ
جمع من كالم أبي السبطين علي  ما صح سنده وما لم يصح،
غير أني جانبت طريقته في نِسبة كثير من الحكم والخطب إليه مما ثبت
أنها لغيره أو نُ ِحلت على لسانه ،فخلّفت ورائي من الفرائد الكثير ،حين
الح لي زيف نِسبتها.
ِ
روايات هذا ِ
السفر
أغلب
للح ْكمِ على ِ
وقد أعرضت عن التعرض ُ
عن عمد ،رغم وقوفي على ُر َتبِهاَّ ،لما كانت الغاية من كتابة هذا ِ
السفر،
جمع ما تناثر في الكتب من ُخطب الفاروق عمر وكتبه ِ
وحكمه ،ليسوغ
يتمثَّل بعد هذا قول الفرزدق لجرير مفتخرا:
ل ِمثلي أن َ
أولئكك آبككائي فجئنككي بمككثلهم

المجككامع
جمع ْتنككا يككا جريككر
إذا َ
ُ

فسرها أهل الفن :هي موافقة الكالم مقتضى الحال،
والبالغة كما َّ
مع الفصاحة واإليجاز.
وما أبلغ تعبير القدماء من أعالم األمة إذ قالوا أنها :بلوغ دقيق
المعاني بجليل الكالم.
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الش ِاف ِعي :يَا أَبَا َع ْب ِد اهلل َِ ،ما ا ْل َب َال َغ ُة؟ ،فقال:
فقد سأل َر ُجل َّ
>ا ْل َب َال َغ ُة أَ ْن َت ْبلُ َغ ِإلَى َدقِي ِق ا ْل َم َعانِي بِ َجلِي ِل ا ْل َق ْو ِل< ،فسأله :فَ َما
ِْ
اب<،
اب؟ ،فقال> :ا ْل َب ْسطُ لِيَ ِسيرِ ا ْل َم َعانِيِ ،في فُنُو ِن ا ْل ِخطَ ِ
اإلطْنَ ُ
فسأله :فَأَيُّ َما أَ ْح َس ُن ِع ْن َد َك ْ ِ
يجا ُز أَ ْم ْ ِ
اب؟ ،فقال> :لِ ُكل ِم َن
اإل ْس َه ُ
اإل َ
ا ْل َم ْعنَ َي ْي ِن َم ْن ِزلَة ،فَ َم ْن ِزل َ ُة ْ ِ
يجا ِز ِع ْن َد ال َّت َف ُّهمِ ِفي َم ْن ِزلَة ِ ْ ِ
اب ِع ْن َد
اإل ْس َه ِ
اإل َ
اح َت َّج ِفي َك َال ِمه ِ َك ْي َف يُ ِ
وج ُزَ ،و ِإ َذا
ا ْل َم ْو ِع َظةِ ،أَ َال َت َرى أَ َّن اهللَ َت َعالَى ِإ َذا ْ
َو َع َظ يُ ْط ِن ُب ِفي ِم ْث ِل قَ ْولِه ِ ُم ْح َت ًّجا{ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ}

ِ
[األنبياءَ ،]22 :و ِإ َذا َج ِ
ينَ ،و َض َر َب
اء بِأَ ْخ َبا ِر ْاألَ َّولِ َ
اءت ا ْل َم ْوع َظ ُةَ ،ج َ
َ
السلَ ِ
ف الْ َم ِ
ين<(.)0
ْاألَ ْم َث َال بِ َّ
اض َ

ومن تأمل كالم الماضين ،تفتقت له ينابيع ال ِحكمة ،وفَصل
ِ
الخطاب ،وتجلَّت له بالغة المنطق ،وتفتحت له أبوابها.
ساجل(،)2
وأما كالم الفاروق عمر  فهو البحر الذي ال يُ َ
والجم الذي ال يحافَل( ،)3وهو دائر على أقطاب( )4ثالثة؛ كنحو تل
ّ
األقطاب التي دارت عليها بالغة أبي السبطين علي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3

()4

الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي66/2 :
ساجل :ال يغالب في االمتالء وكثرة الماء.
ال يُ َ
يحافَل :ال يغالب في الكثرة ،من قولهم :ضرع حافل :ممتلئ كثير اللبن ،والمراد أ ّن كالمه
ال ُ
ال يقابل بكالم غيره لكثرة فضائله.
أقطاب :أصول.
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* فأول هذه األقطاب :الخطب واألوامر.
* وثانيها :الكتب والرسائل.
* وثالثها :الحكم والمواعظ.
()0
جل جالله على االبتداء باختيار محاسن
فأجمعت بتوفيق اهلل ّ
ُ
لكل
الخطب ،ثم محاسن الكتب ،ثم محاسن ال ِح َكم واألدب ،مفردا ّ
صنف من ذل بابا ،ومف َّصال فيه أوراقا ،لتكون مقدمة الستدراك ما
عساه ّ
إلي آجال.
يشذ عنّي عاجال ،ويقع ّ
()2

وال أ َّدعي كك مع ذل كك أ ّني أحيط بأقطار جميع كالمه
ح ّتى ال َّ
يشذ عني منه شا ّذ ،وال يَ ِن َّد نا ّد( ،)3بل ال أبعد أن يكون
إلي ،والحاصل في ر ِْبقتي( )4دون الخارج من
القاصر عني فوق الواقع ّ
علي إال بذل الجهد ،وبالغ الوسع ،وعلى اهلل سبحانه نهج
ّ
يدي ،وما ّ
()5
السبيل  ،وإرشاد الدليل ،إن شاء اهلل تعالى.


العمرية< إذ كان
ورأيت من بعد تسمية هذا الكتاب بك >البالغة ُ
ُ
ويقرب عليه ِطالبها ،وفيه حاجة العالم
يفتح للناظر فيه أبوابهاّ ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3
()4
()5

أجمع عليه :عزم.
أقطار الكالم :جوانبه.
الناد :المنفرد الشاذ.
الربقة :عروة حبل يجعل فيها رأس البهيمة.
نهج السبيل :إبانته وإيضاحه.
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والمتعلّم ،وبغية البليغ والزاهد ،ويمضي في أثنائه من عجيب
()0
كل علّةِ ،
كل شبهة.
وجالء ّ
كل غلّة  ،وشفاء ّ
الكالم ،ما هو بِالل ّ
الوسع
َّ
ثم إني بعد هذا كله ،عزوت كل أثر عنه  كك بحسب ُ
والطاقة كك إلى مصدره ،فما كان منه في الكتب التسعة ق َّدمته على
وأخرت ما سواه ولو كان ذا علو في اإلسناد ،بادئا بالبخاري
غيرهَّ ،
ثم
ثم الدارمي َّ
ثم مسند أحمد َّ
ثم الموطأ َّ
ثم أصحاب السنن َّ
ثم مسلم َّ
َّ
سائر الكتب.
وما كان منه ِخلوا مما ذكرت ،قَ َّدمت فيه األقدم تصنيفا
فاألحدث.
عبرت عن ذل بقولي
فإن كان األثر ُمسندا في كتب أهل الفنَّ ،
عبرت عن ذل بقولي
(رواه) ،وإن كان مذكورا بال إسناد يُعرفَّ ،
(ذكره).
وإني قبل هذا وبعده؛ أستمد من اهلل تعالى التوفيق والعصمة،
وأتنج ُز التسديد والمعونة ،وأستعيذه من خطأ الجنان ،قبل خطأ
ّ
اللسان ،ومن زلّة ال َكلِم ،قبل زلّة ال َق َد ْم ،وهو حسبي ونعم الوكيل.
** ** **
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0الغلة :العطش.

يف املُختار من خُطب
أمري املؤمنني  وأوامره

املختار من خطب أمري املؤمنني  وأوامره

[ ]1وَمِنْ كَال ٍم لَهُ
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يذكر وقوع اإلسالم يف قلبه قبل إسالمه
ك قَ ْب َل أَ ْن أُ ْسلِ َم ،فَ َو َج ْد ُت ُه
ول اهلل ِ ك
ض َر ُس َ
> َخ َر ْج ُت أَ َت َع َّر ُ
ور َة ا ْل َحاقَّةِ ،فَ َج َع ْل ُت
قَ ْد َس َب َق ِني ِإلَى ا ْل َم ْس ِج ِد ،فَ ُق ْم ُت َخ ْل َف ُه ،فَ ْاس َت ْف َت َح ُس َ
أَ ْع َج ُب ِم ْن َت ْألِي ِ
ف ا ْل ُق ْرآ ِن ،فَ ُق ْل ُتَ :ه َذا َواهلل ِ َشا ِعر َك َما قَال َ ْت قُ َر ْيش،
فَ َق َرأَ{ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ * ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ} ،قُ ْل ُت:
ال{ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ * ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ * ﮆ
َكا ِهن ،قَ َ
ﮇﮈﮉﮊ* ﮌﮍﮎ* ﮐﮑﮒﮓ* ﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚ* ﮜﮝﮞ* ﮠﮡﮢﮣ
ﮤ* ﮦﮧﮨﮩ* ﮫﮬﮭ* ﮯﮰﮱ

ﯓ} [الحاقة 42 :كك  ،]41فَ َوقَ َع ْ ِ
الم ِفي قَ ْلبِي ُك َّل َم ْوقِع<(.)0
اإل ْس ُ

[ ]2وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يذكر إسالمه وفضل اهلل تعاىل عليه
>أَ ُت ِح ُّبو َن أَ ْن أُ ْعلِ َم ُك ْم بُ ُد َّو
س َعلَى َر ُسو ِل اهلل ِ ك
أَ َشد النَّا ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِإ ْس َال ِمي؟ قالوا:
ك ،فَ َب ْينَا

نَ َع ْم ،قَ َالُ :ك ْن ُت
أَنَا ِفي يَ ْوم َحار

( )0رواه أحمد في المسند ( )011وابن عساكر في تاريخ دمشق.21/44 :

ِم ْن
ِفي
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ض ط ُُر ِق َم َّك َة ِإ ْذ ل َ ِق َي ِني َر ُجل ِم ْن قُ َر ْيش فَ َق َال :أَ ْي َن َتذْ َه ُب يَا ْاب َن
بَ ْع ِ
اب؟ قُ ْل ُت :أُرِي ُد َه َذا ال َّ ِذي ال َّ ِذي ال َّ ِذي ،قَ َالَ :ع َجبا ل َ َ َت ْز ُع ُم
ا ْل َخطَّ ِ
أَنَّ َ َه َك َذاَ ،وقَ ْد َد َخ َل َعلَ ْي َ َه َذا ْاألَ ْم ُر بَ ْي َت َ  ،قُ ْل ُتَ :و َما َذا َك؟ قَ َال:
ك
أُ ْخ ُت َ قَ ْد َص َب ْت ،فَ َر َج ْع ُت ُم ْغ َضباَ ،وقَ ْد َكا َن َر ُسولُ اهلل ِ ك
الر ُج ِل بِه ِ قُ َّوة يُ ِ
ص َيبا ِن ِم ْن
الر ُج َل َوالر ْجلَ ْي ِن ِإ َذا أَ ْسلَ َما ِع ْن َد َّ
يَ ْج َم ُع َّ
ط ََعا ِمه َِ ،وقَ ْد َكا َن َض َّم ِإلَى َز ْو ِج أُ ْخ ِتي َر ُجلَ ْي ِن ،فَ ِج ْئ ُت َح َّتى قَ َر ْع ُت
ابَ ،و َكانُوا يَ ْق َر ُءو َن َص ِحي َفة
اب ،قَ َالَ :م ْن َه َذا؟ قُ ْل ُتْ :اب ُن ا ْل َخ َّط ِ
ا ْل َب َ
الص ِحي َف َة ،فَ َق َام ِ
ت الْ َم ْرأَ ُة
َم َع ُه ْم ،فَلَ َّما َس ِم ُعوا َص ْوتِي ْاخ َت َف ْوا َونَ ُسوا َّ
فَ َف َت َح ْت لِي ،فَ ُق ْل ُت :يَا َع ُد َّو َة نَ ْف ِس َها ،قَ ْد بَلَ َغ ِني أَنَّ ِ َصب ْو ِ
تَ ،وأَ ْرفَ ُع
َ
َش ْيئا ِفي يَ ِدي فَأَ ْضرِبَ َها ،فَ َس َال ال َّد ُم ،فَلَ َّما َرأَ ِ
ت ال َّد َم بَ َك ْت َوقَال َ ْت :يَا
ابَ ،ما ُك ْن َت فَا ِعال فَا ْف َع ْل ،فَ َق ْد أَ ْسلَ ْم ُت.
ْاب َن الْ َخطَّ ِ
السرِيرِ فَنَ َظر ُت ،فَ ِإ َذا بِ ِك َتاب ِفي نَ ِ
احيَةِ ا ْلب ْي ِ
ت،
فَ َجلَ ْس ُت َعلَى َّ
ْ
َ
فَ ُق ْل ُتَ :ما َه َذا؟ أَ ْع ِطي ِنيه ِ ،قَال َ ْت :ل َ ْس َت ِم ْن أَ ْهلِه ِِ ،إنَّ َ َال َت ْغ َت ِس ُل ِم َن
ا ْل َجنَابَةَِ ،و َال َتط ُْه ُرَ ،و َه َذا َال يَ َم ُّس ُه ِإ َّال ا ْل ُمطَ َّه ُرو َن ،فَلَ ْم أَ َز ْل بِ َها َح َّتى
الر ْح َم ِن
الر ِحيمِ ،فَلَ َّما َم َر ْر ُت بِ َّ
الر ْح َم ِن َّ
أَ ْع ِط ِنيه ِ ،فَ ِإ َذا ِفيه ِ :بِ ْسمِ اهلل ِ َّ
ت فَ ِإ َذا ِفيه ِ{ :ﯛ ﯜ ﯝ
الر ِحيمِ ُذ ِع ْر ُت َو َر َم ْي ُت بِ َّ
الص ِحي َفةِ ،ثُ َّم َر َج ْع ُ
َّ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ}ُ ،كلَّ َما َم َر ْر ُت بِ ْاسم ِم ْن أَ ْس َم ِاء
ت {ﮑ ﮒ ﮓ
اهلل ِ ُذ ِع ْر ُت ،ثُ َّم َر َج ْع ُت ِإلَى نَ ْف ِسيَ ،ح َّتى بَلَ ْغ ُ
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* ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ} [الحديد 1 :كك  ،]1فَ ُق ْل ُت :أَ ْش َه ُد أَ ْن َال ِإل َ َه ِإ َّال اهللَُ ،وأَ َّن
ُم َح َّمدا َر ُسولُ اهللِ ،فَ َخ َر َج ا ْل َق ْو ُم يَ َتنَ َاد ْو َن بِال َّت ْكبِيرِ ْاس ِت ْب َشارا بِ َما َس ِم ُعوا
اب ،أَ ْب ِش ْر ،فَلَ َّما أَ ْن َع َرفُوا ِمني
ِمنيَ ،و َح ِم ُدوا اهللََ ،وقَالُوا :يَا ْاب َن ا ْل َخطَّ ِ
الص ْد َق قُ ْل ُت ل َ ُه ْم :أَ ْخب ُِرونِي بِ َم َكا ِن َر ُسو ِل اهللِ ،قَالُواُ :ه َو ِفي بَ ْيت ِفي
اب ،قِ َيلَ :م ْن َه َذا؟ قُ ْل ُتْ :اب ُن
أَ ْس َف ِل َّ
الص َفا ،فَ َخ َر ْج ُت َح َّتى قَ َر ْع ُت ا ْل َب َ
ابَ ،وقَ ْد َع َرفُوا ِش َّدتِي َعلَى َر ُسو ِل اهللَِ ،ول َ ْم يَ ْعلَ ُموا ِإ ْس َال ِمي.
ا ْل َخطَّ ِ

ك:
اب ،فَ َق َال َر ُسولُ اهلل ِ ك
اج َت َرأَ أَ َحد ِم ْن ُه ْم بِ َف ْت ِح ا ْل َب ِ
فَ َما ْ
>ا ْف َت ُحوا ل َ ُه ،فَ ِإ ْن يُرِدِ اهللُ بِه ِ َخ ْيرا يَ ْه ِدهِ< ،فَ َف َت ُحوا لِيَ ،وأَ َخ َذ َر ُجل
بِ َع ُض ِديَ ،ح َّتى َدنَ ْو ُت ِم َن النَّبِي ك
وه<،
ك فَ َق َال> :أَ ْر ِسلُ ُ
صي فَ َجب َذنِي ِإل َ ْيه ِ
فَأَ ْر َسلُونِي فَ َجلَ ْس ُت بَ ْي َن يَ َد ْيه ِ ،فَأَ َخ َذ بِ َم ْج َم ِع قَ ِمي ِ
َ
اب ،اللَّ ُه َّم ا ْه ِدهِ< ،قُ ْل ُت :أَ ْش َه ُد أَ ْن َال ِإل َ َه ِإ َّال
َوقَ َال> :أَ ْسلِ ْم يَا ْاب َن ا ْل َخطَّ ِ
اهللُ َوأَنَّ َ َر ُسولُ اهلل ِ ،فَ َك َّب َر ا ْل ُم ْسلِ ُمو َن َت ْكب َِيرة ُس ِم َع ْت بِط ُُر ِق َم َّك َةَ ،وقَ ْد
اء أَ ْن أَ َرى َر ُجال ِإ َذا أَ ْسلَ َم يُ ْض َر ُب ِإ َّال
َكا َن ْاس َت ْخ َفىَ ،و ُك ْن ُت َال أَ َش ُ
ِ
ِ
صيب ِني ِم َّما يُ ِ
ِ
يب
ص ُ
َرأَ ْي ُت ُه ،فَلَ َّما َرأَ ْي ُت َذل َ قُ ْل ُتَ :ما أُح ُّب ِإ َّال أَ ْن يُ َ
ين.
ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
اب،
فَ َذ َه ْب ُت ِإلَى َخالِيَ ،و َكا َن َشرِيفا ِفيه ِْم ،فَ َق َر ْع ُت َعلَ ْيه ِ ا ْل َب َ
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اب ،فَ َخ َر َج ،فَ ُق ْل ُت :أَ َش َع ْر َت أَني قَ ْد
فَ َق َالَ :م ْن َه َذا؟ قُ ْل ُتْ :اب ُن ا ْل َخطَّ ِ
َص َب ْو ُت؟ قَ َالَ :ال َت ْف َع ْل ،قُ ْل ُت :قَ ْد فَ َع ْل ُت ،قَ َالَ :ال َت ْف َع ْلَ ،وأَ َج َاف
اب ُدونِي ،قُ ْل ُتَ :ما َه َذا بِ َش ْيء ،فَ َخ َر ْج ُت َح َّتى ِج ْئ ُت َر ُجال ِم ْن
ا ْل َب َ
ِ
اب ،فَ َخ َر َج ،فَ ُق ْل ُت :أَ َش َع ْر َت أَني قَ ْد
ُع َظ َماء قُ َر ْيش ،فَ َق َر ْع ُت ا ْل َب َ
اب ،قَ َال:
اب ا ْل َب َ
َص َب ْو ُت؟ قَ َالَ :ال َت ْف َع ْل ،قُ ْل ُت :قَ ْد فَ َع ْل ُت ،فَ َد َخ َل فَأَ َج َ
فَا ْن َص َر ْف ُت ،فَ َق َال لِي َر ُجل :أَ ُت ِح ُّب أَ ْن يُ ْعلَ َم بِ ِإ ْس َال ِم َ ؟ قُ ْل ُت :نَ َع ْم،
اس ِفي ا ْل ِح ْجرِ فَا ْئ ِ
ت فُ َالناَ ،ر ُجال ل َ ْم يَ ُك ْن يَ ْك ُت ُم
قَ َال :فَ ِإ َذا َجلَ َس النَّ ُ
ِ
يما بَ ْينَ َ َوبَ ْينَ ُهِ :إني قَ ْد َص َب ْو ُت ،فَ ِإنَّ ُه َس ْو َف
الس َّر ،فَأَ ْص ِغ ِإل َ ْيه ِ َوقُ ْل ل َ ُه ف َ
يَظ َْه ُر َعلَ ْي َ َويَ ِ
اس ِفي ا ْل ِح ْجرِ ِج ْئ ُت ِإلَى
يح َويُ ْعلِنُ ُه ،فَلَ َّما ْ
ص ُ
اج َت َم َع النَّ ُ
ِ
يما بَ ْي ِني َوبَ ْينَ ُهِ :إني قَ ْد َص َب ْو ُت ،فَ َق َال:
َّ
الر ُج ِل فَ َدنَ ْو ُت فَأَ ْص َغ ْي ُت ِإل َ ْيه ِ ف َ
اب
قَ ْد َص َب ْو َت؟ قُ ْل ُت :نَ َع ْم ،فَ َرفَ َع بِأَ ْعلَى َص ْوتِه ِ َوقَ َال :أَ َال ِإ َّن ْاب َن ا ْل َخطَّ ِ
اس فَ َض َربُونِي َو َض َر ْب ُت ُه ْم ،فَ َق َال َخالِيَ :ما َه َذا؟
قَ ْد َص َبا ،فَ َث َ
اب ِإل َ َّي النَّ ُ
ام َعلَى ا ْل ِح ْجرِ فَأَ َش َار بِ ُكمه ِ :أَ َال ِإني قَ ْد أَ َج ْر ُت
فَ ِق َيلْ :اب ُن ا ْل َخطَّ ِ
اب ،فَ َق َ
اس َعنيَ ،و ُك ْن ُت َال أَ َشاءُ أَ ْن أَ َرى أَ َحدا ِم َن
ْاب َن أُ ْخ ِتي ،فَا ْن َك َش َف النَّ ُ
ين يُ ْض َر ُب ِإ َّال َرأَ ْي ُت ُهَ ،وأَنَا َال أُ ْض َر ُب ،فَ ُق ْل ُتَ :ما َه َذا بِ َش ْيء
ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
صيب ِني َما يُ ِ
ِ
ينَ ،وأَ ْم َه ْل ُت َح َّتى ِإ َذا َجلَ َس ِفي
ص ُ
يب ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
َح َّتى يُ َ
ا ْل ِح ْجرَِ ،د َخ ْل ُت ِإلَى َخالِي قُ ْل ُتْ :اس َم ْع ،قَ َالَ :ما أَ ْس َم ُع؟ قُ ْل ُت:
ِج َو ُار َك َعلَ ْي َ َرد ،فَ َق َالَ :ال َت ْف َع ْل يَا ْاب َن أُ ْخ ِتي ،قُ ْل ُت :بَلَى ُه َو َذا َك،
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ِ
قَ َالَ :ما ش ْئ َت ،قَ َال :فَ َما ِز ْل ُت أَ ْضرِ ُب َوأُ ْض َر ُب َح َّتى أَ َع َّز اهللُ
ِْ
اإل ْس َال َم<(.)0

[ ]3وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه

لرسول اهلل



بعد إسالمه

ول اللَّه َِ ،ال أَ َد ُع َم ْجلِسا َجلَ ْس ُت ُه ِفي الْ ُك ْفرِ ِإ َّال أَ ْعلَ ْن ُت ِفيه ِ
>يَا َر ُس َ
ِْ
اإل ْس َال َم<(.)2

[ ]4وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف هجرته إىل املدينة
وع َّياش بن أبي
اتع ْد ُّت ،ل َ َّما أَ َر ْدنَا الْه ِْج َر َة إلَى الْ َم ِدينَةِ ،أَنَا َ
> َ
()3
ِ
الس ْه ِم ُّي( )4ال َّت ِ
ناض َب ِم ْن أَ َضا ِة
ل
ئ
ا
و
ن
ب
العاص
بن
وهشام
،
ربيعة
ِ
َّ
ْ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه أحمد في فضائل الصحابة ( )316والبيهقي في دالئل النبوة.206/2 :
( )2رواه الطبراني في المعجم األوسط (.)0293
( )3عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي ،من المهاجرين األولين ،ذو الهجرتين ،ولد له
بالحبشة ابنه عبد اهلل ،ثم هاجر هو وعمر بن الخطاب إلى المدينة ،كان أخا ألبي جهل بن
هشام ألمه ،خرج أبو جهل ،والحارث ابنا هشام إلى المدينة فتلطفا له ،حتى رجعا به إلى
 ،فقال:
مكة ،فكان ممن يعذب في اهلل مع المستضعفين الذين قنت فيهم النبي
>اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة<( .معرفة الصحابة ألبي نعيم.)2226/4 :
( )4هشام بن العاص بن وائل السهمي .كان قديم اإلسالم بمكة ،وهاجر إلى أرض الحبشة في
إلى المدينة يريد اللحاق به،
الهجرة الثانية ،ثم قدم مكة حين بلغه مهاجر النبي
فحبسه أبوه وقومه بمكة حتى قدم بعد الخندق على النبي

المدينة ،فشهد ما بعد=

22

املختار من خطب أمري املؤمنني  وأوامره

ض
بَ ِني ِغ َفار ،فَ ْو َق َس ِرف َوقُ ْلنَا :أَيُّنَا ل َ ْم يُ ْصب ِْح ِع ْن َد َها فَ َق ْد ُحبس فَ ْليَ ْم ِ
ِ
احب ُاه .قَ َال :فَأَ ْصب ْح ُت أَنَا َو َع َّياش ْب ُن أَبِي َربِ َيع َة ِع ْن َد ال َّت ِ
ناضب،
ُ
َ
َص َ
بس عنَّا هشام ،وفُتن فافتتن.
ُ
وح َ

فَلَ َّما قَ ِد ْمنَا ا ْل َم ِدينَ َة نَ َز ْلنَا ِفي بَ ِني َعمرو ْب ِن َع ْوف ب ُقباءَ ،و َخ َر َج أَبُو
َج ْه ِل ْب ِن ِه َشام َوا ْل َحار ُِث ْب ُن ِه َشام إلَى َع َّياش ْب ِن أَبِي َربِ َيع َةَ ،و َكا َن
اب َن َعمهِما وأَ َخا ُهما ِألُمهِماَ ،ح َّتى قَ ِدما َعلَينَا ا ْلم ِدينَ َة ور ُسولُ اهلل ِ
َ َ
ْ
َ
َ
َ
ََ
َ ْ
ك بِ َم َّك َة ،فَ َكلَّ َم ُاه َوقَ َاال :إ َّن َّأم قَ ْد نَ َذ َر ْت أَ ْن َال يَمس
ك
رأسها ُمشط َح َّتى َت َرا َكَ ،و َال َت ْس َت ِظلَّ ِم ْن َش ْمس َح َّتى َت َرا َكَّ ،
فرق ل َ َها،
َ
اش ،إنَّ ُه َواَهلل ِ ْإن يُرِي َد َك ا ْل َق ْو ُم َّإال لِيَ ْف ِتنُو َك َع ْن دِي ِن َ
فَ ُق ْل ُت ل َ ُه :يَا َع َّي ُ
القمل َال ْم َت َشطَ ْتَ ،ول َ ْو قَ ْد ْاش َت َّد
فاحذرهم ،فَ َواَهلل ِ ل َ ْو قَ ْد آ َذى َّأم
ُ
ْ
حر َم َّك َة َال ْس َت َظلَّ ْت .قَ َال :فَ َق َال :أَبَ ُّر قَ َس َم أُميَ ،ولِي ُهنَالِ َ َمال
َعلَ ْي َها ُّ
فَ ُ
آخذُ ُه .قَ َال :فَ ُق ْل ُتَ :واهلل ِ إنَّ َ ل َ َت ْعلَ ُم أَني ل َ ِم ْن أَ ْك َثرِ قُ َر ْيش َماال ،فَلَ َ
نِ ْص ُف َمالِي َو َال َتذْ َه ْب َم َع ُه َما .قَ َال :فَأَبَى َعلَ َّي َّإال أَ ْن يَ ْخ ُر َج َم َع ُه َما؛
فَلَ َّما أَبَى َّإال َذلِ َ ؛ قَ َال :قُ ْل ُت ل َ ُه :أَ َّما إ ْذ قَ ْد فَ َع ْل َت َما فَ َع ْل َت ،فَ ُخذْ
ِ ِِ
ظهرها ،فَ ِإ ْن َرابَ َ ِم ْن ا ْل َق ْوم ِ
نَاقَتي َهذه ،فَ ِإنَّ َها نَاقَة نَ ِج َيبة َذلُول ،فَا ْل َز ْم َ
فانج َعلَ ْي َها.
ْريبُ ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

ذل من المشاهد ،وكان أصغر سنا من أخيه عمرو بن العاص وليس له عقب( .الطبقات
الكبرى.)090/4 :
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ض الطَّ ِري ِق ،قَ َال ل َ ُه
فَ َخ َر َج َعلَ ْي َها َم َع ُه َماَ ،ح َّتى إ َذا َكانُوا بِ َب ْع ِ
استغلظت بَ ِعيرِي َه َذا ،أَفَ َال ُت ْع ِقبني
أَبُو َج ْهل :يا ابن أَ ِخيَ ،واَهلل ِ ل َ َق ْد
ُ
اخا لِ َي َت َح َّو َل َعلَ ْي َها،
َعلَى نَاقَ ِت َ َه ِذهِ؟ قَ َال :بلَى .قَ َال :فَأَنَ َ
اخَ ،وأَنَ َ
ض ع َد َوا َعلَ ْيه ِ ،فَأَ ْوثَ َق ُاه َو َربَطَ ُاه ثُ َّم َد َخ َال بِه ِ َم َّك َة،
است َو ْوا بِ ْاأل َ ْر ِ
فَلَ َّما َ
فافتتن<(.)1
َوفَ َتنَ ُاه ُ

[ ]5وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف أمر أزواج النيب
> ِإني ُك ْن ُت َو َجار لِي ِم َن األَ ْن َصا ِر ِفي بَ ِني أُ َميَّ َة ْب ِن َز ْيدَ ،و ِه َي ِم ْن
ول َعلَى النَّبِي ك
ك ،فَ َي ْنزِلُ
الم ِدينَةَِ ،و ُكنَّا نَ َتنَ َاو ُب النُّ ُز َ
َع َوالِي َ
ِ
ِ
الي ْوم ِ ِم َن األَ ْمرِ َو َغ ْيرِهِ،
يَ ْوما َوأَ ْنزِلُ يَ ْوما ،فَ ِإ َذا نَ َز ْل ُت ِج ْئ ُت ُه م ْن َخ َبرِ َذل َ َ
ِ
ِ
اء ،فَلَ َّما قَ ِد ْمنَا َعلَى
َو ِإ َذا نَ َز َل فَ َع َل م ْثلَ ُهَ ،و ُكنَّا َم ْع َش َر قُ َر ْيش نَ ْغل ُب الن َس َ
األَ ْن َصا ِر ِإ َذا ُه ْم قَ ْوم َت ْغلِ ُب ُه ْم نِ َسا ُؤ ُه ْم ،فَطَ ِف َق نِ َسا ُؤنَا يَ ْأ ُخذْ َن ِم ْن أَ َد ِب
نِ َس ِاء األَ ْن َصا ِر ،فَ ِ
اج َع ْت ِني ،فَأَ ْن َك ْر ُت أَ ْن
ص ْح ُت َعلَى ْام َرأَتِي ،فَ َر َ
اج َع ِني ،فَ َقال َ ْتَ :ولِ َم ُت ْن ِك ُر أَ ْن أُ َر ِ
ُت َر ِ
اج النَّبِي
اج َع َ  ،فَ َواهلل ِ ِإ َّن أَ ْز َو َ
ك ُلي َر ِ
الي ْو َم َح َّتى اللَّ ْي ِل،
ك
اج ْعنَ ُهَ ،و ِإ َّن ِإ ْح َدا ُه َّن ل َ َت ْه ُج ُر ُه َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية البن هشام 414/0 :وابن سعد في الطبقات الكبرى:
 210/3والبزار في البحر الزخار ( )055وابن شبة في تاريخ المدينة 663/2 :والنجاد في
مسند عمر بن الخطاب :ص 96والبيهقي في السنن الكبرى ( )01156وابن عساكر في
تاريخ دمشق 242/41 :و.01/14
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فَأَ ْف َز َع ِني ،فَ ُق ْل ُتَ :خابَ ْت َم ْن فَ َع َل ِم ْن ُه َّن بِ َع ِظيم ،ثُ َّم َج َم ْع ُت َعلَ َّي
ثِ َيابِي ،فَ َد َخ ْل ُت َعلَى َح ْف َص َة ،فَ ُق ْل ُت :أَ ْي َح ْف َص ُة أَ ُت َغ ِ
اض ُب ِإ ْح َدا ُك َّن
الي ْو َم َح َّتى اللَّ ْي ِل؟ فَ َقال َ ْت :نَ َع ْم ،فَ ُق ْل ُت:
ول اهلل ِ ك
َر ُس َ
ك َ
ك،
َخابَ ْت َو َخ ِس َر ْت أَفَ َت ْأ َم ُن أَ ْن يَ ْغ َض َب اهللُ لِ َغ َض ِب َر ُسولِه ِ ك
كَ ،والَ ُت َر ِ
ين الَ َت ْس َت ْك ِثرِي َعلَى َر ُسو ِل اهلل ِ ك
اج ِعيه ِ ِفي
فَ َت ْهلِ ِك َ
َش ْيءَ ،والَ َت ْه ُجرِيه َِ ،و ْاسأَلِي ِني َما بَ َدا ل َ ِ َ ،والَ يَ ُغ َّرنَّ ِ أَ ْن َكانَ ْت
كك يُرِي ُد َعائِ َش َة كك
َج َار ُتك ه َي أَ ْو َضأَ م ْنكَ ،وأَ َحب إلَى َر ُسول الل
َو ُكنَّا َت َح َّد ْثنَا أَ َّن َغ َّسا َن ُت ْن ِع ُل الن َع َال لِ َغ ْزوِنَا ،فَنَ َز َل َص ِ
احبِي يَ ْو َم نَ ْوبَ ِته ِ
فَ َر َج َع ِع َشاء ،فَ َض َر َب بَابِي َض ْربا َش ِديداَ ،وقَ َال :أَنَائِم ُه َو ،فَ َف ِز ْع ُت،
ِ
اء ْت َغ َّسا ُن؟
فَ َخ َر ْج ُت ِإل َ ْيه َِ ،وقَ َالَ :ح َد َث أَ ْمر َعظيم ،قُ ْل ُتَ :ما ُه َو؟ أَ َج َ
ِ
قَ َال :الَ ،بَ ْل أَ ْع َظ ُم ِم ْن ُه َوأَط َْولُ َطلَّ َق َر ُسولُ اهلل ِ ك
اء ُه،
ك ن َس َ
قَ َال :قَ ْد َخابَ ْت َح ْف َص ُة َو َخ ِسر ْتُ ،ك ْن ُت أَظُ ُّن أَ َّن َه َذا يُ ِ
وش ُ أَ ْن يَ ُكو َن،
َ
ك،
فَ َج َم ْع ُت َعلَ َّي ثِ َيابِي ،فَ َصلَّ ْي ُت َصالَ َة ال َف ْجرِ َم َع النَّبِي ك
فَ َد َخ َل َم ْش ُربَة ل َ ُه ،فَ ْاع َت َز َل ِف َيها ،فَ َد َخ ْل ُت َعلَى َح ْف َص َة ،فَ ِإ َذا ِه َي َت ْب ِكي،
قُ ْل ُت :ما يب ِكي ِ ؟ أَولَم أَ ُك ْن َح َّذر ُت ِ  ،أَ َطلَّ َق ُك َّن ر ُسولُ اهلل ِ
ْ
َ ْ
َ
َ ُْ
ِ
الم ْش ُربَةِ ،فَ َخ َر ْج ُت ،فَ ِج ْئ ُت
ك
ك ،قَال َ ْت :الَ أَ ْدرِي ُه َو َذا في َ
ال ِم ْن َب َر ،فَ ِإ َذا َح ْول َ ُه َر ْهط يَ ْب ِكي بَ ْع ُض ُه ْم ،فَ َجلَ ْس ُت َم َع ُه ْم قَلِيال ،ثُ َّم
الم ْش ُربَ َة ال َّ ِتي ُه َو ِف َيها ،فَ ُق ْل ُت لِ ُغالَم ل َ ُه أَ ْس َو َد:
َغلَ َب ِني َما أَ ِج ُد ،فَ ِج ْئ ُت َ
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ك ،ثُ َّم َخ َر َج فَ َق َال:
ْاس َت ْأ ِذ ْن لِ ُع َم َر ،فَ َد َخ َل ،فَ َكلَّ َم النَّب َِّي ك
ين ِع ْن َد
َذ َك ْر ُت َ ل َ ُه ،فَ َص َم َت ،فَا ْن َص َر ْف ُتَ ،ح َّتى َجلَ ْس ُت َم َع َّ
الر ْه ِط ال َّ ِذ َ
الر ْه ِط
ال ِم ْن َبرِ ،ثُ َّم َغلَ َب ِني َما أَ ِج ُد ،فَ ِج ْئ ُت ،فَ َذ َك َر ِم ْثلَ ُه ،فَ َجلَ ْس ُت َم َع َّ
ين ِع ْن َد ال ِم ْن َبرِ ،ثُ َّم َغلَ َب ِني َما أَ ِج ُد ،فَ ِج ْئ ُت ال ُغالَ َم فَ ُق ْل ُتْ :اس َت ْأ ِذ ْن
ال َّ ِذ َ
لِ ُع َم َر ،فَ َذ َك َر ِم ْثلَ ُه ،فَلَ َّما َول َّ ْي ُت ُم ْن َصرِفا ،فَ ِإ َذا ال ُغالَ ُم يَ ْد ُعونِي قَ َال :أَ ِذ َن
ك ،فَ َد َخ ْل ُت َعلَ ْيه ِ ،فَ ِإ َذا ُه َو ُم ْضطَ ِجع َعلَى
ل َ َ َر ُسولُ اهلل ِ ك
ر َِما ِل َح ِ
صير ل َ ْي َس بَ ْينَ ُه َوبَ ْينَ ُه ِف َراش ،قَ ْد أَث ََّر الر َمالُ بِ َج ْن ِبه ِ ُم َّت ِكئ َعلَى
و َِس َادة ِم ْن أَ َدم َح ْش ُو َها لِيف ،فَ َسلَّ ْم ُت َعلَ ْيه ِ ،ثُ َّم قُ ْل ُت َوأَنَا قَائِمَ :طلَّ ْق َت
ِ
اء َك ،فَ َرفَ َع بَ َص َر ُه ِإل َ َّي ،فَ َق َال> :الَ< ،ثُ َّم قُ ْل ُت َوأَنَا قَائِم :أَ ْس َت ْأنِ ُس يَا
ن َس َ
ر ُس َ ِ
ِ
ِ
اء ،فَلَ َّما قَ ِد ْمنَا َعلَى
َ
ول اهلل ،ل َ ْو َرأَ ْي َتني َو ُكنَّا َم ْع َش َر قُ َر ْيش نَ ْغل ُب الن َس َ
قَ ْوم َت ْغلِ ُب ُه ْم نِ َسا ُؤ ُه ْم ،فَ َذ َك َر ُه فَ َت َب َّس َم النَّب ُِّي ك
ك ،ثُ َّم قُ ْل ُت :ل َ ْو
َرأَ ْي َت ِنيَ ،و َد َخ ْل ُت َعلَى َح ْف َص َة ،فَ ُق ْل ُت :الَ يَ ُغ َّرنَّ ِ أَ ْن َكانَ ْت َج َار ُت ِ ِه َي
كك يُرِي ُد َعائِ َش َة كك ،فَ َت َب َّس َم
أَ ْو َضأَ ِم ْن ِ َ ،وأَ َح َّب ِإلَى النَّبِي
ين َرأَ ْي ُت ُه َتب َّس َم ،ثُ َّم َرفَ ْع ُت بَ َصرِي ِفي بَ ْي ِته ِ ،فَ َواللَّه ِ
أُ ْخ َرى ،فَ َجلَ ْس ُت ِح َ
َ
ِ ِ
الب َص َر َغ ْي َر أَ َه َبة ثَالَثَة ،فَ ُق ْل ُتْ :اد ُع اهلل َ فَ ْل ُي َوس ْع
َما َرأَ ْي ُت فيه َش ْيئا يَ ُر ُّد َ
وم ُوس َع َعلَ ْيه ِْمَ ،وأُ ْعطُوا ال ُّد ْن َيا َو ُه ْم الَ
َعلَى أُ َّم ِت َ  ،فَ ِإ َّن فَار َِس َو ُّ
الر َ
اب؟!
يَ ْع ُب ُدو َن اهللََ ،و َكا َن ُم َّت ِكئا فَ َق َال> :أَ َو ِفي َش أَ ْن َت يَا ْاب َن ال َخطَّ ِ
ِ
ول
الح َيا ِة ال ُّد ْن َيا< ،فَ ُق ْل ُت :يَا َر ُس َ
أُول َ ِئ َ قَ ْوم ُعجلَ ْت ل َ ُه ْم طَي َبا ُت ُه ْم في َ
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الح ِدي ِ
ث
اهلل ِْ ،اس َت ْغ ِف ْر لِي ،فَ ْاع َت َز َل النَّب ُِّي ك
ك ِم ْن أَ ْج ِل َذلِ َ َ
ين أَ ْف َش ْت ُه َح ْف َص ُة ِإلَى َعائِ َش َةَ ،و َكا َن قَ ْد قَ َال> :ما أَنَا بِ َد ِ
اخل َعلَ ْي ِه َّن
ِح َ
َ
ين َع َات َب ُه اهلل ،فَلَ َّما َم َض ْت ت ِ ْسع
َش ْهرا< ِم ْن ِش َّد ِة َم ْو ِج َدتِه ِ َعلَ ْي ِه َّن ِح َ
َو ِع ْش ُرو َنَ ،د َخ َل َعلَى َعائِ َش َة ،فَ َب َدأَ بِ َها ،فَ َقال َ ْت ل َ ُه َعائِ َش ُةِ :إنَّ َ أَ ْق َس ْم َت
ين ل َ ْيلَة أَ ُع ُّد َها َع ًّدا،
أَ ْن الَ َت ْد ُخ َل َعلَ ْينَا َش ْهراَ ،و ِإنَّا أَ ْص َب ْحنَا لِ ِت ْسع َو ِع ْشرِ َ
الش ْه ُر
فَ َق َال النَّب ُِّي ك
الش ْه ُر تِ ْسع َو ِع ْش ُرو َن<َ ،و َكا َن َذلِ َ َّ
كَّ > :
ين<(.)0
تِ ْسعا َو ِع ْشرِ َ

[ ]6وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف موافقاته لربه عزَّ وجل
> َوافَ ْق ُت َربي َع َّز َو َجلَّ ِفي ثَ َالث ،أَ ْو َوافَ َق ِني َربي ِفي ثَ َالث،
ام ُم َصلًّى ،فَأَ ْن َز َل اهللُ َع َّز َو َج َّل:
قُ ْل ُت :يَا َر ُس َ
ول اهلل ِ ،ل َ ِو ا َّت َخذْ َت الْ َم َق َ
{ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ} [البقرةَ ،]025 :وقُ ْل ُت :ل َ ْو َح َج ْب َت َع ْن
أُ َّم َه ِ
ين ،فَ ِإنَّ ُه يَ ْد ُخ ُل َعلَ ْي َ ا ْل َب ُّر َوا ْل َف ِ
اج ُر ،فَأُ ْن ِزل َ ْت آيَ ُة
ات ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ابَ ،وبَلَ َغ ِني َع ْن أُ َّم َه ِ
ين َش ْيء فَ ْاس َت ْق َر ْي ُت ُه َّن أَقُولُ ل َ ُه َّن:
ا ْل ِح َج ِ
ات ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ك أَ ْو ل َ ُي ْب ِدلَنَّ ُه اهللُ بِ ُك َّن أَ ْز َواجا َخ ْيرا
ل َ َت ُك ُّف َّن َع ْن َر ُسو ِل اهلل ِ ك
ِم ْن ُك َّنَ ،ح َّتى أَ َت ْي ُت َعلَى ِإ ْح َدى أُ َّم َه ِ
ين ،فَ َقال َ ْت :يَا ُع َم ُر ،أَ َما
ات ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه البخاري في صحيحه ( )2461ومسلم في صحيحه ( )0419والترمذي في السنن
( )3301وأحمد في المسند ( )222وابن حبان في صحيحه ( )4011و()4261
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ِ
ِ ِ ِ
ِ
اء ُهَ ،ح َّتى َتع َظ ُه َّن أَ ْن َت؟ فَ َك َف ْف ُت ،فَأَ ْن َز َل اهللُ
في َر ُسو ِل اهلل َما يَع ُظ ن َس َ
َع َّز َو َج َّل{ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ} [التحريم.)0(<]5 :

[ ]7وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



لرسول اهلل

أنه رأى في الجنة قصر ًا له وصرفه

وقد ذكر له النبي
عن دخوله ما َعلِ َمه من غيرته.
ول اهلل ِ أَ َو َعلَ ْي َ أَ َغ ُار<(.)2
>بِأَبِي أَ ْن َت َوأُمي يَا َر ُس َ

[ ]8وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



للعباس بن عبد املطلب



عباس ،فواهلل َ ِإل ْس َال ُم َ يَ ْو َم أَ ْسلَ ْم َت َكا َن أَ َح َّب إل َ َّي ِم ْن
> َم ْهال يَا ّ
اب ل َ ْو أَ ْسلَ َمَ ،و َما بِي َّإال أَني قَ ْد َع َر ْف ُت أَ َّن ْإس َال َم َ َكا َن
ْإس َالمِ ا ْل َخطَّ ِ
اب ل َ ْو أَ ْسلَ َم<(.)3
أَ َح َّب إلَى َر ُسو ِل اهلل ِ ك
ك ِم ْن ْإس َالمِ الْ َخطَّ ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه البخاري في صحيحه ( )412و( )4413ومسلم في صحيحه ( )2399مختصرا وأحمد في
المسند ( )061واللفظ له ،والدارمي في السنن ( )0190وابن حبان في صحيحه (.)6196
( )2رواه البخاري في صحيحه ( )3619ومسلم في صحيحه ( )2394والترمذي في السنن
( )3611وأحمد في المسند ( )05112و( )05019وابن الجعد في المسند ( )2914وابن
حبان في صحيحه (.)54
( )3رواه ابن إسحاق في السيرة النبوية البن هشام 413/2 :والطحاوي في شرح معاني اآلثار=
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[ ]9وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



عن عطاء النيب
ملن سأله بفُحش وغِلظة
ول اهلل ِ،
>قَ َس َم َر ُسولُ اهلل ِ ك
ك قَ ْسما ،فَ ُق ْل ُتَ :واهلل ِ يَا َر ُس َ
ل َ َغ ْي ُر َه ُؤ َال ِء َكا َن أَ َح َّق بِه ِ ِم ْن ُه ْم( ،)0قَ َالِ > :إنَّ ُه ْم َخ َّي ُرونِي أَ ْن يَ ْسأَلُونِي
ش أَ ْو يبخلُونِي ،فَلَ ْس ُت بِب ِ
اخل(.)3(<)2
َ
بِا ْل ُف ْح ِ ُ َ

[ ]11وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يذكر فيه النيب
الث
> ُكنَّا َم َع َر ُسو ِل اهلل ِ ك
ك ِفي َس َفر ،فَ َسأَ ْل ُت ُه َع ْن َش ْيء ثَ َ
اب،
َم َّرات فَلَ ْم يَ ُر َّد َعلَ َّي ،فَ ُق ْل ُت لِنَ ْف ِسي :ثَ ِكلَ ْت َ أُ ُّم َ يَا ْاب َن ا ْل َخطَّ ِ
()4
ِ
الث َم َّرات فَلَ ْم يَ ُر َّد َعلَ ْي َ  ،فَ َر ِك ْب ُت
ث
ك
ك
اهلل
ول
س
ر
َ
َ
َ
نَ َز ْر َت َ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

()0
()2

()3
()4

( )5451والطبراني في المعجم الكبير ( )1264والضياء المقدسي في األحاديث المختارة
( )044والبيهقي في دالئل النبوة 34/5 :وابن عساكر في تاريخ دمشق.449/23 :
في مسند أحمد( :ل َ َغير َهؤ ِ
الص َّفةِ).
الء أَ َح ُّق ِم ْن ُه ْم :أَ ْه ُل ُّ
ُْ ُ
قال القاضي عياض في (إكمال المعلم( :)594/3 :معناه :أنه اشتطوا عليه في المسألة ،التي
تقتضي إن أجابهم إليها حابهم ،وإن منعهم آذوه وب َّخلوه ،فاختار كك  كك إعطاءهم ،إذ
البخل من طباعه ،ومداراة لهم وتآلفا كما قال كك  كك( :إ َّن شر الناس من اتقاه
ليس ُ
الناس لشره) ،كما أُمر بإعطائه المؤلفة قلوبهم).
رواه مسلم في صحيحه ( )0156وأحمد في المسند ( )021والخطيب البغدادي في البخالء
(.)00
نزرت فالنا :إذا ألححت عليه في السؤال( .جامع األصول البن األثير كك (.))116
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ر ِ
احلَ ِتي فَ َت َق َّد ْم ُت َم َخافَ َة أَ ْن يَ ُكو َن نَ َز َل ِف َّي َش ْيء ،فَ ِإ َذا أَنَا بِ ُمنَاد يُنَادِي:
َ
يَا ُع َم ُر ،أَ ْي َن ُع َم ُر؟ ،فَ َر َج ْع ُت َوأَنَا أَظُ ُّن أَنَّ ُه نَ َز َل ِف َّي َش ْيء ،فقال النَّب ُِّي
ورة ِه َي أَ َح ُّب ِإل َ َّي ِم َن ال ُّد ْن َيا َو َما
ك
ك :نَ َزل َ ْت َعلَ َّي الْ َبار َِح َة ُس َ
ِ
يها{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ * ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ف َ
ﭟ} [الفتح 0 :كك .)0(<]2

[ ]11وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يذكر العُسرة يف تبوك
ك ِإلَى َت ُبو َك ِفي قَ ْيظ َش ِديد،
> َخ َر ْجنَا َم َع َر ُسو ِل اهلل ِ ك
فَنَ َز ْلنَا َم ْن ِزال أَ َصابَنَا ِفيه ِ َعطَش َش ِديد َح َّتى ظَنَنَّا أَ َّن ِرقَابَنَا َس َت ْن َق ِط ُع،
َح َّتى أَ ْن َكا َن أَ َح ُدنَا يَذْ َه ُب يَ ْل َت ِم ُس ا ْل َخ َال فَ َال يَ ْر ِج ُع َح َّتى يَ ُظ َّن أَ َّن َرقَ َب َت ُه
الر ُج َل ل َ َي ْن َح ُر بَ ِع َير ُه فَ َي ْع ِ
ص ُر فَ ْرثَ ُه فَ َي ْش َربُ ُه َويَ َض ُع ُه َعلَى
َت ْن َق ِط ُعَ ،و َح َّتى أَ َّن َّ
ول اهلل ِِ ،إ َّن اهللَ قَ ْد َع َّو َد َك ِفي
بَ ْط ِنه ِ ،فَ َق َال أَبُو بَ ْكر الصد ُيق :يَا َر ُس َ
ك> :أَ ُت ِح ُّب َذا َك يَا أَبَا
ال ُّد َع ِاء َخ ْيرا فَ ْاد ُع لَنَا ،فَ َق َال النَّب ُِّي ك
ك يَ َد ْيه ِ فَلَ ْم يُ ْر ِج ْع َها َح َّتى
بَ ْكر؟< قَ َال :نَ َع ْم ،فَ َرفَ َع َر ُسولُ اهلل ِ ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه البخاري في صحيحه ( )4011والترمذي في السنن ( )3262ومال في الموطأ
( )693مرسال ،وموصوال في الموطأ كك برواية أبي مصعب الزهري كك ( )212وأحمد في
المسند ( )219واللفظ له ،وابن حبان في صحيحه ( )6419والبيهقي في شعب اإليمان
( )2254ودالئل النبوة054/4 :
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َمال َ ِ
اء فَأَ َطلَّ ْت ثُ َّم َس َك َب ْت فَ َملَ ُئوا َما َم َع ُه ْم ،ثُ َّم َذ َه ْبنَا نَ ْنظ ُُر فَلَ ْم
ت َّ
الس َم ُ
نَ ِج ْد َها َج َاو َز ِ
ت ا ْل َع ْس َك َر<(.)0

[ ]12وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



على َع ْبدِ اهللِ بنِ ُأبَيِّ بن سلول
يف صالة النيب
بن أُبي ب ِن َسلُولُ ،د ِعي ل َ ُه ر ُسولُ اهلل ِ
ِ
>ل َ َّما َم َ
َ
ات َع ْب ُد اهلل ُ َ
َ
ك َوثَ ْب ُت ِإل َ ْيه ِ،
ام َر ُسولُ اهلل ِ ك
ك
ك لِيُ َصل َي َعلَ ْيه ِ ،فَلَ َّما قَ َ
ول اهلل ِ ،أَ ُت َصلي َعلَى ْاب ِن أُبَي َوقَ ْد قَ َال يَ ْو َم َك َذا َو َك َذا:
فَ ُق ْل ُت :يَا َر ُس َ
ك َوقَ َال:
َك َذا َو َك َذا؟ أُ َعد ُد َعلَ ْيه ِ قَ ْول َ ُه ،فَ َت َب َّس َم َر ُسولُ اهلل ِ ك
اخ َت ْر ُت ،ل َ ْو
>أَخ ْر َعني يَا ُع َم ُر< فَلَ َّما أَ ْك َث ْر ُت َعلَ ْيه ِ ،قَ َالِ > :إني ُخي ْر ُت فَ ْ
ين يُ ْغ َف ُر ل َ ُه ل َ ِز ْد ُت َعلَ ْي َها< قَ َال :فَ َصلَّى
أَ ْعلَ ُم أَني ِإ ْن ز ِْد ُت َعلَى َّ
الس ْب ِع َ
ك ثُ َّم ا ْن َص َر َف ،فَلَ ْم يَ ْم ُك ْث ِإ َّال يَ ِسيراَ ،ح َّتى
َعلَ ْيه ِ َر ُسولُ اهلل ِ ك
ِ
نَ َزل َ ِ
اءة{ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ت اآليَ َتا ِن م ْن بَ َر َ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ} [التوبة،]14 :
ِ
فَ َع ِج ْب ُت بَ ْع ُد ِم ْن ُج ْرأَتِي َعلَى َر ُسو ِل اهلل ِ ك
ك يَ ْو َمئذَ ،واهللُ
َو َر ُسول ُ ُه أَ ْعلَ ُم<(.)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه الب َّزار في البحر الزخار ( )204والفريابي في دالئل النبوة ( )42وابن خزيمة في
صحيحه ( )010والطبراني في المعجم األوسط ( )3292والحاكم في المستدرك ()566
والبيهقي في السنن الكبرى ( )09640ودالئل النبوة230/5 :
( )2رواه البخاري في صحيحه ( )0366والنسائي في السنن ( )0966وابن حبان في صحيحه=
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مسجّى يف بيته بعد وفاته

> َوا َغ ْش َي ْاه َما أَ َش ُّد َغ ْش َي َر ُسو ِل اهلل ِ ك
ك ،فقال عمرَ > :ك َذ ْب َت
ات َر ُسولُ اهلل ِ ك
بن شعبة :يَا ُع َم ُر! َم َ
وت
ول اهلل ِ ك
وس َ ِف ْتنَة(ِ .)0إ َّن َر ُس َ
ك َال يَ ُم ُ
بَ ْل أَ ْن َت َر ُجل َت ُح ُ
ين<(.)2
َح َّتى يُ ْف ِن َي اهللُ َع َّز َو َجلَّ ا ْل ُمنَ ِاف ِق َ
ك< ،فقال له المغيرة

طبَ ٍة لَ ُه
[ ]14وَ ِمنْ خ ْ



بعد وفاة النيب
ـ ل َ ْم يَ ُم ْتَ ،ولَكن َرب ُه أَ ْر َس َل إل َ ْيه َك َما أَ ْر َس َل
ول الل ـ
>إن َر ُس َ
يش َر ُسولُ
وسى ،فَ َم َك َث َع ْن قَ ْومه أَ ْربَع َ
إلَى ُم َ
ين ل َ ْيلَةَ ،والل إنِّي ََلَ ْر ُجو أَ ْن يَع َ
ين َوأَ ْلسنَ َت ُه ْم يَ ْز ُع ُمو َن،
الل ـ
ـَ ،حتى يَ ْقطَ َع أَ ْيدي ر َجال م َن ا ْل ُمنَافق َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ككَ ،واهللُ َو َر ُسول ُ ُه أَ ْعلَ ُم ،فَلَ َّما قَ َال
= ( )3016بزيادة (فَ َع َجبا لِ ُج ْرأَتِي َعلَى َر ُسو ِل اهلل ِ كك
ام َعلَى ُح ْف َرتِه ِ َحتَّى ُد ِف َن ،ثُ َّم
لِي َذلِ َ  ،ا ْن َص َر ْف ُت َع ْن ُه ،فَ َصلَّى َعلَ ْيهِ ،ثُ َّم َم َشى َم َع ُه ،فَ َق َ
ح َّتى أَ ْن َز َل اهللُ َج َّل َو َع َال{ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ا ْن َص َر َف ،فَ َواهلل ِ َما لَب َِث ِإ َّال يَ ِسيرا َ
ك َعلَى ُمنَ ِافق بَ ْع َد َذلِ َ َ ،و َال
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ} [التوبة ]14 :فَ َما َصلَّى َر ُسولُ اهلل ِ ك
ام َعلَى قَ ْبرِهِ).
قَ َ
وج ْس َته( .النهاية
( )0أَيُ :تخالِطُ
َ
وت ُحث َعلَى ر ُكوبهاَ .و ُك ُّل َموضع خالَط َْته وو ِط ْئته فَ َق ْد ُح ْس َت ُه ُ
(ح َو َس)).
البن األثير كك َ
( )2رواه أحمد في المسند ( )25140وإسحاق بن راهويه في المسند (.)0333
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ول الل ـ
أَ ْو قَ َال :يَ ُقولُو َن :إن َر ُس َ

ات<(.)1
ـ قَ ْد َم َ

وكان عمر يقول بعدها ذاكرا تل الخطبةَ :واهلل ِ َما َكا َن يَ َق ُع ِفي
نَ ْف ِسي ِإ َّال َذا َك(.)2

الس ْن ِح كك
فجاء أبو بكر كك وقد كان حين وفاة النبي
بِ ُّ
أنت وأُمي،
فكشف عن وجه رسول الل ـ
ـ فَ َقبلَ ُه ،وقال( :بأبي َ
الموت َتين أبدا).
وميتا ،والذي نفسي بيده ،ال يُذيق اهللُ َ
ِطبت َّ
حيا َ
لم
ثُ َّم خرج وقال لعمر وقد َس ِمعه يَحلِ ُف باهلل أ َّن النبي
الحالِ ُف َعلَى ر ِْسلِ َ .
يمت ،فقال :أَيُّ َها َ
ثم وقف في الناس خطيبا فقال في خطبته المس َّددة( :أَ َّما بَ ْع ُد؛
َّ
اتَ ،و َم ْن
فَ َم ْن َكا َن ِم ْن ُك ْم يَ ْع ُب ُد ُم َح َّمدا ـ
ـ ،فَ ِإ َّن ُم َح َّمدا قَ ْد َم َ
ال اهللُ{ :ﭳ ﭴ ﭵ
وت ،قَ َ
َكا َن ِم ْن ُك ْم يَ ْع ُب ُد اهللَ فَ ِإ َّن اهللَ َحي الَ يَ ُم ُ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ}
[آل عمران.)]044 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه ابن ماجه في السنن ( )0621وأحمد في المسند ( )03121واللفظ له ،وابن أبي شيبة
في المصنف ( )31090وعبد بن حميد كما في المنتخب من مسنده ( )0060وابن حبان في
صحيحه (.)6621
( )2رواه البخاري في صحيحه ( )3661والاللكائي في شرح أصول االعتقاد ( )2431والبيهقي
في السنن الكبرى ( )06536واالعتقاد :ص.346
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فقال عمرَ > :واهلل ِ َما ُه َو ِإ َّال أَ ْن َس ِم ْع ُت أَبَا بَ ْكر َتالَ َها فَ َع ِق ْر ُت(،)0
()2
ين َس ِم ْع ُت ُه
ال
ِج
ر
َح َّتى َما ُت ِقلُّ ِني
يَ ،و َح َّتى أَ ْه َو ْي ُت ِإلَى األَ ْر ِ
َ
ْ
ض ِح َ
َ
ات(.)4(<)3
َتالَ َهاَ ،علِ ْم ُت أَ َّن النَّب َِّي ـ
ـ قَ ْد َم َ

[ ]15وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف بيعة السقيفة
ِ
ك َح َّتى يَ ْدبُ َرنَا كك يُ ِري ُد
يش َر ُسولُ اهلل ِ ك
> ُك ْن ُت أَ ْر ُجو أَ ْن يَع َ
بِ َذلِ َ أَ ْن ي ُكو َن ِ
ات ،فَ ِإ َّن
آخ َر ُه ْم كك فَ ِإ ْن يَ ُ ُم َح َّمد ك
ك قَ ْد َم َ
َ
اهللَ َت َعالَى قَ ْد َج َع َل بَ ْي َن أَظ ُْهرِ ُك ْم نُورا َت ْه َت ُدو َن بِه ِ ،بِ َما َه َدى اهللُ ُم َح َّمدا
كَ ،و ِإ َّن أَبا ب ْكر َص ِ
ك ،ثَانِ َي
اح ُب َر ُسو ِل اهلل ِ ك
ك
َ َ
وه<(.)5
وموا فَ َبايِ ُع ُ
الم ْسلِ ِم َ
ا ْثنَ ْي ِن ،فَ ِإنَّ ُه أَ ْولَى ُ
ين بِأُ ُمو ِر ُك ْم ،فَ ُق ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3
()4
()5

هش َو َال
الرج َل
َ
قوائمه ِم َن ال َخوفَ .وقِ َيلُ :ه َو أ َ ْن ْيف َجأه َّ
الع َقر ب َف ْتحتين :أ َ ْن ُت ْسلِ َم ُ
ُ
الرو ُع ف َ ْيد َ
(ع َق َر)).
يستطيع أ َ ْن يتق َّد َم أَ ْو يَ َتأَ َّخ َر( .النهاية البن األثير كك َ
َ
أي تحملني.
قالت أم المؤمنين عائشة  كك كما في حديث البخاري ( )3661كك في التعليق على
ِ ِ
ِ
خطبتي أبي بكر وعمر  رغم اختالفهما( :فَ َما َكانَ ْت م ْن ُخط َْبته َِما م ْن ُخط َْبة ِإ َّال نَ َف َع اهلل ُ
اسَ ،و ِإ َّن ِفيه ِْم ل َ ِن َفاقا فَ َر َّد ُه ُم اهلل ُ ب َِذلِ َ ).
ب َِها ،ل َ َق ْد َخ َّو َف ُع َم ُر النَّ َ
رواه البخاري في صحيحه ( )4454وابن سعد في الطبقات الكبرى 211/2 :وأبو نعيم في
حلية األولياء.29/0 :
رواه البخاري في صحيحه ( )1209وابن سعد في الطبقات الكبرى 211/2 :وعبد الرزاق في
المصنف ( )9156وابن حبان في صحيحه ( )6115والبغوي في شرح السنة ()2419
والبيهقي في دالئل النبوة 206/1 :كك .201
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[ ]16وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ألبي بكر
>أَ ْن َت َسي ُدنَاَ ،و َخ ْي ُرنَاَ ،وأَ َح ُّبنَا ِإلَى َر ُسو ِل اهلل ِ ك


[ ]17وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



الناس فِي لَّ ْح ِد أو شَّ ق قبر النبي
َّلما ْاخ َتلَ َف ُ

أصواتهم:

> َال َت ْص َخ ُبوا(ِ )2ع ْن َد َر ُسو ِل اهلل ِ ك

[ ]18وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه

ك<(.)0
حتى َعلَت

ك َح ًّيا َو َال َميتا<(.)3


ألبي بكر الصدّيق  وقد عزم على قتال مانعي الزكاة
ك :أُ ِم ْر ُت أَ ْن
اس؟ َوقَ ْد قَ َال َر ُسولُ اهلل ِ ك
> َك ْي َف ُت َقات ِ ُل النَّ َ
أُقَاتِ َل النَّ َ
اس َح َّتى يَ ُقولُوا :الَ ِإل َ َه ِإ َّال اهلل ،فَ َم ْن قَ َال :الَ ِإل َ َه ِإ َّال اهللُ
َع َصم ِمني مال َ ُه ونَ ْفس ُهِ ،إ َّال بِحقه ِ و ِحساب ُه َعلَى اهلل ،فَ َق َال أبو بكر :واهلل ِ
َ
َ َ َ ُ
َ َ َ
َ
الما ِلَ ،واهلل ِ ل َ ْو
َألُقَاتِلَ َّن َم ْن فَ َّر َق بَ ْي َن َّ
الصالَ ِة َوال َّز َكا ِة ،فَ ِإ َّن ال َّز َكا َة َح ُّق َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه البخاري في صحيحه ( )3661والترمذي في سننه ( )3656وابن أبي عاصم في السنة
( )0066والحاكم في المستدرك ( )4420والاللكائي في شرح أصول االعتقاد ()2431
وأبو نعيم في فضائل الخلفاء الراشدين (.)015
الضادِ الْ ُم ْع َج َمة ِ
(ال َت ِض ُّجوا) بِ َك ْسرِ َّ
( )2وفي نُسخة للسنن كما في حاشية السنديَ ( :412/0 :
يحوا).
َو َت ْش ِدي ِد الْ ِجيمِ أَ ْي َال َت ِص ُ
( )3رواه ابن ماجه في السنن (.)0551
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ك ل َ َق َات ْل ُت ُه ْم َعلَى
َمنَ ُعونِي ِع َقاال َكانُوا يُ َؤ ُّدونَ ُه ِإلَى َر ُسو ِل اهللَ ك
َم ْن ِعه ِ ،فَ َق َال ُع َم ُر> :فَ َواهلل ِ َما ُه َو ِإ َّال أَ ْن َرأَ ْي ُت اهللَ قَ ْد َش َر َح َص ْد َر أَبِي بَ ْكر
الح ُّق<(.)0
لِ ْل ِق َتا ِل ،فَ َع َر ْف ُت أَنَّ ُه َ

[ ]19وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



وهي أول خطبة له حني توىل اخلالفة
يت بِ ُك ْم َو ْاب ُتلِ ُيت ْم بِيَ ،و َخلَ ْف ُت ِفي ُك ْم بَ ْع َد
>أَ َّما بَ ْع ُد ،فَ َق ِد ْاب ُتلِ ُ
َص ِ
اب َعنَّا َول َّ ْينَا
احبِي ،فَ َم ْن َكا َن بِ َح ْض َرتِنَا بَ َاش ْرنَ ُاه بِأَ ْن ُف ِسنَاَ ،و َم ْه َما َغ َ
أَ ْه َل ا ْل ُق َّو ِة َو ْاألَ َمانَةِ ،فَ َم ْن يُ ْح ِس ْن نَ ِز ْد ُه ُح ْسناَ ،و َم ْن يُ ِس ْئ نُ َعاقِ ْب ُهَ ،ويَ ْغ ِف ُر
اهللُ لَنَا َول َ ُكم<(.)2

طبَ ٍة لَ ُه
َولِ خ ْ
[ ]21وَيف أ َّ



الليلة اليت دفن فيها أبو بكر
>إ َّن اهلل نَ َه َج َسبيلَ ُهَ ،و َكفانا ُ ِ
َ
برسوله ِ ،فلَ ْم يَ ْب َق إال ال ُّد َعاءُ
والحم ُد هلل ِ
وابتال ُك ْم بِي،
فالح ْم ُد هلل ِ الذي ْاب َتالنِي بِ ُك ْم َ
ْ
واال ْق ِت َد ُاءَ ،
ِ
ِ
بي َكنَ َفر ثَالثة ْاغ َت َربُوا ال ِط َّي َة()3؛ فَأَ َخ َذ
َ
الذي أَبقاني في ُك ْم بَ ْع َد َصاح َّ
رارهِ ،فسلَ َ أَرضا ُم ِضلَّة ،فَ َت َشابَ َه ِ
سباب
ت األ َ ُ
أح ُد ُه ْم ُم ْهلَة إلى دا ِرهِ َوقَ َ


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه البخاري في صحيحه ( )1214ومسلم في صحيحه ( )21وأبو داود في السنن
( )0556والترمذي في السنن ( )2611والنسائي في السنن ( )2443وأحمد في المسند
( )001و( )239و(.)335
( )2رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 214/3 :والبالذري في أنساب األشراف316/01 :
وابن عساكر في تاريخ دمشق.263/44 :
لطيته أي لنيته
()3
النية ،قال الخليل> :الطيَّ ُة تكون منزال وتكون منتأى .تقول منه :مضى َّ
َّ
الطيةّ :
التي انتواها (الصحاح .)2405/6
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ولم يَ ْخرِم( )0عنه ح َّتى أَ ْسلَ َم ُه إلى
عالم ،فلَ ْم يَ ِز َّل عن َّ
واألَ ُ
السبي ِلْ ،
اآلخ ُر فَ َسلَ َ سبيلَ ُه وا َّت َب َع أَثَ َر ُه
اله َ
أ ْهلِه ِ ،فأَ ْف َضى إليهم َسالماَّ ،
ثم َت ُ
فأَ ْف َضى إليه َسالما ول َ ِقي َص ِ
بيلهما،
اح َب ُهَّ ،
ثم َت َال ُه الثالِ ُث ف ِإ ْن َسلَ َ َس ُ
َ
وإن ُه َو َز َّل يَمينا أو
وا َّت َب َع أَثَ َر ُهما ،أَ ْف َضى إليهما َسالِما والقا ُهماْ ،
الع َر َب ُج ُمل أُنُف( )2فال أَ َعطَ ْي ُت
ِشماال ل َ ْم يُجا ِم ْع ُهما أَبَدا ،أال إ َّن َ
الم َح َّجةُِ ،م ْست ِعين باهلل ِ ،أال و ِإني َداع
بِ ِخطَا ِمه ِ ،أال ِوإني َحا ِملُ ُه على َ
الله َّم إني
الله َّم إني َش ِحيح فَ َسخ ِني ،اللُ َّ
هم إني َغلِيظ فَلَينيُ ،
فَأَ ِمنُّواُ ،
ومواال ِة أَولِيائِ َ َ ،واليَ َت َ
َض ِعيف فَ َقونِيُ ،
الله َّم أَ ْو ِج ْب لي بِ ُم َواالت ِ َ ُ
ِ
اآلفات<(.)3
بم َع َادا ِة َع ُدو َك ِم َن
َو َم ُعونَ َت َ  ،وأَ ْبرِرنِي ُ
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َوقَفَ بَ ْينَ الْخَرِبَ ْينِ ـ َو ُهمَا دَارَانِ لِ ُفالَ ٍن ـ
> َش َوى أَ ُخو َك َح َّتى ِإ َذا أَ ْن َض َج َر َّم َد(.)5(<)4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2

()3
()4

()5

لم يخرم :أي ما عدل (الصحاح .)0900/5
الجميل األنف :أي المأنوف وهو الذي عقر الخشاش أنفه فهو ال يمتنع على قائدة للوجع
الذي به (النهاية .)15/0
ذكره ابن الجوزي في مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب :ص091
وجوده أَلْ َق ُاه ِفي
قال أبو عبيد في (غريب الحديث( :)361/3 :يَ ُقولِ :إنَّه لما أنضج شواه ّ
ده َعلَ ْيه ِ باالمتنان
الرماد فأفسدهَ .و ُه َو َمثل يُضرب للرجل يصطنع الْ َم ْع ُروف ِإلَى الرجل َّ
ثم يُ ْف ِس ُ
تمها ل َ ُه).
أَو أَن
يقطعها َع ُنه َال يُ َ
َ
وقال في (األمثال :ص( :)66وقد يُقال هذا أيضا للذي يبتدئ باإلحسان ثم يعود عليه
باإلفساد .وقال بعضهم في مثله :المنَّة تهدم الصنيعة).
رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق ( )116وابن أبي الدنيا في قصر األمل (.)261

املختار من خطب أمري املؤمنني  وأوامره

[ ]22وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه

31



حني توىل اخلالفة
اء أَ ْن أَ ُكو َن
اسِ ،إني قَ ْد ُول ُ
>يا أيها النَّ ُ
يت َعلَ ْي ُك ْمَ ،ول َ ْوال َر َج ُ
وب ِم ْن ُمهِم
َخ ْي َر ُك ْم ل َ ُك ْمَ ،وأَ ْق َوا ُك ْم َعلَ ْي ُك ْمَ ،وأَ َش َّد ُك ُم ْاس ِت ْضالعا بِ َما يَنُ ُ
أُ ُمو ِر ُك ْمَ ،ما َت َول َّ ْي ُت َذلِ َ ِم ْن ُك ْمَ ،ول َ َك َفى ُع َم َر ُم َّهما ُم ْح َزنا ا ْن ِت َظ ُار ُم َوافَ َقة ِ
الس ْيرِ
ا ْل ِح َس ِ
اب بِأَ ْخ ِذ ُح ُقوقِ ُك ْم َك ْي َف ُ
آخذُ َهاَ ،و َو ْض ِع َها أَ ْي َن أَ َض ُع َهاَ ،وبِ َّ
ِفي ُك ْم َك ْي َف أَ ِس ُير! فَ َربي ا ْل ُم ْس َت َعا ُن ،فَ ِإ َّن ُع َم َر أَ ْص َب َح ال يَ ِث ُق بِ ُق َّوة َوال
ِحيلَة ِإ ْن ل َ ْم يَ َت َد َار ْك ُه اهللُ َع َّز َو َج َّل بِ َر ْح َم ِته ِ َو َع ْونِه ِ َو َت ْأيِي ِدهِ.

ِإ َّن اهللَ َع َّز َو َج َّل قَ ْد َوالنِي أَ ْم َر ُك ْمَ ،وقَ ْد َعلِ ْم ُت أَ ْن َف َع َما بِ َح ْض َرتِ ُك ْم
ل َ ُك ْمَ ،و ِإني أَ ْسأَلُ اهلل َ أَ ْن يُ ِعينَ ِني َعلَ ْيه َِ ،وأَ ْن يَ ْح ُر َس ِني ِع ْن َد ُهَ ،ك َما
َح َر َس ِني ِع ْن َد َغ ْي ِرهَِ ،وأَ ْن يُ ْله َِم ِني ا ْل َع ْد َل ِفي قَ ْس ِم ُك ْم َكال َّ ِذي أَ َم َر بِه ِ،
َو ِإني ْام ُرؤ ُم ْسلِم َو َع ْبد َض ِعيفِ ،إال َما أَ َعا َن اهللُ َع َّز َو َج َّلَ ،ول َ ْن يُ َغي َر
يت ِم ْن ِخالفَ ِت ُكم ِم ْن ُخلُ ِقي َشيئا ِإ ْن َشاء اهللِ ،إنَّما ا ْل َع َظم ُة هلل ِ
ال َّ ِذي ُول ُ
ْ
َ
َ ُ َ
ْ
َع َّز َو َج َّلَ ،ول َ ْي َس لِ ْل ِع َبادِ ِم ْن َها َش ْيء ،فَال يَ ُقول َ َّن أَ َحد ِم ْن ُك ْمِ :إ َّن ُع َم َر
َت َغ َّي َر ُم ْنذُ ُول َي ،أَ ْع ِق ُل الْ َح َّق ِم ْن نَ ْف ِسي َوأَ َت َق َّد ُمَ ،وأُبَي ُن ل َ ُك ْم أَ ْمرِي ،فَأَيُّ َما
اجة أَ ْو ظُلِ َم َم ْظلَ َمة ،أَ ْو َع َت َب َعلَ ْينَا ِفي ُخلُق،
َر ُجل َكانَ ْت ل َ ُه َح َ
فَ ْل ُي ْؤ ِذني ،فَ ِإنَّ َما أَنَا َر ُجل ِم ْن ُك ْم ،فَ َعلَ ْي ُك ْم بِ َت ْق َوى اهلل ِ ِفي ِسر ُك ْم
َو َعالنِ َي ِت ُك ْمَ ،و ُح ُر َماتِ ُك ْم َوأَ ْع َر ِ
اض ُك ْمَ ،وأَ ْعطُوا ا ْل َح َّق ِم ْن أَ ْن ُف ِس ُك ْم،
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َوال يَ ْح ِم ْل بَ ْع ُض ُك ْم بَ ْعضا َعلَى أَ ْن َت َحا َك ُموا ِإل َ َّي ،فَ ِإنَّ ُه ل َ ْي َس بَ ْي ِني َوبَ ْي َن
الح ُك ْمَ ،ع ِزيز َعلَ َّي َع ْت ُب ُك ْم،
أَ َحد ِم َن النَّا ِ
س َه َو َادةَ ،وأَنَا َحبِيب ِإل َ َّي َص ُ
َوأَ ْن ُت ْم أُنَاس َع َّام ُت ُك ْم َح َضر ِفي بِالدِ اهلل َِ ،وأَ ْه ُل بَلَد ال َز ْر َع ِفيه ِ
اء اهللُ بِه ِ ِإل َ ْيه ِ.
َوال َض ْر َع ِإال َما َج َ

َو ِإ َّن اللَّ َه َع َّز َو َجلَّ قَ ْد َو َع َد ُك ْم َك َر َامة َك ِث َيرةَ ،وأَنَا َم ْس ُئول َع ْن
ِ
ِ
ِ
ِ
اء اهللُ،
أَ َمانَتي َو َما أَنَا فيه َِ ،و ُمطَّلع َعلَى َما بِ َح ْض َرتي بِنَ ْف ِسي ِإ ْن َش َ
يع َما بَ ُع َد ِم ْن ُه ِإال بِاألُ َمنَ ِاء َوأَ ْه ِل النُّ ْص ِح
ال أَ ِكلُ ُه ِإلَى أَ َحدَ ،وال أَ ْس َت ِط ُ
ِم ْن ُك ْم لِ ْل َع َّامةَِ ،ول َ ْس ُت أَ ْج َع ُل أَ َمانَ ِتي ِإلَى أَ َحد ِس َوا ُه ْم ِإ ْن شاء اهلل<(.)0
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عند استخالفه بعد وفاة الصديق
ك،
الو ْح ِي ِفي َع ْه ِد َر ُسو ِل اهلل ِ ك
> ِإ َّن أُنَاسا َكانُوا يُ ْؤ َخذُو َن بِ َ
الو ْح َي قَ ِد ا ْن َقطَ َعَ ،و ِإنَّ َما نَ ْأ ُخذُ ُك ُم اآل َن بِ َما ظ ََه َر لَنَا ِم ْن أَ ْع َمالِ ُك ْم،
َو ِإ َّن َ
ِ
ِ
ِ
فَ َم ْن أَظ َْه َر لَنَا َخ ْيرا ،أَمنَّ ُاهَ ،وقَ َّر ْبنَ ُاهَ ،ول َ ْي َس ِإل َ ْينَا م ْن َسرِ َيرته ِ َش ْيء اهللُ
يُ َح ِ
اس ُب ُه ِفي َسرِ َيرتِه َِ ،و َم ْن أَظ َْه َر لَنَا ُسوءا ل َ ْم نَ ْأ َم ْن ُهَ ،ول َ ْم نُ َصد ْق ُهَ ،و ِإ ْن
قَ َالِ :إ َّن َسرِ َير َت ُه َح َسنَة<(.)2
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( )0رواه الطبري في تاريخه 204/ 4 :كك  205والبالذري في أنساب األشراف363/01 :
مختصرا.
( )2رواه البخاري في صحيحه (.)2640
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ملّا توىل اخلالفة
>ثَ َال َث َكلِ َمات ِإ َذا قُ ْل ُت َها فَ َه ْي ِمنُوا َعلَ ْي َها :اللَّ ُه َّم ِإني َض ِعيف
فَ َقونِي ،اللَّ ُه َّم ِإني َغلِيظ فَلَيني ،اللَّ ُه َّم ِإني بَ ِخيل فَ َسخ ِني<(.)0

[ ]25وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



حني توىل اخلالفة
اسِ ،إني قَ ْد َعلِ ْم ُت أَنَّ ُك ْم ُت ْؤنِ ُسو َن ِمني ِش َّدة َو ِغ ْل َظة،
>أَيُّ َها النَّ ُ
ك فَ ُك ْن ُت َع ْب َد ُه َو َخادِ َم ُه،
َو َذلِ َ أَني ُك ْن ُت َم َع َر ُسو ِل اهلل ِ ك
َو َكا َن َك َما قَ َال اهللُ َع َّز َو َجلَّ { :ﯘ ﯙ ﯚ} ،فَ ُك ْن ُت
الس ْي ِ
ف الْ َم ْسلُو ِل ِإ َّال أَ ْن يَ ْغ ِم َدنِي أَ ْو يَ ْن َهانِي َع ْن أَ ْمر فَأَ ُك َّف،
بَ ْي َن يَ َد ْيه ِ َك َّ
س لِم َكا ِن لِي ِنه ِ ،فَلَم أَ َز ْل مع ر ُسو ِل اهلل ِ
ْ
َو ِإ َّال أَ ْق َد ْم ُت َعلَى النَّا ِ َ
ََ َ
ك َعلَى َذلِ َ َح َّتى َتوفَّ ُاه اهلل و ُهو َعني راض ،وا ْلح ْم ُد هلل ِ
ك
َ َ
َ
ُ َ َ
َ
ام َم َع أَبِي بَ ْكر
َعلَى َذلِ َ َك ِثيراَ ،وأَنَا بِه ِ أَ ْس َع ُد ،ثُ َّم قُ ْم ُت َذلِ َ ا ْل َم َق َ
ك بَ ْع َد ُهَ ،و َكا َن َم ْن قَ ْد َعلِ ْم ُت ْم ِفي َك َر ِمه ِ
َخلِي َفة ِ َر ُسو ِل اهلل ِ ك
الس ْي ِ
ف الْ َم ْسلُو ِل بَ ْي َن يَ َد ْيه ِ
َو َد َع ِته ِ َولِي ِنه ِ ،فَ ُك ْن ُت َخادِ َم ُهَ ،و ُك ْن ُت َك َّ
أَ ْخلِطُ ِش َّدتِي بِلِي ِنه ِِ ،إ َّال أَ ْن يَ َت َق َّد َم ِإل َ َّي فَأَ ُك َّف َو ِإ َّال أَ ْق َد ْم ُت ،فَلَ ْم أَ َزلْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0روه ابن سعد في الطبقات الكبرى 214/3 :والدوالبي في الكنى واألسماء ()0011
والخالل في السنة ( )411وأبو نعيم في حلية األولياء53/0 :
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َعلَى َذلِ َ َح َّتى َت َوفَّ ُاه اهللُ َو ُه َو َعني َراضَ ،وا ْل َح ْم ُد هلل ِ َعلَى َذلِ َ
َك ِثيراَ ،وأَنَا بِه ِ أَ ْس َع ُد ،ثُ َّم َص َار أَ ْم ُر ُك ُم ا ْليَ ْو َم ِإل َ َّيَ ،وأَنَا أَ ْعلَ ُم ،فَ َس َي ُقولُ
قَائِلَ :كا َن لَيَ ْش َت ُّد َعلَ ْينَا َو ْاأل َ ْم ُر ِإلَى َغ ْيرِهِ ،فَ َك ْي َف ِإ َذا َص َار ِإل َ ْيه ِ؟
َو ْاعلَ ُموا أَنَّ ُك ْم َال َت ْسأَلُو َن َعني أَ َحدا ،قَ ْد َع َر ْفك ُت ُمونِي َو َج َّر ْب ُت ُمونِي،
ك َما َع َر ْف ُتَ ،و َما أَ ْص َب ْح ُت نَادِما
َو َع َر ْف ُت ِم ْن ُسنَّة ِ نَبِي ُك ْم ك
ك َع ْن ُه
َعلَى َش ْيء أَ ُكو ُن أُ ِح ُّب أَ ْن يُ ْسأَ َل َر ُسولُ اهلل ِ ك
ِإ َّال َو َسأَ ْل ُت ُهَ ،و ْاعلَ ُموا أَ َّن ِش َّدتِي ال َّ ِتي ُك ْن ُت ْم َت َر ْو َن قَ ِد ْاز َد َاد ْت أَ ْض َعافا
ين
ِإ ْذ َص َار ْاأل َ ْم ُر ِإل َ َّي َعلَى ال َّظالِمِ َوالْ ُم َت َعديَ ،و ْاأل َ ْخ ِذ لِ ْل ُم ْسلِ ِم َ
لِ َض ِعي ِفه ِْم ِم ْن قَ ِويه ِْمَ ،و ِإني بَ ْع َد ِش َّدتِي تِ ْل َ َو ِ
ض
اضع َخدي بِ ْاأل َ ْر ِ
ِأل َ ْه ِل الْ َع َفا ِ
ف َوالْ َكف ِم ْن ُك ْم َوال َّت ْسلِيمَِ ،و ِإني َال آبَى ِإ ْن َكا َن ِمني َو ِم ْن
أَ َحد ِم ْن ُك ْم َش ْيء ِم ْن أَ ْح َكا ِم ُك ْم أَ ْن أَ ْم ِش َي َم َع ُه ِإلَى َم ْن أَ ْح َب ْب ُت ْم ِم ْن ُك ْم،
ِ
اد اهللَِِ ،وأَ ِعينُونِي
يما بَ ْي ِني َوبَ ْينَ ُه أَ َحد ِم ْن ُك ْم ،فَا َّت ُقوا اهلل َ ِع َب َ
فَ ْل َي ْنظ ُْر ف َ
َعلَى أَ ْن ُف ِس ُك ْم بِ َكف َها َعنيَ ،وأَ ِعينُونِي َعلَى نَ ْف ِسي بِ ْاأل َ ْمرِ بِا ْل َم ْع ُرو ِ
ف
ِ
َوالنَّ ْه ِي َع ِن الْ ُم ْن َكرَِ ،و ِإ ْح َضارِي النَّ ِ
يما َو َّالنِي اهللُ ِم ْن
ص َ
يح َة ف َ
أَ ْمرِ ُك ْم<(.)0
*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*

*

( )0رواه الحاكم في المستدرك ( )434مختصرا ،والاللكائي في شرح أصول االعتقكاد ()2526
واللفظ له ،والبيهقي في االعتقاد :ص 361وابن عساكر في تاريخ دمشق264/44 :كك .265
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حني توىل اخلالفة
س أَبِي
> َما َكا َن اهللُ َع َّز َو َجلَّ لِ َي َرانِي أَ ْن أَ َرى نَ ْف ِسي أَ ْهال لِ َم ْجلِ ِ
بَ ْكر  <فَنَ َز َل َم ْرقَاة ،فَ َح ِم َد اهللَ َوأَ ْثنَى َعلَ ْيه ِ ،ثم قال> :اقرؤوا
ا ْل ُق ْرآ َن ُت ْع َرفُوا بِه َِ ،و ْاع َملُوا بِه ِ َت ُكونُوا ِم ْن أَ ْهلِه َِ ،و ِزنُوا أَ ْن ُف َس ُك ْم قَ ْب َل أَ ْن
ض ْاأل َ ْك َبرِ يَ ْو َم ُت ْع َر ُضو َن َعلَى اهلل ِ َع َّز َو َج َّل {ﮓ
ُتو َزنُواَ ،و َت َزيَّنُوا لِ ْل َع ْر ِ
ﮔ ﮕ ﮖ} [الحاقةِ ،]01 :إنَّ ُه ل َ ْم يَ ْبلُ ْغ َح ُّق ِذي َحق أَ ْن يُطَا َع ِفي
َم ْع ِ
ص َيةِ اهلل ِ ،أَال َو ِإني أَ ْن َز ْل ُت نَ ْف ِسي ِم ْن َما ِل اهلل ِ َع َّز َو َج َّل بِ َم ْن ِزلَةِ َولِي
ا ْلي ِتيمِِ ،إ ِن ْاس َت ْغنَ ْي ُت َع ِف ْف ُتَ ،و ِإ ِن ا ْف َت َق ْر ُت أَ َك ْل ُت بِا ْل َم ْع ُرو ِ
ف<(.)0
َ

[ ]27وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



للعباس بن عبد املطلب وعلي بن أبي طالب
يف شأن صدُقات النيب
ك قَ ْد قَ َال
ول اهلل ِ ك
>أَ ْن ُش ُد ُك َما بِاهلل َِ ،ه ْل َت ْعلَ َما ِن أَ َّن َر ُس َ
َذلِ َ ؟ قَاالَ :نَ َع ْم ،قَ َال :فَ ِإني أُ َحدثُ ُك ْم َع ْن َه َذا األَ ْمرِِ ،إ َّن اهللَ ُس ْب َحانَ ُه
ك ِفي َه َذا ال َف ْي ِء بِ َش ْيء ل َ ْم يُ ْع ِطه ِ أَ َحدا
َكا َن َخ َّص َر ُسول َ ُه ك
ال َج َّل ِذ ْك ُر ُه{ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
َغ ْي َر ُه ،فَ َق َ
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( )0رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (.)0290
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ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ} [الحشر ،]6 :فَ َكانَ ْت َه ِذهِ َخالِ َصة لِر ُسو ِل اهلل ِ
َ
اح َتا َز َها ُدونَ ُك ْمَ ،والَ ْاس َت ْأثَ َر َها َعلَ ْي ُك ْم ،ل َ َق ْد
ك
ك ،ثُ َّم َواهلل ِ َما ْ
وها وقَسمها ِفي ُكم َح َّتى ب ِقي َه َذا المالُ ِم ْنها ،فَ َكا َن ر ُسولُ اهلل ِ
َ
أَ ْعطَا ُك ُم َ َ َ َ َ
ْ
َ
َ
َ َ
الما ِل ،ثُ َّم يَ ْأ ُخذُ َما
ك
ك يُ ْن ِف ُق َعلَى أَ ْهلِه ِ نَ َف َق َة َسنَ ِته ِْم ِم ْن َه َذا َ
ك
بَ ِق َي فَ َي ْج َعلُ ُه َم ْج َع َل َما ِل اهلل ِ ،فَ َع ِم َل َذلِ َ َر ُسولُ اهلل ِ ك
ك ،فَ َق َال أَبو ب ْكر :فَأَنَا ولِي ر ُسو ِل اهلل ِ
َح َي َات ُه ،ثُ َّم ُت ُوف َي النَّب ُِّي ك
َ ُّ َ
ُ َ
ك ،فَ َقب َض ُه أَبو ب ْكر فَ َع ِم َل ِفيه ِ بِما َع ِم َل بِه ِ ر ُسولُ اهلل ِ
ك
َ
َ
ُ َ
َ
كَ ،وأَ ْن ُت ْم ِحينَ ِئذ< ،فَأَ ْق َب َل َعلَى َعلِيَ ،و َع َّباس َوقَ َال:
ك
> َتذْ ُك َرا ِن أَ َّن أَبَا بَ ْكر ِفيه ِ َك َما َت ُقوالَ ِنَ ،واهللُ يَ ْعلَ ُمِ :إنَّ ُه ِفيه ِ ل َ َصادِق بَار
ر ِاشد َتابِع لِ ْلحق؟ ثُ َّم َتوفَّى اهلل أَبا ب ْكر ،فَ ُق ْل ُت :أَنَا ولِي ر ُسو ِل اهلل ِ
َ
َ ُّ َ
ُ َ َ
َ
َ
كَ ،وأَبِي بَ ْكر ،فَ َق َب ْض ُت ُه َسنَ َت ْي ِن ِم ْن ِإ َم َارتِي أَ ْع َم ُل ِفيه ِ بِ َما َع ِم َل
ك
كَ ،وأَبُو بَ ْكر ،واهللُ يَ ْعلَ ُم :أَني ِفيه ِ َصادِق بَار
ِفيه ِ َر ُسولُ اهلل ِ ك
ر ِاشد َتابِع لِ ْل َحق؟ ثُ َّم ِج ْئ ُت َمانِي ِكالَ ُك َماَ ،و َكلِ َم ُت ُك َما َو ِ
اح َدة َوأَ ْم ُر ُك َما
َ
ول اهلل ِ
َج ِميع ،فَ ِج ْئ َت ِني كك يَ ْع ِني َع َّباسا كك فَ ُق ْل ُت ل َ ُك َماِ :إ َّن َر ُس َ
ور ُث َما َت َر ْكنَا َص َدقَة< فَلَ َّما بَ َدا لِي أَ ْن أَ ْدفَ َع ُه
ك
ك ،قَ َال> :الَ نُ َ
ِإلَي ُكما ،قُ ْل ُتِ :إ ْن ِش ْئ ُتما َدفَ ْع ُت ُه ِإلَي ُكماَ ،علَى أَ َّن َعلَي ُكما َع ْه َد اهلل ِ
ْ َ
ْ َ
َ
ْ َ
ك َوأَبُو بَ ْكر
َو ِم َيثاقَ ُه :ل َ َت ْع َمالَ ِن ِفيه ِ بِ َما َع ِم َل ِفيه ِ َر ُسولُ اهلل ِ ك
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يتَ ،و ِإال فَالَ ُت َكل َمانِي ،فَ ُق ْل ُت َما ْادفَ ْع ُه ِإل َ ْينَا
َو َما َع ِم ْل ُت ِفيه ِ ُم ْنذُ َولِ ُ
بِ َذلِ َ  ،فَ َدفَ ْع ُت ُه ِإل َ ْي ُك َما ،أَفَ َت ْل َت ِم َسا ِن ِمني قَ َضاء َغ ْي َر َذلِ َ  ،فَ َواهلل ِ ال َّ ِذي
وم
وم َّ
بِ ِإ ْذنِه ِ َت ُق ُ
ض ،الَ أَ ْق ِضي ِفيه ِ بِ َق َضاء َغ ْيرِ َذلِ َ َح َّتى َت ُق َ
اء َواأل َ ْر ُ
الس َم ُ
اع ُة ،فَ ِإ ْن َع َج ْز ُت َما َع ْن ُه فَ ْادفَ َعا ِإل َ َّي فَأَنَا أَ ْك ِفي ُك َم ُاه<(.)0
َّ
الس َ

[ ]28وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



>يَا َم ْع َش َر ا ْل ُم َه ِ
ينَ ،ال َت ْد ُخلُوا َعلَى أَ ْه ِل ال ُّد ْن َيا ،فَ ِإنَّ َها َم ْس َخطَة
اجرِ َ
لِلر ْز ِق<(.)2

[ ]29وَ ِمنْ َوصِيَّةٍ لَ ُه



ألبي موسى األشعري  حني وجهه إىل البصرة
ث َحيَّ ْي ِن نَ َص َب ُله َما ِإ ْبلِ ُ ِ
>أَ ْب َعثُ َ إلى أَ ْخب ِ
ورفَ َع لهما
واء ُهَ ،
يس ل َ
َ
َع ْس َك َر ُه :إلى بني َت ِميم ،أَفَظه ِ ،وأَ ْغلَ ِظه ِ ،وأَ ْب َخلِه ِ ،وأَ ْك َذبِه ِ؛ و ِإلَى بَ ْكرِ
()3
منه َما في
ْب ِن َوائِل ،أَ ْر َو ِعه ِ  ،وأَ َخفه ِ ،وأَط َْي ِشه ِ ،فَ َال َت ْس َت ِع ُ
ين بِأَ َحد ُ
ين<(.)4
الم ْسل ِم َ
شيء من أَ ْم ِر ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3
()4

رواه البخاري في صحيحه ( )4133وأحمد في المسند ( )425والبيهقي في السنن الكبرى
(.)02131
رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق ( )161وابن أبي الدنيا في الجوع (.)11
أي :أخوفهم.
رواه وكيع البغدادي في أخبار القضاة.215/0 :
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[ ]31وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



>أَما َوال َّ ِذي نَ ْف ِسي بِي ِدهِ ل َ ْوالَ أَ ْن أَ ْتر َك ِ
س بَ َّبانا( )0ل َ ْي َس ل َ ُه ْم
آخ َر النَّا ِ
ُ
َ
َ
ك
َش ْيءَ ،ما فُ ِت َح ْت َعلَ َّي قَ ْريَة ِإ َّال قَ َس ْم ُت َها َك َما قَ َس َم النَّب ُِّي ك
َخ ْي َب َر(َ )2ول َ ِكني أَ ْت ُر ُك َها ِخ َزانَة ل َ ُه ْم يَ ْق َت ِس ُمونَ َها<(.)3

[ ]31وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



اس ِإنَّ ُه ل َ ْم يَ ْبلُ ْغ ُذو َحق ِفي َحقه ِ أَ ْن يُطَا َع ِفي َم ْع ِ
ص َيةِ اهلل ِ،
>أَيُّ َها النَّ ُ
َو ِإني َال أَ ِج ُد َه َذا ا ْل َم َال يُ ْصلِ ُح ُه ِإال ِخالل ثَالث :أَ ْن يُ ْؤ َخ َذ بِا ْل َحق،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0أي :أتر ُكهم َشيئا َو ِ
ين بَ ِق َي َم ْن ل َ ْم يحضر
وح َة َعلَى الْ َغانِ ِم َ
احداِ ،ألَنَّ ُه ِإ َذا قَسم الْب َِال َد الْ َم ْف ُت َ
ْ
ين بِ َغ ْيرِ َش ْيء ِم ْن َها ،فَلِ َذلِ َ تركها لتكون بينهم جميعتهم.
الغنيمة ومن يجئ بع ُد ِم َن ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
الضر ُِير :ل َ ْي َس ِفي َك َالم ِ الْ َع َر ِب بَ َّبان.
قَ َال أَبُو ُع َب ْيدَ :و َال
أحسبه َع َرب ًِّياَ .وقَ َال أَبُو َس ِعيد َّ
ْ
يح ِع ْن َدنَا ب َّيانا َو ِ
احداَ ،والْ َع َر ُب إِ َذا َذ َك َر ْت َم ْن َال يُعرف قَالُوا َه َّيان ْب ُن بَ َّيان ،الْ َم ْعنَى
َو َّ
الص ِح ُ
َ
ألُ َسوي َّن بينَ ُه ْم ِفي الْ َعطَ ِاء َح َّتى ي ُكونُوا َشيئا َو ِ
ِي:
احدا َال فَ ْضل ِأل َ َحد َعلَى َغ ْيرِهِ .قَ َال ْاأل َ ْز َهر ُّ
ْ
َ َْ
َ
ِ
ش ِفي َك َالم ِ
ل َ ْي َس َك َما ظَنَ .و َه َذا َح ِديث َم ْش ُهور َرواه أَ ْه ُل ا ِإل ْتقانَ .و َكأَنَّ َها ل ُ َغة يمان َّية َول َ ْم َت ْف ُ
م َع ّدَ .و ُهو والب ْأج ب َِم ْعنى َو ِ
احد( .النهاية البن األثير كك (بَ َّبان)).
َ
َ َ
( )2خيبر :بلد كثير الماء والزرع واألهل ،وكان يسمى ريف الحجاز ،وأكثر محصوالته التمر
لكثرة نخله الذي يقدر بالماليين ،وقديما قال حسان:
كمستبضككع تمككرا إلككى أهككل خيبككرا
فإنككا ومككن يهككدي القصككائد نحونككا
ولخيبر أودية فحول تجعل مياهه ثرارة تسيل على وجه األرض( .معجم المعالم الجغرافية
لعاتق الحربي.)001/0 :
( )3رواه البخاري في صحيحه ( )4235ويحيى بن آدم في الخراج ( )016وابن زنجويه في
األموال ( )222بلفظَ > :ول َ ْم أَ ْت ُر ْك َها ِخ َزانَة ل َ ُه ْم يَ ْق َت ِس ُمونَ َها< ،وأبو يعلى في المسند ()224
والبيهقي في السنن الكبرى ( )02122و(.)02131
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َويُ ْع َطى ِفي ا ْلحقَ ،و ْيمنَع ا ْل َبا ِطل؛ َو ِإنَّ َما أَنَا َو َمال ُ ُك ْم َك َولِي ا ْل َي ِتيمِ ِإ ِن
ْاس َت ْغنَ ْي ُت ْاس َت ْع َف ْف ُتَ ،و ِإ ِن ا ْف َت َق ْر ُت أَ َك ْل ُت بِالْ َم ْع ُرو ِ
فَ ،ول َ ْس ُت أَ َد ُع أَ َحدا
ضَ ،وأَ َض ُع
يَ ْظلِ َم أَ َحدا َوال يَ ْع َت ِدي َعلَ ْيه ِ َح َّتى أَ َض َع َخ َّد ُه َعلَى األَ ْر ِ

اس
قَ َد ِمي َعلَى ا ْل َخد َ
اآلخرِ َح َّتى يُذْ ِع َن لِ ْل َحقَ ،ول َ ُك ْم َعلَ َّي أَيُّ َها النَّ ُ
ِخ َصال أَ ْذ ُك ُر َها ل َ ُك ْم فَ ُخذُ ونِي بِ َها :ل َ ُك ْم َعلَ َّي أَ ْن َال أَ ْج َتبِي َش ْيئا ِم ْن
ِ
َخ َر ِ
اء اهللُ َعلَ ْي ُك ْم ِإال ِم ْن َو ْج ِهه َِ ،ول َ ُك ْم َعلَ َّي ِإ َذا َوقَ َع
اج ُك ْم َوال م َّما أَفَ َ
ِفي يَ ِدي أَ ْن َال يَ ْخ ُر َج ِمني ِإال ِفي َحقهَ ،ول َ ُك ْم َعلَ َّي أَ ْن أَزِي َد أُ ْع ِط َياتِ ُك ْم
ور ُك ْمَ ،ول َ ُك ْم َعلَ َّي أَ ْن َال أُلْ ِقي ُك ْم ِفي
اء اهللُ َوأَ ُس َّد ثُ ُغ َ
َوأَ ْر َزاقَ ُك ْم ِإ ْن َش َ
ا ْل َم َهالِ ِ َوال أَ َجم َر ُك ْم ِفي ثُ ُغو ِر ُك ْم(َ ،)0وقَ ِد ا ْق َت َر َب ِم ْن ُك ْم َز َمان قَلِ ُيل
األُمنَ ِاء َك ِثير ا ْل ُق َّر ِاء ،قَلِيل ا ْل ُف َق َهاء ،كثير ْاألكل ،ي ْعم ُل ِفيه ِ أَ ْقوام لِ ِ
آلخ َر ِة
َ َ
َ
ُ
َ
ين َص ِ
احب َِها َك َما َت ْأ ُك ُل النَّ ُار ا ْل َح َط َب؛ أَال
يَ ْطلُ ُبو َن بِه ِ ُد ْن َيا َعرِ َيضة َت ْأ ُك ُل دِ َ
ُك ُّل َم ْن أَ ْد َر َك َذلِ َ ِم ْن ُك ْم فَ ْل َي َّت ِق اهللَ َربَّ ُه َو ْليَ ْصب ِْر.

ِ
يما َع َّظ َم ِم ْن
يَا أَيُّ َها النَّ ُ
اسِ :إ َّن اهللَ َع َّظ َم َحق َُّه فَ ْو َق َحق َخ ْل ِقه ِ فَ َق َال ف َ
حقه ِ {ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
َ
()2
ُ
َ
َ
ِ
ِين؛ َول َ ِك ْن
ر
ا
ب
ج
ال
و
اء
ر
م
أ
م
ك
ث
ع
ب
أ
م
ل
ي
ن
إ
و
ال
أ
،
ﮗ ﮘ ﮙ}
َ
ُ
ْ
َ
ْ ْ ْ َ َ َ َ َّ َ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وح ْبسهم َع ِن الْ َع ْود ِإلَى أ ْهلهم( .النهاية البن األثير كك
(َ )0ت ْج ِمير الْ َج ْي ِ
شَ :ج ْمعهم ِفي الثُّ ُغور َ
( َج َم َر)).
( )2سورة آل عمران آية .11
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ين ُح ُقوقَ ُه ْم،
بَ َع ْث ُت ُك ْم أَئِ َّم َة ا ْل ُه َدى يُ ْه َت َدى بِ ُك ْم؛ فَأَدِ ُّروا َعلَى ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
اب
َوال َت ْضرِبُو ُه ْم فَ ُت ِذلُّو ُه ْمَ ،وال َت ْح َم ُدو ُه ْم فَ َت ْف ِتنُو ُه ْمَ ،وال ُت ْغلِ ُقوا األَ ْب َو َ
ُدونَ ُه ْم فَ َي ْأ ُك َل قَويُّ ُه ْم َضعي َف ُه ْمَ ،وال َت ْس َت ْأث ُروا َعلَ ْيه ْم فَ َتظْل ُمو ُه ْمَ ،وال َت ْج َهلُوا
َعلَ ْيه ْمَ ،وقَاتلُوا به ُم ا ْلكفار طاقتهم؛ فَإذا َرأَ ْي ُتم به ْم َكاللَة فَ ُك ُّفوا َع ْن َذل َك
اس إنِّي أُ ْش ِه ُد ُك ْم َعلَى أُ َم َر ِاء
فَإن َذل َك أَ ْبلَ ُغ في ج َهاد َع ُد ِّو ُك ْم .أَيُّ َها الن ُ
اس ِفي دينهم ويَ ْق ِس ُموا َعلَ ْيهِم
األَ ْم َصا ِر أَني ل َ ْم أَ ْب َع ْث ُه ْم ِإال لِ ُي َفق ُهوا النَّ َ
وه ِإل َ َّي<(.)0
فَ ْيأَ ُهم َويَ ْح ُك ُموا بَ ْينَ ُه ْم؛ فَ ِإ ْن أَ ْش َك َل َعلَ ْيه ِْم َش ْيء َرفَ ُع ُ

[ ]32وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



لرجل تعوَّذ باهلل من الفنت
الض َفا َطةِ( ،)2أَ ُت ِ
َ
هلل
ا
ق
ز
ر
ي
ال
ن
أ
ب
ح
>اللَّ ُه َّم إني أَ ُعو ُذ بِ َ ِم َن َّ
َ
ْ
َ
ُ
ُّ
َْ
ُ
َماال َو َولَدا ،أَيُّ ُك َم ْاس َت َعا َذ ِم َن ا ْل ِف َت ِن فَ ْل َي ْس َت ِعذْ ِم ْن ُم ِضالتِ َها<(.)3

[ ]33وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



هلل َعلَى َهذِهِ األُمَّةِ
َوقد َذكَرَ مَا َفتَحَ ا ُ
>ل َ َق ْد َرأَ ْي ُت النَّب َِّي ك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ك يَ ْل َت ِويَ ،ما يَ ِج ُد َما يَ ْمل ُ بَطْنَ ُه ِم َن

( )0رواه أبو يوسف في الخراج :ص 031والبالذري في أنساب األشراف 364/01 :مختصرا.
والجهلَ .وقَ ْد َض ُفطَ يَ ْض ُفطُ َض َفاطَة فَ ُه َو َض ِفيط( .النهاية البن األثير كك
الرأي
ُ
( )2أيَ :ض ْع ُف َّ
( َض َفطَ )).
( )3رواه ابن أبي شيبة في المصنف (.)31313
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اب<(.)2
ال َّدقَ ِل(َ ،)0و َما َت ْر َض ْو َن ِإال أَ ْل َوا َن الطَّ َعامَِ ،وأَ ْل َوا َن الث َي ِ

[ ]34وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يذكر فيه مسابقته أبا بكر  بالصدقة
ك يَ ْوما أَ ْن نَ َت َص َّد َق ،فَ َوافَ َق َذلِ َ َماال
>أَ َم َرنَا َر ُسولُ اهلل ِ ك
ِع ْن ِدي ،فَ ُق ْل ُت :ا ْلي ْو َم أَ ْسب ُِق أَبَا بَ ْكر ِإ ْن َسب ْق ُت ُه يَ ْوما ،فَ ِج ْئ ُت بِ ِن ْص ِ
ف
َ
َ
كَ > :ما أَ ْب َق ْي َت ِأل َ ْهلِ َ ؟< ،قُ ْل ُت:
َمالِي ،فَ َق َال َر ُسولُ اهلل ِ ك
ِم ْثلَ ُه ،وأَ َتى أَبو ب ْكر  بِ ُكل ما ِع ْن َد ُه ،فَ َق َال ل َ ُه ر ُسولُ اهلل ِ
َ
َ
ُ َ
َ
كَ > :ما أَ ْب َق ْي َت ِألَ ْهلِ َ ؟< قَ َال :أَ ْب َق ْي ُت ل َ ُه ُم اهللَ َو َر ُسول َ ُه،
ك
قُ ْل ُتَ :ال أُ َسابِ ُق َ ِإلَى َش ْيء أَبَدا<(.)3

[ ]35وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



وقد شيَّع جيش املدينة لقتال يزدجرد
> ِإ َّن اهللَ َت َعالَى ِإنَّ َما َض َر َب ل َ ُك ُم األَ ْم َث َالَ ،و َص َر َف ل َ ُك ُم الْ َق ْو َل،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0هو رديء التمر ويابسه ،وما ليس له اسم خاص فتراه ليبسه ورداءته ال يجتمع ويكون منثورا.
(النهاية البن األثير كك (دقل)).
( )2رواه مسلم في صحيحه ( )2911وأحمد في المسند ( )059و( )353والزهد ( )062وابن
أبي الدنيا في الجوع ( )9وأبو يعلى في المسند ( )013وابن بشران في أماليه ()0101
واللفظ له ،وابن عساكر في تاريخ دمشق 024/4 :والجماعيلي في أحاديثه (.)6
( )3رواه أبو داود في السنن ( )0611والترمذي في السنن ( )3615والدارمي في السنن
( )0110وعبد بن حميد كما في المنتخب من مسنده ( )04وابن أبي عاصم في السنن
( )0241والب َّزار في البحر الزخار ( )059و( )211وابن شاهين في شرح مذاهب أهل
السنة 051/0 :والحاكم في المستدرك ( )0501والاللكائي في شرح أصول االعتقاد
( )2429وأبو نعيم في فضائل الخلفاء الراشدين ( )41وحلية األولياء.32/0 :
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وب َمي َتة ِفي ُص ُدور َِها َح َّتى يُ ْحي َِي َها اهللُ،
وب ،فَ ِإ َّن ا ْل ُقلُ َ
لِ ُي ْحي َِي بِه ِ ا ْل ُقلُ َ
َم ْن َعلِ َم َش ْيئا فَ ْلي ْن َت ِف ْع بِه َِ ،و ِإ َّن لِ ْل َع ْد ِل أَ َم َارات َو َتب ِ
ات
اش َير ،فَأَ َّما األَ َم َار ُ
َ
َ
ينَ ،وأَ َّما ال َّتب ِ
الر ْح َم ُةَ ،وقَ ْد َج َع َل
اء َو َّ
اء َوا ْل َه ْي ُن َوالل ُ
اش ُير فَ َّ
الس َخ ُ
فَا ْل َح َي ُ
َ
االع ِت َب ُار
اب ا ْل َع ْد ِل ْ
اهللُ لِ ُكل أَ ْمر بَاباَ ،ويَ َّس َر لِ ُكل بَاب ِم ْف َتاحا ،فَ َب ُ
اح ُه ال ُّز ْه ُد.
َو ِم ْف َت ُ
ت بِ َت َذ ُّكرِ األَ ْم َو ِ
االع ِتب ُار ِذ ْك ُر الْ َم ْو ِ
االس ِت ْع َدادِ ل َ ُه بِ َت ْق ِديمِ
اتَ ،و ْ
َو ْ َ
األَ ْع َما ِلَ ،وال ُّز ْه ُد أَ ْخذُ ا ْل َحق ِم ْن ُكل أَ َحد قِ َبلَ ُه َحقَ ،و َت ْأدِيَ ُة ا ْل َحق ِإلَى
ُكل أَ َحد ل َ ُه َحق َوال ُت َصانِ ُع ِفي َذلِ َ أَ َحداَ ،وا ْك َت ِ
ف بِ َما يَ ْك ِفي َ ِم َن
ا ْل َك َفا ِ
ف ،فَ ِإ َّن َم ْن ل َ ْم يَ ْك ِفه ِ ا ْل َك َف ُاف ل َ ْم يُ ْغ ِنه ِ َش ْيءِ ،إني بَ ْينَ ُك ْم َوبَ ْي َن
اهلل َِ ،ول َ ْي َس بَ ْي ِني َوبَ ْينَ ُه أَ َحدَ ،و ِإ َّن اهللَ قَ ْد أَ ْل َز َم ِني َد ْف َع ال ُّد َع ِاء َع ْن ُه،
اها نَ ْأ ُخذُ ل َ ُه الْ َح َّق
فَا ْن ُهوا ُش َك َات ُك ْم ِإل َ ْينَا ،فَ َم ْن ل َ ْم يَ ْس َت ِط ْع فَ ِإلَى َم ْن يُ َبل ُغنَ َ
()2
()0
ود
َغ ْي َر ُم َت ْع َتع <َ ،وأَ َم َر َس ْعدا بِ َّ
الس ْيرَِ ،وقَ َالِ > :إ َذا ا ْن َت َه ْي َت ِإلَى َز ُر َ
ِ
يما َح ْول َ َهاَ ،وا ْن ُد ْب َم ْن َح ْول َ َ ِم ْن ُه ْمَ ،وا ْن َت ِخ ْب
فَا ْن ِز ْل بِ َهاَ ،و َت َف َّرقُوا ف َ
الر ْأ ِي َوالْ ُق َّو ِة َوا ْل ُع َّد ِة<(.)3
أَ ْه َل النَّ ْج َد ِة َو َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ )0م َت ْع َتع :بِ َف ْت ِح ال َّت ِاء ،أَ ْي ِم ْن َغ ْيرِ أَ ْن يُ ِصيبه أَذى يُ َق ْل ِقله ويُ ْزعجه .يُ َقالُ َت ْع َت َع ُه ف َ َت َت ْع َت َع .و> َغ ْي َر<
لض ِعي ِ
ف( .النهاية البن األثير كك ( َت ْع َت َع)).
َم ْن ُصوب ِألَنَّ ُه َحال لِ َّ
والزرد :البلع ،ولعلّها سميت
ود :يجوز أن يكون من قولهم> :جمل زرود< أي بلوعّ ،
(َ )2ز ُر ُ
بذل البتالعها المياه التي تمطرها السحائب أل ّنها رمال بين الثعلبية والخزيمية بطريق الحاج
من الكوفة( .معجم البلدان.)039/3 :
( )3رواه الطبري في تاريخه 415/3 :وعنه ابن كثير في البداية والنهاية.604/9 :
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> ِإ َّن اهللَ َع َّز َو َجلَّ قَ ْد َج َم َع َعلَى ا ِإل ْسالم ِ أَ ْهلَ ُه ،فَأَل َّ َف بَ ْي َن
ِ
ِ
يما بَ ْينَ ُه ْم َكا ْل َج َس ِد ال يَ ْخلُو
ا ْل ُقلُ ِ
وبَ ،و َج َعلَ ُه ْم فيه ِ ِإ ْخ َواناَ ،وا ْل ُم ْسلِ ُمو َن ف َ
ين أن
اب غيره ،وكذل ي ِح ُّق على المسلِ ِم َ
ِم ْن ُه َش ْيء ِم ْن َش ْيء أَ َص َ
اس ُت َّبع لِ َم ْن
ي ُكونُوا أَ ْم ُر ُه ْم ُشورى بَ ْينَ ُه ْم َوبَ ْي َن َذوِي َّ
الر ْأ ِي ِم ْن ُه ْم ،فَالنَّ ُ
اس َو َكانُوا ِفيه ِ ُت َّبعا
ام بِ َه َذا األَ ْمرَِ ،ما ْ
قَ َ
اج َت َم ُعوا َعلَ ْيه ِ َو َر ُضوا بِه ِ ل َ ِز َم النَّ َ
ام بِ َه َذا األَ ْمرِ َتبِع ألُولِي َر ْأيِه ِْم َما َرأَ ْوا ل َ ُه ْم َو َر ُضوا بِه ِ ل َ ُه ْم
ل َ ُه ْمَ ،و َم ْن أَقَ َ
ِم ْن َم ِكي َدة ِفي َح ْرب َكانُوا فيه تبعا لهم.
اسِ ،إني ِإنَّ َما ُك ْن ُت َك َر ُجل ُم ْن ُك ْم َح َّتى َص َرفَ ِني َذ ُوو
يا أيها النَّ ُ
ِ
ِ
يم َوأَ ْب َع َث َر ُجالَ ،وقَ ْد
َّ
الر ْأ ِي م ْن ُك ْم َع ِن ا ْل ُخ ُرو ِج ،فَ َق ْد َرأَ ْي ُت أَ ْن أُق َ
أَ ْح َض ْر ُت َه َذا األَ ْم َرَ ،م ْن قَ َّد ْم ُت َو َم ْن َخلَّ ْف ُت<(.)0

[ ]37وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ي ِإنَّ َما َكا َن ِم ْن َر ُسو ِل اهلل ِ ك
اسِ ،إ َّن َّ
>يَا أَيُّ َها النَّ ُ
الر ْأ َ
ُم ِ
صيبا ِألَ َّن اهللَ َكا َن يُرِيه َِ ،و ِإنَّ َما ُه َو ِمنَّا ال َّظ ُّن َوال َّت َكلُّ ُف<(.)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ك

( )0رواه الطبري في تاريخه.410/3 :
( )2رواه أبو داود في السنن ( )3516والبيهقي في السنن الكبرى ( )21351وابن عبد البر في
جامع بيان العلم وفضله (.)2111
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ودَ ،والنَّ َص َارى ِفي ِعي ِد ِه ْم يَ ْو َم َج ْم ِعهِم،
اج َت ِن ُبوا أَ ْع َد َاء اهلل ِ ا ْل َي ُه َ
> ْ
()0
الس َخطُ يَ ْنزِلُ َعلَ ْيهِم ،فَأَ ْخ َشى أَ ْن يُ ِ
ص َيب ُك ْمَ ،و َال َت ْعلَ ُموا بِطَانَ َت ُه ْم
فَ ِإ َّن َّ
فَ َت َخلَّ ُقوا بِ ُخلُ ِقهِم<(.)2

[ ]39وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



البنه عاصم
اله ِجير( )3أو عند صالة
وقد بعث ّ
إليه أن يأتيه في المسجد عند َ
الصبح:
فحمد اهلل عز وجل وأثنى عليه ،ثم قال> :أَ َّما بَ ْع ُد؛ فَ ِإني ل َ ْم أَ ُك ْن
أَ َرى َش ْيئا ِم ْن َه َذا ا ْل َما ِل يَ ِح ُّل لِي قَ ْب َل أَ ْن أَلِيَ ُه ِإ َّال بِ َحقه ِ ،ثُ َّم َما َكا َن
أَ ْح َر َم َعلِ َّي ِم ْن ُه يَ ْو َم َولِ ُيت ُه ،فَ َع َاد بِأَ َمانَ ِتي َو ِإني ُك ْن ُت أَ ْن َف َق ُت َعلَ ْي َ ِم ْن
َما ِل اهلل ِ َش ْهرا ،فَلَ ْس ُت بِ َزايِ ِد َك َعلَ ْيه َِ ،و ِإني ُك ْن ُت أَ ْعطَ ْي ُت َ ثَ َم َرتِي
ام ،فَب ِْع ُه فَ ُخذْ ثَ َمنَ ُه ،ثُ َّم ا ْئ ِ
ت َر ُجال ِم ْن ُت َّجا ِر قَ ْو ِم َ  ،فَ ُك ْن
بِا ْل َعالِ َية ِ ا ْل َع َ
ِإلَى َج ْن ِبه ِ فَ ِإ َذا ْاب َتا َع َش ْيئا فَ ْاس َت ْشرِ ْك ُه َوأَ ْن ِف ْق ُه َعلَ ْي َ َو َعلَى أَ ْهلِ َ <(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3
()4

(بطانتهم) :بطانة الرجل :صاحب سره ،وداخلة أمره الذي يشاوره في أحواله( .جامع
األصول البن األثير كك (.))2159
رواه البيهقي في شعب اإليمان (.)1941
اله ِج ُير نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر (القاموس ص.)631
َ
سالم في األموال ( )566وابن زنجويه في األموال ( )121وابن شبة في=
رواه القاسم بن ّ

املختار من خطب أمري املؤمنني  وأوامره

[ ]41وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه

50



()0

لزياد بن أبيه
وقد كان كاتب ًا ألبي موسى األشعري  فعزله
فسأله زياد :أعن عجز عزلتني يا أمير المؤمنين أم عن خيانة؟
فقال عمر> :ال َع ْن َذا َك وال َع ْن َه َذا ،ول َ ِكنّي َكرِ ْه ُت أَ ْن أَ ْح ِم َل
العامة فَ ْض َل َع ْقلِ َ <(.)2
على ّ

[ ]41وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



للمغرية بن شعبة
وقد طلب منه المغيرة أن يشفي غيظه ممن قذفوه بالزنا:


> ْاس ُك ْت؛ أَ ْس َك َت اهللُ نَ ْأ َم َت َ ( ،)3أَ َما َواهلل ل َ ْو َت َّم ِ
الش َه َاد ُة
ت َّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= تاريخ المدينة 699/2 :وابن أبي الدنيا في إصالح المال ( )201والورع ( )011وابن
عساكر في تاريخ دمشق.331/44 :
ولم يره ،وأسلم في عهد أبي بكر .وكان كاتبا للمغيرة بن شعبة ،ثم
( )0أدرك النبي
ألبي موسى األشعري أيام إمرته على البصرة .ثم واله علي بن أبي طالب إمرة فارس .ولي
البصرة لمعاوية حين ادعاه ،وضم إليه الكوفة ،فكان يشتو بالبصرة ،ويصيف بالكوفة ،ويولي
على الكوفة إذا خرج منها عمرو بن حريث ،ويولي على البصرة إذا خرج منها سمرة بن
جندب ،ولم يكن زياد من القراء وال الفقهاء ،ولكنه كان معروفا ،وكان كاتبا ألبي موسى
األشعري( .الطبقات الكبرى 99/1 :واألعالم للزركلي.)53/3 :
( )2ذكره الجاحظ في البيان والتبيين 201/0 :وابن قتيبة في عيكون األخبكار 451/0 :وابكن عبكد
ربه في العقد الفريد 251/4 :وابن مسكويه في تجارب األمم 402/0 :والماوردي فكي أدب
الدنيا والدين :ص 24وابن عبد البر في االستيعاب.524/2 :
نام َت ُكه=،
( )3النَ ْأ َم ُة ،بالتسكين :الصوت .يُقال
وصوته .ويُقكال أيضكاَّ :
َ
أسكت اهلل نَ َأم َت ُه ،أي نَ ْغمته َ
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ل َ َر َج ْم ُت َ بِأَ ْح َجا ِر َك!<(.)0

[ ]42وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



عن صالة العشاء
ِ
اعة ،أَ َح ُّب ِإل َ َّي ِم ْن أَ ْن أُ ْحي َِي اللَّ ْي َل
اء ِفي َج َم َ
> َألَ ْن أُ َصل َي ا ْلع َش َ
ُكلَّ ُه<(.)2

[ ]43وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



اس ،أَ ْصلِ ُحوا أَ ْم َوال َ ُك ُم ال َّ ِتي َر َزقَ ُكم اهللُ َع َّز َو َج َّل ،فَ ِإ َّن
>أَيُّ َها النَّ ُ
ِإ ْق َالال ِفي ِر ْفقَ ،خ ْير ِم ْن ِإ ْك َثار ِفي َخ َرق<(.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كيم :صككوت فيككه ضككعف كككاألنين ،ومنككه قككول
= بتشككديد المككيم ،فيجعككل مككن المضككاعف .والنَئك ُ
الشاعر’:
ككيم
ذككككره َّن يككككر ُّده
قلكككت أنسكككى
إذا
ُ
ُ
هكككوى ككككا َن منكككه حكككادِث ومقك ُ
لهكككا عنككك َد شككك ّد ِ
ئكككيم
كج ِوها
كاء تككدعو سك َ
كاق حككر َ
بشك ْ
ات النهكككا ِر نَ ُ
وورقك ُ
فمعناه :لها عند شدات النهار حركة وصوت.
نامته ،بتشديد الميم مع فتحها من غير همز ،أي :أسكت
وقال األصمعي :يقال :أسكت اهلل َّ
اهلل ما ينُ ُّم عليه من حركاته.
(الن َأم َة) ،ومنه قولهم :أسكت اهلل نأمته أي أماته.
سمى ّ
وقيلِ :عرق في الرأس يُ َّ
انظر( :الصحاح للجوهري كك (نأم)) و(الزاهر في معاني كلمات النكاس للنبكاري 091/0 :ككك
 )099و(النهاية البن األثير كك (أبهر)).
( )0رواه الطبري في تاريخه 12/4 :وعنه ابن األثير في الكامل في التكاريخ 364/2 :وابكن كثيكر
في البداية والنهاية.50/01 :
( )2رواه عبد الرزاق في المصنف (.)2103
( )3رواه ابن أبي الدنيا في إصالح المال (.)025
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وقد مَرَّ بِقَ ْومٍ َي َتمَنَّ ْونَ ،فَلَمَّا رَأَوْهُ سَ َكتُوا
ِ
يما ُك ْن ُت ْم؟ قَالُواُ :كنَّا نَ َت َمنَّى .قَ َال :فَ َت َمنَّ ْوا َوأَنَا أَ َت َمنَّى َم َع ُك ْم.
>ف َ
ين .قَ َال :أَ َت َمنَّى ر َِجاال ِم ْل َء َه َذا ا ْلب ْي ِ
ت
قَالُوا :فَ َت َم َّن أَ ْن َت يَا أَ ِم َير ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
َ
ِم ْث َل أَبِي ُع َب ْي َد َة ْب ِن ا ْل َج َّرا ِح(َ )0و َسالِم َم ْولَى أَبِي ُح َذ ْي َف َة(ِ ،)2إ َّن َسالِما َكا َن
ات اهلل ِ ،ل َ ْو ل َ ْم يَ َخ ِ
َش ِديدا ِفي َذ ِ
َاع ُهَ ،وأَ َّما أَبُو ُع َب ْي َد َة؛
ف اهللَ َما أَط َ
ين َه ِذهِ األُ َّمةِ أَبُو
فَ َس ِم ْع ُت النَّب َِّي ك
ك يَ ُقولُ > :لِ ُكل أُ َّمة أَ ِمينَ ،وأَ ِم ُ
ُع َب ْي َد َة ْب ِن ا ْل َج َّرا ِح<(.)3

[ ]45وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



َوجَهَا فَكَرِهَ ذَلِ َ
ك
لرجل سألته أمه أَنْ يُز ِّ
()4
> َزو ْج َها ،فَ َوال َّ ِذي نَ ْف ُس ُع َم َر بِ َي ِدهِ ل َ ْو أَ َّن َح ْن َت َم َة بِ ْن َت ِه َشام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2

()3
()4

في رواية أحمد والحاكم> :أَ َت َمنَّى ل َ ْو أَنَّ َها َم ْملُوءَة ر َِجاال ِم ْث َل أَب ِي ُع َب ْي َد َة ْب ِن الْ َج َّرا ِحَ ،و ُم َعا ِذ ْب ِن
َج َبلَ ،و َسالِم َم ْولَى أَب ِي ُح َذ ْي َف َةَ ،و ُح َذ ْي َف َة ْب ِن الْ َي َما ِن<.
َسالِ ُم مولى أبي حذيفة بن ُع ْتب َة ،أصله من إصطخر ،والى أبا حذيفة .وإنما أعتقته ثبيتة األنصارية
زوجة أبي حذيفة ،وتبناه أبو حذيفة .شهد بدرا والمشاهد .وكان يؤم المهاجرين بقباء قبل قدوم
 ،ولما انكشف المسلمون يوم اليمامة قال :ما هكذا كنا نفعل مع رسول اهلل
النبي
ك ،فحفر لنفسه حفرة ،فقام فيها ومعه راية المهاجرين يومئذ ،ثم قاتل حتى قتل شهيدا
ك
سنة اثنتي عشرة( .تاريخ اإلسالم 35/2 :كك .)36
رواه أحمد في فضائل الصحابة ( )0211وابن أبي الدنيا في المتمنين ( )054والدينوري في
المجالسة وجواهر العلم ( )2496واللفظ له ،والحاكم في المستدرك ( )5115وأبو نعيم
في حلية األولياء 012/0 :وابن عساكر في تاريخ دمشق.414/25 :
وهي أم عمر .
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الر ُج ُل أُ َّم ُه(.)0
َسأَل َ ْت ِني أَ ْن أُ َزو َج َها ل َ َز َّو ْج ُت َها< ،فَ َز َّو َج َّ

[ ]46وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف فضل احلج
اخوا ل َ َق َّر ْت أَ ْع ُينُ ُه ْم بِالْ َف ْض ِل بَ ْع َد الْ َم ْغ ِف َر ِة،
الر ْك ُب بِ َم ْن أَنَ ُ
>ل َ ْو يَ ْعلَ ُم َّ
َوال َّ ِذي نَ ْف ُس ُع َم َر بِ َي ِدهَِ ،ما َرفَ َع ْت نَاقَة ُخف ََّهاَ ،و َال َو َض َع ْت ُهِ ،إ َّال َرفَ َع
اهللُ ل َ ُه َد َر َجةَ ،و َح َّط َع ْن ُه بِ َها َخ ِطي َئةَ ،و َك َت َب ل َ ُه بِ َها َح َسنَة<(.)2

[ ]47وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



> َوال َّ ِذي نَ ْف ُس ُعمر بِي ِدهِ ،ل َ ْو َال أَ ْن ي ْتر َك ِ
س َال َش ْي َء ل َ ُه ْم
آخ ُر النَّا ِ
ُ َ
ََ َ
ين قَ ْريَة ِم ْن قُ َرى ا ْل ُكفَّا ِر ِإ َّال قَ َس ْم ُت َها ُس ْه َمانا َك َما
َما ا ْف ُت ِت َح َعلَى الْ ُم ْسلِ ِم َ
كَ ،خ ْي َب َر ُس ْه َماناَ ،ول َ ِك ْن أَ َر ْد ُت أَ ْن يَ ُكو َن
قَ َس َم َر ُسولُ اهلل ِ ك
ِجرية َت ْجرِي َعلَيهِم َو َكرِ ْه ُت أَ ْن ي ْتر َك ِ
س َال َش ْي َء ل َ ُه ْم<(.)3
آخ ُر النَّا ِ
ْ ْ
َْ
ُ َ

[ ]48وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



حني أراد أن يستعمل على البحرين
ص الثقفي :
فَ َس ُّموا لَ ُه ُع ْث َما َن ْب َن أ َ ِبي ال َْعا ِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3
()4

()4

رواه ابن أبي شيبة في المصنف (.)01945
رواه عبد الرزاق في المصنف (.)1112
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (.)33641
الب ْحرين :وهو اسم جامع لبالد على ساحل بحر الهند بين البصرة وعمان ،قيل :هي قصبة
َ
هجر ،وقيل :هجر قصبة البحرين وقد ع ّدها قوم من اليمن وجعلها آخرون قصبة برأسها.
(معجم البلدان.)341/0 :
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ك َعلَى الطَّائِ ِ
ف فَ َال
> َذا َك أَ ِمير أَ َّم َر ُه َر ُسولُ اهلل ِ ك
ين َت ْأ ُم ُر ُه يَ ْس َت ْخلِ ُف َعلَى َع َملِه ِ َم ْن أَ َح َّب
أَ ْع ِزل ُ ُه< ،فقالُوا :يَا أَ ِم َير ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ين بِه ِ فَ َكأَنَّ َ ل َ ْم َت ْع َز ْل ُه فَ َق َال> :أَ َّما َه َذا فَنَ َع ْم ،فَ َك َت َب ِإل َ ْيه ِ أَ ْن
َو َت ْس َت ِع ُ
َخل ْف َعلَى َع َملِ َ َم ْن أَ ْح َب ْب َت َوا ْق ِد ْم َعلَ َّي< ،فَ َخلَّ َف أَ َخ ُاه ا ْل َح َك َم ْب َن
ص َعلَى الطَّائِ ِ
اب فَ َو َّال ُه
ف(َ )0وقَ ِد َم َعلَى ُع َم َر ْب ِن ا ْل َخطَّ ِ
أَبِي ا ْل َعا ِ
ا ْل َب ْح َر ْي َن(.)2

[ ]49وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



وقد رأى رجالً يسرِق َقدَحاً
>أَ َال يَ ْس َت ْحيِي َه َذا أَ ْن يَ ْأتِ َي بِ ِإنَاء يَ ْح ِملُ ُه َعلَى ُعنُ ِقه ِ يَ ْو َم الْ ِق َي َامة ِ<(.)3

[ ]51وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



>ثَ َالث ُه َّن فَ َواقِ ُر(َ :)4ج ُار ُسوء ِفي َدا ِر ُم َق َامةَ ،و َز ْو ُج ُسوء ِإ ْن
َد َخ ْل َت َعلَ ْي َها آذت َ ،و ِإ ْن ِغ ْب َت َع ْن َها ل َ ْم َت ْأ َم ْن َهاَ ،و ُس ْلطَان ِإ ْن أَ ْح َس ْن َت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3
()4

وعمان،
الصحيح أ َّن عمر  ولَّى عثمان بن أبي العاص الثقفي  على البحرين ُ
وبعث معه أخاه الحكم  خليفة له على البحرين حين يخرج عثمان  للغزو،
واستخلف على الطائف سفيان بن عبد اهلل بن ربيعة الثقفي ( .المحبر البن حبيب:
ص 021وتاريخ الطبري.)240/4 :
رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى.519/5 :
رواه عبد الرزاق في المصنف (.)05451
جمع فاقرة ،وهي الداهية الكاسرة للظهر( .لسان العرب البن منظور.)311/01 :
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ل َ ْم يَ ْق َب ْل ِم ْن َ َ ،و ِإ ْن أَ َس ْأ َت ل َ ْم يُ ِق ْل َ <(.)0

[ ]51وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف حق الناس بالفيء
ض ُم ْسلِم ال ُت ْملَ ُ َرقَ َب ُت ُه ِإال َول َ ُه ِفي َه َذا ا ْل َف ْي ِء َحق
> َما َعلَى األَ ْر ِ
الرا ِعي بِا ْل َي َم ِن َحق ُُّه قَ ْب َل أَ ْن يَ ْح َم َّر
أُ ْع ِط َي ُه أَ ْو ُم ِن َع ُهَ ،ول َ ِئ ْن ِع ْش ُت ل َ َي ْأتِ َي َّن َّ
َو ْج ُه ُه ِفي َطلَ ِبه ِ<(.)2

[ ]52وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف كراهية أن يسافر الرجل وحده
ات َم ْن أَ ْسأَلُ َع ْن ُه؟<(.)3
>أَ َرأَ ْي َت ِإ ْن َم َ

[ ]53وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



اس ،أَ ْصلِ ُحوا َم َعايِ َش ُك ْم؛ فَ ِإ َّن ِف َيها َص َالحا ل َ ُك ْمَ ،و ِصلَة
>أَيُّ َها النَّ ُ
لِ َغ ْيرِ ُك ْم<(.)4

[ ]54وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف االحتكار
>الَ ُح ْك َر َة ِفي ُسوقِنَا ،الَ يَ ْع ِم ُد ر َِجال بِأَ ْي ِديه ِْم فُ ُضول ِم ْن أَ ْذ َهاب،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2

()3
()4

رواه عبد الرزاق في المصنف (.)21595
رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 299/3 :وأحمد في فضائل الصحابة ( )469والبالذري
في أنساب األشراف.351/01 :
رواه عبد الرزاق في المصنف (.)09616
رواه ابن أبي الدنيا في إصالح المال (.)045
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اح ِتنَا ،فَ َي ْح َتكرونَ ُه َعلَ ْينَاَ ،ول َ ِك ْن أَيُّ َما
ِإلَى ر ِْزق ِم ْن ر ِْز ِق اهلل ِ نَ َز َل بِ َس َ
()0
الص ْي ِ
ف ،فَ َذلِ َ َض ْي ُف
َجالِب َجلَ َب َعلَى َع ُمودِ َك ِب ِدهِ ِفي الش َت ِاء َو َّ
اء<(.)2
اء اهللَ ،و ْل ُي ْم ِس ْ َك ْي َف َش َ
ُع َم َر ،فَ ْليَب ِْع َك ْي َف َش َ

[ ]55وَ ِمنْ َوصِيَّةٍ لَ ُه


()3

لسعد بن أبي وقاص  حني أرسله إىل العراق
>يَا َس ْع ُدَ ،س ْع َد بَ ِني ُو َه ْيب ،ال يَ ُغ َّرنَّ َ ِم َن اهلل ِ أَ ْن قِ َيل َخالُ
السي َئ
َر ُسو ِل اهلل
وصاحب رسو ِل اهلل ِ ،فَ ِإ َّن اهللَ َع َّز َو َجلَّ ال يَ ْم ُحو َّ
ُ
السي َئ بِا ْل َح َس ِن ،فَ ِإ َّن اهللَ ل َ ْي َس بَ ْينَ ُه َوبَ ْي َن أَ َحد
السي ِئَ ،ول َ ِكنَّ ُه يَ ْم ُحو َّ
بِ َّ
َاع َت ُه ،فَالنَّاس َشرِي ُف ُهم وو ِض ُيع ُهم ِفي َذ ِ ِ
نَ َسب ِإال ط َ
ْ ََ
ُ
ْ
ات اهلل َس َواء ،اهللُ
اعةِ،
َربُّ ُه ْم َو ُه ْم ِع َب ُاد ُه ،يَ َت َف َ
اضلُو َن بِا ْل َع ِافيَةَِ ،ويُ ْد ِر ُكو َن َما ِع ْن َد ُه بِالطَّ َ
فَا ْن ُظرِ األَ ْم َر ال َّ ِذي َرأَ ْي َت النبي َعلَ ْيه ِ ُم ْنذُ بُ ِع َث ِإلَى أَ ْن فَ َارقَنَا فَا ْل َز ْم ُه فَ ِإنَّ ُه
األَ ْم ُرَ ،ه ِذهِ ِع َظ ِتي ِإيَّا َك ِإ ْن َت َر ْك َت َها َو َر ِغ ْب َت َع ْن َها َحب َِط َع َملُ َ َ ،و ُك ْن َت
ِم َن ا ْل َخ ِ
ين.
اسرِ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0أراد بعمود كبده :ظهره ،وذل أنه يأتي به على تعب ومشقة ،وإن لم يكن جاء به على
ظهره ،وإنما هو َمثَل ،وإنما سمي الظهر عمودا؛ ألنه يعمدها ،أي :يقيمها ويحفظها( .جامع
األصول البن األثير.))432( :
( )2رواه مال في الموطأ ( )2391وعبد الرزاق في المصنف ( )04910و(.)04913
( )3العراق :هو البالد التي يمر فيها نهرا دجلة والفرات ثم شط العرب إلى البحر ،وكان يقسم
إلى عراق العرب ،وهو ما غرب دجلة والشط ،وعراق العجم ،وهو ما شرق دجلة والشط.
(معجم المعالم الجغرافية :ص.)212
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اح َف ْظ َو ِص َّي ِتي فَ ِإنَّ َ ُت ْق ِد ُم َعلَى أَ ْمر
ِإني قَ ْد َول َّ ْي ُت َ َح ْر َب الْ ِع َرا ِق فَ ْ
َش ِديد َكرِيه ال يَ ْخلُ ُص ِم ْن ُه ِإال ا ْل َح ُّق ،فَ َعو ْد نَ ْف َس َ َو َم ْن َم َع َ الخير،
واستفتح به واعلم أ َّن لكل عادة عتادا ،فعتاد الخير الصبر ،فالصبر
َعلَى َما أَ َصابَ َ أَ ْو نَابَ َ  ،يَ ْج َت ِم ُع ل َ َ َخ ْش َي ُة اهلل.

اب
اج ِتنَ ِ
َاع ِته ِ َو ْ
َو ْاعلَ ْم أَ َّن َخ ْش َي َة اهلل ِ َت ْج َت ِم ُع ِفي أَ ْم َر ْي ِنِ :في ط َ
ض ال ُّد ْنيا َو ُحب ِ
َم ْع ِ
اآلخ َر ِةَ ،و َع َص ُاه
َاع ُه َم ْن أَط َ
ص َي ِته َِ ،و ِإنَّ َما أَط َ
َاع ُه بِ ُب ْغ ِ َ
َم ْن َع َص ُاه بِ ُحب ال ُّد ْن َيا.
ض ِ
وب َح َقائِ ُق يُ ْن ِش ُئ َها اهلل ِ ِإ ْن َشاءِ ،م ْن َها الس ُّر،
اآلخ َر ِةَ ،ولِ ْل ُقلُ ِ
َوبُ ْغ ِ
َو ِم ْن َها ا ْل َعالنِيَ ُة ،فَأَ َّما الْ َعالنِ َي ُة فَأَ ْن يَ ُكو َن َحا ِم ُد ُه َو َذ ُّام ُه ِفي الْ َحق َس َواء،
س،
َوأَ َّما الس ُّر فَ ُي ْع َر ُف بِظ ُُهو ِر ا ْل ِح ْك َمةِ ِم ْن قَ ْل ِبه ِ َعلَى لِ َسانِه َِ ،وبِ َم َح َّبةِ النَّا ِ
ين قَ ْد َسأَلُوا َم َح َّب َت ُه ْمَ ،و ِإ َّن اهللَ ِإ َذا أَ َح َّب
فَال َت ْز َه ْد ِفي ال َّت َح ُّب ِب فَ ِإ َّن النَّبِي َ
ض َع ْبدا بَ َّغ َض ُه فَ ْاع َتب ِْر َم ْن ِزل َ َت َ ِع ْن َد اللَّه ِ َت َعالَى
َع ْبدا َح َّب َب ُهَ ،و ِإ َذا أَ ْب َغ َ
ِ
ِ
يم ِن
بِ َم ْن ِزل َ ِت َ ِع ْن َد النَّا ِ
سِ ،م َّم ْن يَ ْش َر ُع َم َع َ في أَ ْمرِ َك ثُ َّم َس َّر َح ُه ف َ
ين<(.)0
ْ
اج َت َم َع ِإل َ ْيه ِ بِا ْل َم ِدينَة ِ ِم ْن نَ ِفي ِر ا ْل ُم ْسلِ ِم َ

[ ]56وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ألهله ،حني ينهى الناس عن شيء
اس ِإنَّ َما يَ ْنظ ُُرو َن ِإل َ ْي ُك ْم نَ َظ َر الطَّ ْيرِ
> ِإني نَ َه ْي ُت َع ْن َك َذا َو َك َذاَ ،والنَّ ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه الطبري في تاريخه 413/3 :كك .414
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وتى
ِإلَى اللَّ ْحمِ ،فَ ِإ ْن َوقَ ْع ُت ْم َوقَ ُعواَ ،و ِإ ْن ِه ْب ُت ْم َهابُواَ ،و ِإني َواهلل ِ َال أُ َ
ِ
اس ِإ َّال أَ ْض َع ْف ُت ل َ ُه
بِ َر ُجل ِم ْن ُك ْم َوقَ َع في َش ْيء ِم َّما نَ َه ْي َت َع ْن ُه النَّ َ
ِ ِ ِ
اء فَ ْليَ َتأَ َّخ ْر<(.)0
اء فَ ْليَ َت َق َّد ْمَ ،و َم ْن َش َ
ا ْل ُع ُقوبَ َة ل َكم َكانه ِ مني ،فَ َم ْن َش َ

[ ]57وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه


()2

إىل جنده وهم بـ>خَانِقِنيَ<

> ِإ َّن ْاألَ ِهلَّ َة بَ ْع ُض َها أَ ْك َب ُر ِم ْن بَ ْعض ،فَ ِإ َذا َرأَ ْي ُت ُم ا ْله َِال َل نَ َهارا ،فَ َال
()3
َ
َ
َ
ِ
ِ
اص ْر ُت ْم أَ ْه َل
ح
ا
ذ
إ
و
،
س
م
األ
ب
اه
ي
أ
ر
ا
م
ه
ن
أ
ُت ْف ِط ُروا َح َّتى يَ ْش َه َد َشا ِه َدا ِن
ْ
ِ
َ
َّ
َ َ َ
َُ َ َ ُ ْ
ِح ْصن ،فَأَ َر ُادو ُك ْم َعلَى أَ ْن ُت ْن ِزلُو ُه ْم َعلَى ُح ْكمِ اهلل ِ فَ َال ُت ْن ِزلُو ُه ْم َعلَى
ُح ْكمِ اهلل ِ ،فَ ِإنَّ ُك ْم َال َت ْد ُرو َن َما ُح ْك ُم اهلل ِ ِفيه ِْمَ ،ول َ ِك ْن أَ ْن ِزلُو ُه ْم َعلَى
اح ُك ُموا ِفيه ِْم َما ِش ْئ ُت ْمَ ،و ِإ َذا قُ ْل ُت ْم َال بَ ْأ َس أَ ْو َال َت ْد َه ْل أَ ْو
ُح ْك ِم ُك ْم ،ثُ َّم ْ
َم ْت َر ْس( )4فَ َق ْد َآم ْن ُت ُمو ُه ْم فَ ِإ َّن اهلل ِ يَ ْعلَ ُم ْاألَ ْل ِسنَ َة<(.)5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2

()3
()4
()5

رواه عبد الرزاق في المصنف ( )21103وابن سعد في الطبقات الكبرى 219/3 :وابن أبي
شيبة في المصنف ( )30215والبالذري في أنساب األشراف 340/01 :والخطيب في تاريخ
بغداد 351/5 :وابن عساكر في تاريخ دمشق 261/44 :كك .269
خانِ ِقين :بلدة من نواحي السواد في طريق همذان من بغداد ،بينها وبين قصر شيرين س ّتة
البشاري :وخانقين
فراسخ لمن يريد الجبال ،ومن قصر شيرين إلى حلوان ستة فراسخ ،وقال ّ
أيضا بلدة بالكوفة ،واهلل أعلم( .معجم البلدان.)340/2 :
(ر ُج َال ِن ُم ْسلِ َما ِن).
عند ابن الجعدَ :
َم ْت َرس :كلمة فارسية ،معناه :ال تخف( .جامع األصول البن األثير كك (.))0042
رواه أبويوسف في الخراج 224/0 :وعبد الرزاق في المصنف ( )9430وسعيد بن منصور=
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[ ]58وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



اجة
وقد سأله رجلِ :إ َّن لِي أُ ًّما بَلَ َغ َها ِم َن ا ْل ِك َبرِ أَنَّ َها َال َت ْق ِضي َح َ
ِإ َّال َوظ َْهرِي َم ِط َّية ل َ َها فَأُو ِط َيها َوأَ ْصرِ ُف َع ْن َها َو ْجهِي ،فَ َه ْل أَ َّد ْي ُت َحق ََّها؟
ِ
ِ
اء َكَ ،وأَ ْن َت َت ْصنَ ُع
>ال ،إنَّ َها َكانَ ْت َت ْصنَ ُع َذل َ بِ َ َوه َي َت َت َمنَّى بَ َق َ
َذلِ َ بِ َها َوأَ ْن َت َت َت َمنَّى ِف َراقَ َها<(.)0

[ ]59وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف معاتبة نفسه
اب!
ين! بَخ بَخَ .واهلل ِ يَا ْاب َن ا ْل َخطَّ ِ
> ُع َم ُر ْب ُن الْ َخطَّ ِ
اب أَ ِم ُير ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ

ل َ َت َّت ِق َي َّن اهللَ ،أَ ْو ل َ ُي َعذبَنَّ َ <(.)2

[ ]61وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



وقد سأله بعض أهل الكوفة الفتيا
وت ُك ْمَ ،و َما
الر ُج ِل ِفي بَ ْي ِته ِ َتطَ ُّوعا :فَ ُه َو نُور ،فَنَو ُروا بُ ُي َ
>أَ َّما َص َال ُة َّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= في السنن ( )2599وابن الجعد في المسند ( )2694وابن أبي شيبة في المصنف ()9553
و( )34115و( )34119والبيهقي في السنن الكبرى ( )1912و( )1090و()1092
وصححه في معرفة السنن واآلثار (.)1199
( )0رواه ابن وهب في الجامع ( )91وابن الجوزي في البر والصلة (.)0
( )2رواه مال في الموطأ ( )3631وابن سعد في الطبقات الكبرى 292/3 :وأبو داود في الزهد
( )55وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (.)3
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َخ ْي ُر بَ ْيت ل َ ْي َس ِفيه ِ نُورَ ،وأَ َّما َما يَ ِح ُّل لِ َّلر ُجل ِم ِن ْام َرأَتِه ِ َحائِضا :فَلَ َ
َما فَ ْو َق ْ ِ
اإل َزا ِرَ ،و َال َتطَّلِ ُعو َن َعلَى َما َت ْح َت ُه َح َّتى َتط ُْه َرَ ،وأَ َّما ا ْل ُغ ْس ُل ِم َن
لص َال ِة ،ثُ َّم ْاغ ِس ْل َر ْأ َس َ ثَ َال َث َم َّرات ،ثُ َّم
ا ْل َجنَابَةِ :فَ َت َو َّض ْأ ُو ُضوءَ َك لِ َّ
ض ا ْل َماءَ َعلَى ِج ْل ِدك<(.)0
أَ ِف ِ

[ ]61وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف حُرمة املسلم
ين ِح َمى اهلل ِ َال َت ِح ُّل ِألَ َحدِ ،إ َّال أَ ْن يُ ْخرِ َج َها
ور ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
>ظ ُُه ُ
َحد<(.)2

[ ]62وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



طةَ الْ ُعذْرِيِّ
خلَا ِلدِ ْبنِ عُ ْرفُ َ

()3



وقد أخبره خبر الناس(> :)4فَاهللُ الْ ُم ْس َت َعا ُنِ ،إنَّ َما ُه َو َحق ُُّه ْم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3

()4

رواه أحمد في المسند ( )16وعبد الرزاق في المصنف ( )911وابن الجعد في المسند
( )2561والبيهقي في السنن الكبرى ( )0511وابن عساكر في تاريخ دمشق215/25 :
والضياء المقدسي في األحاديث المختارة ()261
رواه عبد الرزاق في المصنف (.)03615
وروى عنه ،وكان
خالد بن عرفطة بن أبرهة ،حليف بني زهرة ،صحب النبي
واله القتال يوم القادسية ،وهو الذي قتل الخوارج يوم النُّ َخ ْيلَة ،ونزل
سعد بن أبي وقاص ّ
الكوفة وابتنى بها دارا( .الطبقات الكبرى)355/4 :
ين َت َر ْك ُت َم ْن َو َرائِي يَ ْسأَلُو َن اللَّ َه أَ ْن يَزِي َد ِفي
سأله عمر َ :ما َو َر َاءك ،ف َ َق َال :يَا أَ ِم َير ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ُع ُمرِ َك ِم ْن أ َ ْع َما ِر ِه ْمَ ،ما َو ِط َئ أ َ َحد ا ْل َقادِ ِس َّي َة إِ َّال َع َطا ُؤ ُه أَ ْل َفا ِن أَ ْو َخ ْم َس َع ْش َر َة ِما َئةَ ،و َما ِم ْن
َم ْولُود يُول َ ُد إِ َّال أُلْ ِح َق َعلَى ِما َئة َو َج َر َيب ْي ِن ُكلَّ َش ْهرَ ،ذ َكرا َكا َن أَ ْو أُ ْن َثىَ ،و َما يَ ْبلُ ُغ لَنَا َذ َكر ِإ َّال
ام َو ِم ْن ُه ْم َم ْن=
أُلْ ِح َق َعلَى َخ ْم ِس ِما َئة أَ ْو ِست ِما َئة ،فَ ِإ َذا َخ َر َج َه َذا ِأل َ ْه ِل بَ ْيت ِم ْن ُه ْم َم ْن يَ ْأ ُك ُل الطَّ َع َ
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ُوهَ ،وأَنَا أَ ْس َع ُد بِأَ َدائِه ِ ِإل َ ْيه ِْم ِم ْن ُه ْم بِأَ ْخ ِذ ِه ،فَ َال َت ْح َم َدني َعلَ ْيه ِ ،فَ ِإنَّ ُه
أُ ْعط ُ
وهَ ،ول َ ِكني قَ ْد َعلِ ْم ُت أَ َّن ِفيه ِ
ل َ ْو َكا َن ِم ْن َما ِل الْ َخطَّ ِ
اب َما أُ ْع ِط ُيت ُم ُ
ِ
اء أَ َح ِد َه ُؤ َال ِء
فَ ْضالَ ،و َال يَ ْن َبغي أَ ْن أَ ْحب َِس ُه َع ْن ُه ْم ،فَلَ ْو أَنَّ ُه ِإ َذا َخ َر َج َعطَ ُ
()0
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ا ْل ُع َر ْي ِب ْ َ ْ ُ َ
َ َ َ ُ
الر ْأ َس فَ َج َعلَ ُه ِف َيها.
ْاب َتا َع َّ
فَ ِإني كك َو ْي َح َ يَا َخالِ ُد ْب َن ُع ْرفُطَ َة كك أَ َخ ُاف َعلَ ْي ُك ْم أَ ْن يَلِ َي ُك ْم
ِ
اء ِفي َز َمانِه ِْم َماال ،فَ ِإ ْن بَ ِق َي أَ َحد ِم ْن ُه ْم أَ ْو أَ َحد
بَ ْعدي ُو َالة َال يُ َع ُّد ا ْل َعطَ ُ
وه فَيَ َّت ِك ُئو َن َعلَ ْيه ِ ،فَ ِإ َّن نَ ِ
يح ِتي ل َ َ
ِم ْن َول َ ِدهِ َكا َن ل َ ُه ْم َش ْيء قَ ِد ْاع َت َق ُد ُ
ص َ
َوأَ ْن َت ِع ْن ِدي َجالِس َكنَ ِ
يح ِتي لِ َم ْن ُه َو بِأَ ْق َصى ثَ ْغر ِم ْن ثُ ُغو ِر
ص َ
ين ،و َذلِ َ لِما ط ََّوقَ ِني اهلل ِم ْن أَم ِر ِهم ،قَ َال ر ُسولُ اهلل ِ
ا ْل ُم ْسلِ ِم َ َ
ْ ْ
َ
َ
ُ
ك
ات َغاشًّ ا لِ َر ِع َّي ِته ِ ل َ ْم يَ َر ْح َرائِ َح َة ا ْل َجنَّةِ<(.)3(<)2
كَ > :م ْن َم َ

[ ]63وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



للنخعيني وقد استنفرهم لقتال العدو
الس ْرو(ِ )4في ُك ْم ُم َت َربعا ،فَ َعلَ ْي ُك ْم
>يَا َم ْع َش َر النَّ ْخ ِعِ ،إني أَ َرى َّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=
()0
()2

()3
()4

ِ
ِ
يما َال يَ ْن َب ِغي.
َال يَ ْأ ُك ُل الطَّ َع َ
يما يَ ْن َب ِغي َوف َ
ام ،فَ َما ظَنُّ َ بِهِ ،ف َ ِإنَّ ُه ل َ ُي ْن ِف ُق ُه ف َ
الْ ُع َر ْي ِبَ :ت ْص ِغير الْ َع َرب.
رواه البخاري في صحيحه ( )1051ومسلم في صحيحه ( )042وأحمد في المسند
( )21290والدارمي في السنن ( )2131وابن حبان في صحيحه (.)4495
رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 291/3 :كك  299وابن عساكر في تاريخ دمشق.354/44 :
الش َر َف) ،وقوله> :أرى السرو فيكم متربعا< أي :أرى=
في مصنف ابن أبي شيبة ط الرشد ( َّ
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بِا ْل ِع َرا ِق َو ُج ُمو ِع فَار َِس<(.)0

[ ]64وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه
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()2

حبِيلَ ْبنَ حَسَ َنةَ
يف عزل شُ َر ْ
سِ ،إني َواهلل ِ َما َع َز ْل ُت ُش َر ْحب َِيل َع ْن َس ْخطَةَ ،ول َ ِكني
>أَيُّ َها النَّا ِ
أَ َر ْد ُت َر ُجال أَ ْق َوى ِم ْن َر ُجل<(.)3

[ ]65وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه





يف تزويج األعراب من ذوات األحساب
وج َذ َو ِ
اب ِإ َّال ِم ْن
ات ْاألَ ْح َس ِ
> َوال َّ ِذي نَ ْف ُس ُع َم َر بِ َي ِدهَِ ،ألَ ْمنَ َع َّن فُ ُر َ
()4
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اح ل َ ُه ْم<(.)5
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[ ]66وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



> َما بَالُ ر َِجال َال يَ َزالُ أَ َح ُد ُه ْم َك ِ
اسرا و َِس َاد َت ُه ِع ْن َد ا ْل َم ْرأَ ِة ُم َغ َّي َبة ِفي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=
()0

()2

()3
()4
()5

الشرف فيكم متمكنا( .النهاية البن األثير كك (سرى)).
رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( )34441وابن أبي خيثمة في التاريخ ( )3121و()3092
والطبري في تاريخه414/3 :
ُش َر ْحب ُِيل ْب ُن َع ْب ِد اهلل الكندي حليف بني ُزهرةُ ،عرِف بك( ُش َر ْحب َِيل ْب ِن َح َسنَ َة)َ ،و َح َسنَ ُة أُ ُّم ُه،
يقال له :ذو الهجرتين :هجرة بالحبشة ،وهجرة بالمدينة ،أحد أمراء األجناد بالشام ،توفي بها
في الطاعون في خالفة عمر .طعن هو وأبو عبيدة بن الجراح في يوم واحد( .سير السلف
الصالحين :ص.)452
رواه الطبري في تاريخه 65/4 :وابن عساكر في تاريخ دمشق414/22 :
في مصنف ابن أبي شيبة( :إالَّ ِم َن األ َ ْك َف ِاء).
رواه عبد الرزاق في المصنف ( )01330وابن أبي شيبة في المصنف ( )01991مختصرا.
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َسبِي ِل اهلل ِ ،يَ َت َح َّد ُث ِإل َ ْي َهاَ ،و َت َت َح َّد ُث ِإل َ ْيه َِ ،علَ ْي ُك ْم بَا ْل َجنَ َبةِ( ،)1فَ ِإنَّ َها
اء ل َ ْحم َعلَى َو َضم(ِ )2إ َّال َما ُذ َّب َع ْن ُه<(.)3
َع َفافِ ،إنَّ َما الن َس ُ

[ ]67وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



اس ِإ َّن اهللَ َج َع َل َما أَ ْخطَأَ ْت أَ ْي ِدي ُك ْم َر ْح َمة لِ ُف ُق َرائِ ُك ْم فَال
>أَيُّ َها النَّ ُ
ودوا ِفيه ِ<(.)4
َت ُع ُ

[ ]68وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



>ل َ ْو ُك ْن ُت ُم َّد ِعيا َح ًّيا ِم ْن ا ْل َع َر ِب ،أَ ْو ُم ْل ِح َق ُه ْم بِنَا َال َّد َع ْي ُت بَ ِني ُم َّر َة
()5
ْب ِن َع ْوف  ،إنَّا لَنَ ْعرِ ُف ِفيه ِْم ْاأل َ ْش َب َاه َم َع َما نَ ْعرِ ُف ِم ْن َم ْوقِ ِع َذلِ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2

()3
()4
()5

رجل ُذو
اج َت ِن ُبوا النساء
ناحي َت ّ
ِي :يقول ْ
هن .يُ َقالُ ُ :
قال ا ْل َه َرو ُّ
ُ
والج َ
لوس ِإل َ ْي ِه َّنَ ،و َال َت ْق َربُوا َ
َج ْن َبة :أي ذو اعتزال عن الناس ُم َت َجنب ل َ ُهم( .النهاية البن األثير كك ( ُجنُب)).
ِي:
وض ُع َعلَ ْي َها اللَّ ْح ُمَ ،تقيه ِم َن ْاأل َ ْر ِ
ا ْل َو َض ُم :ا ْل َخ َش َب ُة أَ ِو ا ْل َبارِيَ ُة ال َّ ِتي يُ َ
ض .قَ َال ال َّز َم ْخ َشر ُّ
مثل َذلِ َ اللَّ ْحمِ ال َّ ِذي
ض< .أَ َر َاد أنَّ ُه ّن ِفي ُّ
الو َضم :كلُّ َما َوقَ ْي َت بِه ِ اللَّ ْح َم ِم َن ْاأل َ ْر ِ
الضعف ُ
> َ
الو َضم
ِيِ :إنَّ َما َخ َّص
َال يَ َ
متنع َعلَى أحد ِإ َّال أَ ْن يُ َذ َّب َع ْن ُه ويُ ْدفَ َع .وقَ َال ْاأل َ ْز َهر ُّ
اللحم َعلَى َ
َ
اعة يَ َقتسمون لَحمه أَ ْن يَ ْقلَ ُعوا َش َجرا
َ
العرب ِإ َذا نُ ِحر بَعير لِ َج َم َ
وش َّبه بِه ِ الن َساءَ؛ أل َّن ِم ْن َع َاد ِة َ
حمه َع ْن ُع َراقه ،ويُ َقطع
بعضه َعلَى بَ ْعض ،ويُ َع َّضى
اللحم ويُ َ
ويُ َ
وض ُم ُ
وضع َعلَ ْيهِ ،ثُ َّم يُ ْل َقى ل َ ُ
ُ
َعلَى ا ْل َو َضمَِ ،ه ْبرا لِ ْل َق ْسمِ ،و ُت َؤ ّجج النَّ ُار ،ف َ ِإ َذا َس َقطَ َج ْم ُر َها ْاش َت َوى َم ْن َح َض َر َش ْيئا بَ ْع َد َش ْيء،
ِ
ت ا ْل ُم َق ِ
َعلَى َذلِ َ ا ْل َج ْمرَِ ،ال يُ ْمنَ ُع ِم ْن ُه أ َ َحد ،فَ ِإ َذا َوقَ َع ِ
الو َضم
اس ُم َح َّو َل ُّ
كل واحد ق ْسمه َع ِن َ
ِ
ِهن من الرجال
ِإلَى بَ ْي ِتهَ ،ول َ ْم يَ ْعرِض ل َ ُه أَ َحدَ .
هن َعلَى طُالب ّ
ساء وقلَّ َة امتنا ِع ّ
فش َّبه ُعمر الن َ
الو َضم( .النهاية البن األثير كك (وضم)).
باللحم مادام َعلَى َ
رواه هشام بن عمار في حديثه (.)024
رواه الخطيب في تاريخ بغداد 410/4 :وقال محمد :سألت ابن عيينة عنه غير مرة فلم يعرفه
فقلت لبقية :يا أبا محمد ما تفسيره؟ قَ َال :هذا الحصاد ما أخطا المنجل فال تعد فيه ودعه للفقراء.
قال ابن إسحاق :وكان القوم أشرافا في غطفان ،وهم سادتهم وقادتهم .منهمَ :هر ُِم ْب ِن ِسنَا ِن=

املختار من خطب أمري املؤمنني  وأوامره

65

الر ُج ِل َح ْي ُث َوقَ َع كك يَ ْع ِني َع ْو َف ْب َن ل ُ َؤي كك(.)2(<)0
َّ
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إذا ولَّى رجالً عمالً
> ِإ َّن ا ْل َع َم َل ِكير( ،)3فَا ْنظ ُْر َك ْي َف َت ْخ ُر ُج ِم ْن ُه<(.)4

[ ]71وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه


()5

جلِيِّ
اللهِ ا ْلبَ َ
يف جَرِيرِ ْبنِ َع ْبدِ َّ
ور ِة
ورة ِم ْن َجرِيرِ ،إ َّال َما بَلَ َغنَا ِم ْن ُص َ
> َما َرأَ ْي ُت َر ُجال أَ ْح َس َن ُص َ
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ْب ِن أَبِي َحا ِرثَ َة ْب ِن ُم َّر َة ْب ِن نُ ْش َب َةَ ،و َخار َِج ُة ْب ُن ِسنَا ِن ْب ِن أَبِي َحا ِرثَ َة َوالْ َحار ُِث ْب ُن َع ْوف،
َوالْ ُح َص ْي ُن ْب ُن الْ ُح َمامَِ ،و َه ِ
اش ُم ْب ُن َح ْر َملَ َة الذي يقول له القائل:
كككاه َه ِ
ِ
ككككه
ككككو َم ا ْل َه َب
كككه
ككككو َم ا ْل َي ْع َملَ ْ
كككن َح ْر َملَ ُ
أَ ْح َيكككا أَبَ ُ
كككم ْب ُ
ككككاآت َويَ ْ
يَ ْ
اش َ
كب لَك ْكه
ككككه
يَ ْق ُتك ُكل َذا الك َّكذ ْن ِب َو َمك ْ
ككككرى ا ْل ُملُككككو َك ِع ْنكككك َد ُه ُم َغ ْربَلَ ُ
كن َال َذ ْنك َ
َت َ
(السيرة النبوية البن هشام.)010/0 :
قال الحافظ ابن كثير في (مسند الفاروق( :)421/0 :قد ذكر ابن إسحاق كيف انتكزح عكوف
ثم إ َّن بنيه نكدموا
بن لؤي من مكة ،وكيف أقام في بني غطفان وتزوج منهم ،وانتسب إليهمَّ ،
على ذل  ،وجعلوا يلهجون بانتسابهم إلى لؤي بن غالب ،وبنو ُم َّرة بَطن منهم أيضا).
رواه ابن هشام في السيرة النبوية 99/0 :وابن كثير في البداية والنهاية229/3 :
ِ
والم ْب ِن ُّي:
ال ِك ُير بال َك ْسر :كِير َ
الم ْب ِن ُّي ِم َن الطينَ .وق َيل :الز ّق ال َّ ِذي يُ ْن َفخ بِه ِ النَّارَ ،
الح ّدادَ ،و ُه َو َ
ور( .النهاية البن األُثير كك ( َكيَ َر)).
ال ُك ُ
رواه البالذري في أنساب األشراف326/01 :
ِ
َسنَة عشر،
األح َمسي ،اليمني .وفد َعلَى َر ُسول اهلل
الب َجليْ ،
َجرير بن َع ْبد اهلل َ َ
فأسلم في رمضان ،فأكرم ر ُسو ِل اهلل ِ
َم ْق َد َم ُه .وكان بديع الجمال ،مليح الصورة إلى
َ
الغاية ،طويال ،يصل ِإلَى سنام البعيرَ ،و َكا َن نعله ذراعا .اعتزل عليا َو ُم َعاوِيَة ،وأقام بنواحي
الجزيرةُ .ت ُوف َي َسنَة إحدى وخمسين على الصحيح( .تاريخ اإلسالم.)411/2 :
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وس َف .)0(<
يُ ُ
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()2



لعتبة بن غزوان
>قَ ْد فَ َت َح اهللُ َج َّل َو َع َّز َعلَى ِإ ْخ َوانِ ُك ُم ا ْل ِح َير َة(َ )3و َما َح ْول َ َهاَ ،وقُ ِت َل
َع ِظيم ِم ْن ُع َظ َمائِ َهاَ ،ول َ ْس ُت َآم ُن أَ ْن يَ ُم َّد ُه ْم ِإ ْخ َوانُ ُه ْم ِم ْن أَ ْه ِل فَار َِس،
ض ا ْله ِْن ِد ،لِ َت ْمنَ َع أَ ْه َل تِ ْل َ الْ ِج َيز ِة ِم ْن
فَ ِإني أُرِي ُد أَ ْن أُ َوج َه َ ِإلَى أَ ْر ِ
ِإ ْم َدادِ ِإ ْخ َوانِه ِْم َعلَى ِإ ْخ َوانِ ُك ْمَ ،و ُت َقاتِلَ ُه ْم ،ل َ َع َّل اهللَ أَ ْن يَ ْف َت َح َعلَ ْي ُك ْم،
اح ُك ْم بِا ْل َع ْد ِلَ ،و َصل
فَ ِس ْر َعلَى بَ َر َكةِ اهلل َِ ،وا َّت ِق اهلل َ َما ْاس َتطَ ْع َتَ ،و ْ
الصال َة لِ َو ْق ِت َهاَ ،وأَ ْك ِث ْر ِذ ْك َر اهلل<(.)4
َّ
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وجود إسناده الحافظ ابن كثير في (مسند
( )0رواه الترمذي في الشمائل المحمدية (َّ )223
الفاروق )612/2 :وقال( :وقد كان جرير من أحسن الناس وجها كما ثبت عن النبي
سحة َملَ ) ،فرضي اهلل عن أصحاب رسول اهلل
أنه قال( :إ َّن على وجهه َم َ
أجمعين).
( )2عتبة بن غزوان بن جابر المازني .كان رجال طواال جميال ،وهو قديم اإلسالم ،كان إسالمه
بعد ستة رجال ،فهو سابع سبعة ِفي إسالمه .هاجر ِفي أرض الحبشة َو ُه َو ابن أربعين سنة،
َو ُه َو بمكة ،وأقام معه َحتَّى هاجر ِإلَى المدينة مع المقداد ْبن
ثُ َّم قدم على النَّب ِّي

َع ْمرو ،ثُ َّم شهد بدرا والمشاهد كلهاَ ،و َكا َن يوم قدم المدينة ْابن أربعين سنة ،وكان من الرماة
 ،وكان أول من نزل البصرة من المسلمين ،وهو
المذكورين من أصحاب رسول اهلل
الذي اختطها( .الطبقات الكبرى 91/3 :واالستيعاب 0126 /3 :كك .)0121
( )3الحيرة بكسر الحاء المهملة .مدينة كانت على شاطئ الفرات الغربي ،كانت عاصمة ملوك
لخم المشهورين بالمناذرة .وقد احتلت اليوم مدينة النجف موقع الحيرة على أميال من آثار
الكوفة( .معجم البلدن :ص 011كك .011
( )4رواه الطبري في تاريخه.590/3 :
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()2
()1
الس ُيو ِ
الر ْي َحا ِن،
إذ لَ ِق َي ُه ال ُْم َقل ُسو َن ِم ْن أ َ ْه ِل أ َ ْذر َِعات ِب ُّ
ف َو َّ
فأنكر ذلك عمر ،فَ َق َال أ َ ُبو ُع َب ْي َد َةِ :إ َّن َها َب ْي َع ُة ْاأل َ َع ِ
اجمِ(َ ،)3و ِإ َّن َك ِإ ْن
ضا ل ِ َع ْه ِد ِه ْم:
َت ْمنَ ْع ُه ْم ِم ْن َه َذا َي َر ْو َن أ َ َّن فِي َن ْف ِس َك َن ْق ً
َاعةِ أَبِي ُع َب ْي َد َة<(.)4
> َد ُعو ُه ْمُ ،ع َم ُر َوآلُ ُع َم َر ِفي ط َ

[ ]73وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه


()5

لشقيق بن سلمة
>يا َش ِق ُيق ،ل َ َت ْكبِيرة َو ِ
اح َدةَ ،خ ْير ِم َن ال ُّد ْن َيا َو َما ِف َيها<(.)6
َ
َ
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هم الذين يلعبون بين يدي األمير إذا وصل البلد ،الواحد :مقلس( .النهاية البن األثير كك
(قلس)).
ِعات :بالفتح ،ثم السكون ،وكسر الراء ،وعين مهملة ،وألف وتاء .كأنه جمع أذرعة،
أَ ْذر ُ
وعمان ،وهي قرية كك
جمع ذراع جمع قلة :وهو بلد في أطراف الشام ،يجاور أرض البلقاء ّ
اليوم كك من عمل حوران ،داخل حدود الجمهورية السورية ،قرب مدينة >درعا< شماال يدعها
الطريق يسارا وأنت تؤم دمشق ،وهي من أعمال مدينة درعا( ..معجم البلدان للحموي:
 031/0ومعجم المعالم الجغرافية للسيرة النبوية :ص.)22
في (األموال)( :سنة العجم أو كلمة نحوها) ،وفي (تاريخ دمشق)( :سنة العجم) و(بيعة
األعاجم).
رواه ابن زنجويه في األموال ( )633والبالذري في فتوح البلدان :ص 040وابن مهنا في
تاريخ داريا :ص 96وابن عساكر في تاريخ دمشق 006/32 :و001
وما رآه .وكان من
شقيق بن سلمة األسدي ،شيخ الكوفة ،مخضرم ،أدرك النبي

أئمة الدين( .سير أعالم النبالء.)060/4 :
( )6رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 91/6 :وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه :ص 656وابن
عساكر في تاريخ دمشق064/23 :
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وقد أُتي بسارق يزعم أنه ما سَرَق قبلها
> َك َذ ْب َت َواهلل َِ ،ما َكا َن اهللُ لِ ُي ْسلِ َم َع ْبدا ِع ْن َد أَ َّو ِل َذ ْنب(.)2(<)0

[ ]75وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه


()3

يف َعمْرِو ْبنِ األَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ
> َم ْن َس َّر ُه أَ ْن يَ ْنظ َُر ِإلَى َه ْد ِي َر ُسو ِل اهلل ِ ك
َه ْد ِي َع ْم ِرو ْب ِن ْاألَ ْس َودِ<(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3
()4

ك ،فَ ْل َي ْنظ ُْر ِإلَى

وقريب منه قول السيوطي في شرحه لتقريب اإلمام النووي( :إ َّن اهلل َ َت َعالَى أَ ْج َرى الْ َع َاد َة أَنَّ ُه َال
يَ ْف َض ُح أَ َحدا ِم ْن أَ َّو ِل َم َّرة)( .تدريب الراوي.)392/0 :
رواه أبو داود في الزهد (.)56
َع ْم ُرو ْب ُن األ َ ْس َودَِ ،ويُ َقالُ ُ :ع َم ْي ُر ْب ُن األ َ ْس َودِ ،أَبُو ِع َياض الْ َع ْن ِس ُّي الْ ِح ْم ِص ُّي .أدرك الجاهلية
واإلسالم ،وكان من سادة التابعين دينا وورعا .توفي :في خالفة عبد المل بن مروان.
(سير أعالم النبالء 19/4 :كك .)10
رواه أحمد في المسند ( )005وابن مهنا في تاريخ داريا :ص  51وابن عساكر في تاريخ
دمشق .404 /45 :وقال الحافظ ابن كثير في (مسند الفاروق( :)613/2 :فيه انقطاع بين
حكيم بن عمير ،وضمرة بن حبيب العنسيين الشاميين الحمصيين وبين عمر بن الخطاب،
فإنهما لم يدركاه .لكن هذا مما يؤخذ عنهم فإنهما من قبيلة عمرو بن األسود وبلده ،وهما
من الثقات فهذا عندهما من المشهورات .وكأ َّن عمر  رواه بالشام لما قَ ِدمها في فتح
بيت المقدس ،واهلل أعلم).
مر ُة بن حبيب بن صهيب أَ َّن َع ْم َرو ْب َن
قلت :وهو كذل  ،ففي رواية ابن مهنا عن َض َ
ْاأل َ ْس َودَِ ،م َّر بعمر بن الخطاب  وهو سائر إلى الشام .ويظهر لي كك واهلل تعالى أعلم كك أ ّن
حكيم بن عامر وضمرة بن حبيب إنما أخذا الحديث عن عمرو بن األسود كما يظهر من
رواية ابن مهنا ،فال وجه حينئذ للقول باإلنقطاع.
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وقد سأله رجل من ولد عامر بن ال َّظرِب( )1عن حاله في الجاهلية
فقالَّ > :أما في َجا ِهلَي َّتي فَ َما نَ َاد ْم ُت( )2فيها َغ ْي َر ل ُ َّكمة( ،)3وال َه َم ْم ُت
()5
()4
وال َرآني َراء إال في نَاد أو
وال ِخم ُت فيها َع ْن بُ ْه َمة َ ،
فيها بأَ َمةَ ،
()6
غيرة<(.)1
م
ل
ي
خ
أو
،
َع ِش َيرة ،أو َح ْم ِل َجرِ َيرة
َ
ْ ُ َ
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وقد َقدِم عليه بعض أهل الكوفة
> َم ْن ُم َؤذنُ ُك ْم؟< ،فقالواَ :عبِي ُدنَا َو َم َوالِينَا ،فَ َق َال بِ َي ِدهِ َه َك َذا يُ َقل ُب َها:
> َعبِي ُدنَا َو َم َوالِينَا! ِإ َّن َذلِ ُك ْم بِ ُك ْم لَنَ ْقص َش ِديد ،ل َ ْو أَ َط ْق ُت ْاألَ َذا َن َم َع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3

()4
()5
()6
()1

العدواني :حكيم ،خطيب ،رئيس ،من الجاهليين .كان
عامر بن ال َّظرِب بن عمرو بن عياذ
ّ
إمام مضر وحكمها وفارسها .وممن حرم الخمر في الجاهلية .وكانت العرب ال تعدل بفهمه
فهما وال بحكمه حكما .وهو أحد المعمرين في الجاهلية ،وأول من قرعت له العصا ،وكان
يقال له (ذو الحلم) وفيه قول الشاعر( :إ َّن العصا قرعت لذي الحلم)( .األعالم.)252/3 :
المنادمة :المرافقة والمشاربة( .النهاية البن األثير كك (نَ ِد َم)).
اللمة بضم الالم وتشديد الميم وتخفيفها :ال ِم ْثل ِفي السن ،والترب .قال الْ َج ْو َهر ُّ
ِي> :الْ َهاءُ
ِ
وأصلها فُ ْعلَة ِم َن
ومذْ ْ ،
ِعوض< ِم َن الْ َه ْم َز ِة الذا ِهبة من َ
وس ِطه ،وهو مما أُخ َذت عينُه؛ َك َسه ُ
الموافَقة( .النهاية البن األثير كك (ل َ َم َه)).
المالءمةَ ،و ِه َي ُ
ُ
وج ُبن.
نكص
أي:
يخيم،
خام
من
مت:
ِخ
َ
ِالضمَ ،و ِه َي ُم ْش ِكالت ْاألُ ُمورِ( .النهاية البن األثير كك (بَ َه َم)).
الب َهم َج ْم ُع بُ ْه َمة ب َّ
ُ
الجريرة :الجناية والذنب الذي يفعله اإلنسان فيطالب به( .جامع األصول كك (،))1539
والمراد به دفع ديات القتلى وحمل األموال التي تدفع في الصلح بين الفئات المتنازعة.
ذكره الجاحظ في البيان والتبيين211/3 :
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ا ْل ِخلي َفى(َ )0ألَ َّذ ْن ُت<(.)2
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يف أول ليالي رمضان
الش ْه َر ُك ِت َب َعلَ ْي ُك ْم ِص َي ُام ُه َول َ ْم يُ ْك َت ْب َعلَ ْي ُك ْم
>أَ َّما بَ ْع ُد فَ ِإ َّن َه َذا َّ
وم فَ ْل َي ُق ْم ،فَ ِإنَّ َها نَ َو ِاف ُل ا ْل َخ ْيرِ ال َّ ِتي قَ َال
قِ َي ُام ُه ،فَ َم ِن ْاس َتطَا َع ِم ْن ُك ْم أَ ْن يَ ُق َ
وم
اهللُ .فَ َم ْن ل َ ْم يَ ْس َت ِط ْع فَ ْل َينَ ْم َعلَى ِف َر ِاشه َِ ،و ْل َي َّت ِق َي َّن أَ َح ُد ُك ْم أَ ْن يَ ُق َ
ول :أَ ُص ُ
وم ِإ ْن قَ َام فُ َالنَ ،م ْن َص َام ِم ْن ُك ْم أَ ْو قَ َام ،فَ ْل َي ْج َع ْل َذلِ َ
ِإ ْن َص َام فُ َالنَ ،وأَقُ ُ
هلل َِ ،و ْل َي ْعلَ ْم أَ َح ُد ُك ْم أَنَّ ُه ِفي َص َالة َما ا ْن َت َظ َر َص َالة ،أَقِلُّوا اللَّ ْغ َو ِفي بُ ُي ِ
وت
الش ْه َر ِم ْن ُك ْم أَ َحد ،ثَ َال َث
اهلل ِ<َ ،م َّر َت ْي ِن أَ ْو ثَ َالثا ،ثُ َّم يَ ُقولُ > :أَ َال َال يَ َت َق َّد َم َّن َّ
وموا َح َّتى يَ َر ْو ُه كك ِإ َّال أَ ْن
َم َّرات ،أَ َالَ ،و َال َت ُص ُ
وم َوا َح َّتى َت َر ْو ُه ،كك أَ ْو يَ ُص ُ
ين ،ثُ َّم َال ُت ْف ِط ُروا
يُ َغ َّم َعلَ ْي ُك ْم ،فَ ِإ ْن يُ َغ ُّمَ ،علَ ْي ُك ْم أَ ْن َت ُع ُّدوا َعلَى ثَ َالثِ َ
اب<(.)3
َح َّتى َت َر ُوا اللَّ ْي َل يَ ْغ َس ُق َعلَى الض َر ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ِ )0
الخلي َفى :بالكسر والتشديد والقصر :الخالفة ،وهو وأمثاله من األبنية ،كالرميا والدليال،
مصدر يدل على معنى الكثرة .يريد به كثرة اجتهاده في ضبط أمور الخالفة وتصريف أعنتها.
(النهاية البن األثير كك (خلف)).
ولفظة (الخلّيفى) أطبقت عليها المصادر األولية المتقدمة على سنن البيهقي ،ولذا أثبتها في
األصل.
( )2رواه عبد الرزاق في المصنف ( )0169و( )0110وابن سعد في الطبقات الكبرى 291/3 :وابن
أبي شيبة في المصنف ( )2361والبالذري في أنساب األشراف 342/01 :والطحاوي في شرح
مشكل اآلثار ( )2099والبيهقي في السنن الكبرى ( )2112واللفظ له.
( )3رواه عبد الرزاق في المصنف ( )1141وابن أبي الدنيا في فضائل رمضان ( )30والخالل
في المجالس العشرة (.)61
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ألحدهم
ين ،قَ َال
> َما َت ُقولُ ِفي فُ َالن؟< قَ َالَ :ال بَ ْأ َس بِه ِ ،يَا أَ ِم َير ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ين ،قَ َال
عمرَ > :ه ْل َص ِح ْب َت ُه ِفي َس َفر قَ ُّط؟< قَ َالَ :ال ،يَا أَ ِم َير الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
ومة قَ ُّط؟< قَ َالَ :ال ،يَا أَ ِم َير
عمرَ > :ه ْل َج َر ْت بَ ْينَ َ َوبَ ْينَ ُه ُخ ُص َ
ين ،قَ َال عمر> :فَ َه ِل ا ْئ َت َم ْن َت ُه َعلَى دِ ْر َهم ،أَ ْو دِينَار قَ ُّط؟< قَ َال:
ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
الر ُج ِلِ ،إنَّ َما َرأَ ْي َت
ين ،قَ َال عمرَ > :ال َعلِ َم ل َ َ بِ َّ
َال ،يَا أَ ِم َير ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
َر ُجال يَ َض ُع َر ْأ َس ُه ِفي الْ َم ْس ِج ِد ،يَ ْرفَ ُع ُه<(.)0
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لرجلٍ من بين خمزوم جاء يستعديه على أبي سفيان
س بِ َذلِ َ ا ْل َم ْو ِض ِعَ ،ول َ ُربَّ َما ل َ ِع ْب ُت أَنَا َوأَ ْن َت َونَ ْح ُن
> ِإني َأل َ ْعلَ ُم النَّا ِ
ِغ ْل َمان ،فَ ِإ َذا قَ ِد ْم َت َم َّك َة فَ ْأتِ ِني بِأَبِي ُس ْف َيا َن< ،فَلَ َّما قَ ِد َم أَ َت ُاه الْ َم ْخ ُزو ِم ُّي
بِأَبِي ُس ْف َيا َن ،فَ َق َال ل َ ُه ُع َم ُر> :يَا أَبَا ُس ْف َيا َن ُخذْ َه َذا ا ْل َح َج َر ِم ْن َها ُهنَا
فَ َض ْع ُه َها ُهنَا< ،فَ َق َالَ :واهلل ِ َال أَ ْف َع ُل ،فَ َق َالَ > :واهلل ِ ل َ َت ْف َعلَ َّن< ،فَ َق َالَ :ال
أَ ْف َع ُل ،فَ َع َال ُه ُع َم ُر بِالد َّر ِة َوقَ َالُ > :خذْ ُه َال أُ َّم ل َ َ ِم ْن َها ُهنَا فَ َض ْع ُه َها
ُهنَا< ،فَأَ َخ َذ ُه فَ َو َض َع ُه ،فَ َكأَ َّن ُع َم َر َد َخلَ ُه ِم ْن َذلِ َ َش ْيء ،فَ ْاس َت ْق َب َل الْ ِق ْبلَ َة
الله َّم ل َ َ ا ْل َح ْم ُد ِإ ْذ ل َ ْم ُت ِم ْت ِني َح َّتى َغلَ ْب ُت أَبَا ُس ْف َيا َن َعلَى
ثُ َّم قَ َالُ > :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه الخلدي في الفوائد والزهد ( )1والخطيب البغدادي في الكفاية :ص13
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َر ْأيِه َِ ،و َذل َ ْل َت ُه لِي بِ ْ ِ
اإل ْس َالم ِ< ،قَ َال :فَ ْاس َت ْق َب َل أَبُو ُس ْف َيا َن ا ْل ِق ْبلَ َة فَ َق َال:
الله َّم ل َ َ ا ْل َح ْم ُد ال َّ ِذي ل َ ْم ُت ِم ْت ِني َح َّتى أَ ْد َخ ْل َت قَ ْلبِي ِم َن ْ ِ
اإل ْس َالم ِ َما
> ُ
َذل َ ْل َت ِني بِه ِ لِ ُع َم َر<(.)0

[ ]81وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



الر َو ِ
اح َل ،فَ ُي ْغالِي ِب َها،
وقد بلغه أ َ َّن َر ُج ًال ِم ْن ُج َه ْينَ َة َكا َن َي ْش َترِي َّ
اج ،فَأَ ْفلَ َس:
الس ْي َر ،فَ َي ْسب ُِق ال َْح َّ
ُث َّم ُي ْسرِ ُع َّ
ألَ َُس ْي ِف َع ،أُ َس ْي ِف َع ُج َه ْينَ َة(َ )2ر ِض َي ِم ْن
اس ،فَ ِإ َّن ا ِ
>أَ َّما بَ ْع ُد ،أَيُّ َها النَّ ُ
اج ،أَالَ َو ِإنَّ ُه َدا َن ُم ْعرِضا ،فَأَ ْص َب َح قَ ْد
دِي ِنه ِ َوأَ َمانَ ِته ِ ،أَ ْن يُ َق َالَ :س َب َق ا ْل َح َّ
ِين بِه ِ ،فَ َم ْن َكا َن ل َ ُه َعلَ ْيه ِ َد ْين ،فَ ْل َي ْأتِنَا بِا ْل َغ َدا ِة ،نَ ْق ِس ُم َمال َ ُه بَ ْي َن
ر َ
غرمائهَ ،و ِإيَّا ُكم َوال َّدي َن ،فَ ِإ َّن أَ َّول َ ُه َهم َو ِ
آخ َر ُه َح ْرب<(.)3
ْ
ْ

[ ]82وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



إلى النعمان ْب ِن َع ِدي ْبن نضلة((  )4والي ميسان) وقد بلغه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3

()4

رواه الفاكهي في أخبار مكة ( )2130والبالذري في أنساب األشراف 9/5 :والاللكائي في
شرح أصول االعتقاد (.)2194
أي :استدان معرضا عن الوفاء ،وكان أسيفع يشتري الرواحل ،ويسبق الحجاج ،فيتغالى بثمن
ما اشتراه ،فأفلس( .اإلصابة.)343/0 :
رواه مال في الموطأ ( )2146وابن أبي شيبة في المصنف ( )23369وابن شبة في تاريخ
المدينة 164/2 :و166و 161والبالذري في أنساب األشراف 331/01 :والطحاوي في
شرح مشكل اآلثار (.)4219
عدي بن نضلة العدويَ :كا َن من مهاجرة الحبشة ،هاجر إليها ُه َو وأبكوه عكدي=،
النعمان بن ّ

املختار من خطب أمري املؤمنني  وأوامره

قوله(:)1

أَ َال َه ْل أَ َتى ا ْل َح ْسـنَا َ( )2أَن َحليلَ َهـا
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بِ َم ْي َسا َن يُ ْس َقى ِفكي ُز َجكاج َو َح ْن َكتمِ

()3

()4

ين( )5قَ ْريَكة
إ َذا ِش ْئ ُت َغنَّ ِتني َد َهكاقِ ُ
فَ ِإ ْن ُك ْن َت نَ ْد َمانِي فَب ِْاألَ ْك َبرِ ْاس ِق ِني

()7

ل َ َع َّ ِ
كككوء ُه
يكككر ا ْل ُم ْ
كككؤ ِم ِن َ
كككل أَم َ
ين يَ ُس ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

()0

()2
()3
()4
()5
()6
()1

()1

اصة َت ْجذُو(َ )6علَى ُك ِّل َم ْنسم
َو َرق َ

كككثلمِ
َو َال َت ْسككك ِق ِني بِ ْاألَ ْصككك َغرِ ا ْل ُم َت َ
()1
ِ
الج ْو َسك ِق ا ْل ُم َت َهككدمِ
َتنَ ُاد ُمنَككا فككي َ

فمات عدي هناك بأرض الحبشة ،فورثكه ابنكه النعمكان هنكاك ،فككان النعمكان أول وارث فكي
وه أول ُم َورث في اإلسالم ،ثُ َّم ولَّى ُع َمر النعمان ميسان ،وهي ككورة
اإلسالم ،وكان عدي أَبُ ُ
واسككعة بككين البصككرة وواسككط ،ولككم يككول عمككر بككن الخطككاب َر ُجككال مككن قومككه عككدويا غيككره.
(االسككتيعاب 0512/4 :وأخبككار النسككاء البككن الجككوزي :ص 004ومعجككم البلككدان ليككاقوت
الحموي.)243/5 :
فلما وصكل إلكى ميسكان
َّ
لما أراد النعمان  من امرأته الخروج معه إلى ميسان أبَ ْت عليهّ ،
أراد أن يغيرها فترحل إليه ،فكتب إليها هذه األبيات( .االستيعاب 0512/4 :وأخبار النسكاء
البن الجوزي :ص 004ومعجم البلدان لياقوت الحموي.)243/5 :
صكوبه د .علكي محمكد
في طبقات ابن سعد ط إحسان عباس (الخنساء) وهو تصحيف ،وقد َّ
عمر في تحقيقه للطبقات وعزا التصحيح أيضا لنسخة خطية للطبقات في مكتبة أحمد الثالث.
الحليل :ال َّز ْوج.
حمرة.
الحنتم :جرار مدهنة بخضرة تضرب ِإلَى الْ َ
الدهاقين :جمع دهقانَ ،و ُه َو الْ َعارِف بِأُ ُمور الْ ْقريَة ومنافعها ومضارها.
(ت ْجثُو َعلَى ُكل َم ْن َسمِ).
في طبقات ابن سعد ومعجم البلدانَ :
قدمها .وأصل المنسم للبعيرَ .و ُه َو طرف
تجذو :تبرك على ركبتيهاَ .ويُرِيد بالمنسم :طرف َ
الشطْر ْاألَخير ِفي ُم ْعجم الْبل َدا ِن ِع ْند الْ َك َالم على
خفه ،فاستعاره ُهنَا ْلْل ْن َسانَ .ور َِوايَة َه َذا ّ
ميسان<( :وصنّاجة تجثو على حرف منسم) ،والصناجة :هي ال َّ ِتي تضرب بالصنجَ ،و ُه َو من
> َ
َآالت ا ْلغناء.
ا ْل َج ْو َسقِ :ا ْل ُبنيان العاليَ ،ويُ َقال ُه َو ا ْلحصن.
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فقال عمرِ > :إ َّن َذلِ ليسوؤني ،فَ َم ْن ل َ ِق َي ُه فَ ْل ُي ْخب ِْر ُه أَني قَ ْد َع َز ْل ُت ُه<،
ينَ ،ما
َو َع َزل َ ُه .فَلَ َّما قَ ِد َم َعلَ ْيه ِ ْاع َت َذ َر إل َ ْيه ِ َوقَ َالَ :واَللَّه ِ يَا أَ ِم َير ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
َصنَ ْع ُت َش ْيئا ِم َّما بَلَ َغ َ أَني قُ ْل ُت ُه قَ ُّطَ ،ول َ ِكني ُك ْن ُت ْام َرأ َشا ِعراَ ،و َج ْد ُت
ِ
الش َع َر ُاء ،فَ َق َال ل َ ُه ُع َم ُرَ > :واَ ْي ُم اهلل َِ ،ال
يما َت ُقولُ ُّ
فَ ْضال ِم ْن قَ ْول ،فَ ُق ْل ُت ف َ
يتَ ،وقَ ْد قُ ْل َت َما قُ ْل َت<(.)0
َت ْع َم ُل لِي َعلَى َع َمل َما بَ ِق ُ

[ ]83وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف السوق

اح َت َك ُروا بِ َف ْض ِل أَ ْد َهانِه ِْم َعلَى ْاألَ َرا ِم ِل َوا ْل َم َسا ِكي ِن،
> َما بَالُ أَ ْق َوام ْ
اعوا َعلَى نَ ْحو ِم َّما يُرِي ُدو َن ِم َن ال َّت َح ُّكمَِ ،ول َ ِك ْن
فَ ِإ َذا َخ َر َج ا ْل َج َّال ُب بَ ُ
الص ْي ِ
ف َح َّتى
أَيُّ َما َجالِب َجلَ َب بِ َج َملِه ِ َعلَى َع ُمودِ َك َت ِدهِ ِفي الش َت ِاء َو َّ
اء اهللُ،
يَ ْن ِز َل بِ ُسوقِنَا فَ َذلِ َ َض ْي ُف ُع َم َر ْب ِن ا ْل َخطَّ ِ
اب ،فَ ْل َيب ِْع َك ْي َف َش َ
اء اهلل<(.)2
َو ْل ُي ْم ِس ْ َك ْي َف َش َ

[ ]84وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



س ِإل َ َّي َم ْن أَ ْه َدى ِإل َ َّي ِع ُيوبِي<(.)3
>أَ َح ُّب النَّا ِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه ابن هشام في السيرة النبوية 366/2 :وابن سعد في الطبقات الكبكرى 041/4 :ككك 040
وابن أبي الدنيا في ذم المسكر ( )44وابن الجوزي في المنتظم في التاريخ 031/4 :كك .039
( )2رواه ابن شبة في تاريخ المدينة.141/2 :
( )3رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 293/3 :والبالذري في أنساب األشراف346/01 :
واألصبهاني في اللطائف (.)261
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ينَ ،ال َت ْق ُتلُو ُه ْمِ ،إ َّال أَ ْن يَ ْن ِ
ص ُبوا ل َ ُك ُم
>ا َّت ُقوا اهللَ ِفي ا ْل َف َّال ِح َ
ا ْل َح ْر َب<(.)0

[ ]86وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



طبٍ( )2يف عبيد له سرقوا
ح َمنِ ْبنِ حَا ِ
الر ْ
ل َع ْبدِ َّ
>أَ َما َواهلل ِ ل َ ْو َال أَني أَظُ ُّن أَنَّ ُك ْم َت ْس َت ْع ِملُونَ ُه ْمَ ،و ُت ِج ُيعونَ ُه ْمَ ،ح َّتى ل َ ْو
أَ َّن أَ َح َد ُهم ي ِج ُد ما َح َّر َم اهلل َعلَيه ِ َألَ َكلَ ُه ،ل َ َقطَ ْع ُت أَي ِدي ُهم ،ول َ ِك ْن واهلل ِ
َ
ْ َ ْ َ
ُ ْ
ْ َ َ
ِإ ْذ َت َر ْك ُت ُه ْم َألُ َغر َمنَّ َ َغ َر َامة ُت ِ
وج ُع َ < ،ثُ َّم قَا َل لِ ْل ُم َزنِيَ :ك ْم ثَ َمنُ َها؟ قَ َال:
> ُك ْن ُت أَ ْمنَ ُع َها ِم ْن أَ ْربَ ِع ِما َئة< ،فقال عمر> :أَ ْع ِطه ِ ثَ َمانِ َي ِما َئة<(.)3

[ ]87وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف عمرو بن العاص
()4
الرومِ بِأَ ْرط َُبو ِن ا ْل َع َر ِب ،فَا ْنظ ُُروا َع َّم
>قَ ْد َر َم ْينَا أَ ْرط َُبو َن
ُّ
َت ْن َفرِ ُج<(.)5


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2

()3
()4
()5

رواه يحيى بن آدم في الخراج ( )032والبيهقي في السنن الكبرى (.)01059
 ،وروى عن عمر بن الخطاب،
َع ْب ُد الر ْح َمن ْب ُن َحاطب ْبن أَبي بَل َْت َع َة ،ولد في عهد النبي
ومات بالمدينة سنة ثمان وستين ،وكان ثقة قليل الحديث( .الطبقات الكبرى.)66/5 :
رواه عبد الرزاق في المصنف (.)01911
أرطبون :رتبة عسكرية ،ولقب للقائد األعلى للجيش البيزنطي الذي يلي هرقل في المكانة.
رواه الطبري في تاريخه 615/3 :وابن األثير في الكامل في التاريخ 321/2 :وابن كثير في
البداية والنهاية.653/9 :
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ري من اجلزية
وقد أتاه ما ٌل كث ٌ
اس< ،قَالُواَ :ال َواهلل َما أَ َخذْ نَا ِإ َّال
> ِإني َألَ ُظنُّ ُك ْم قَ ْد أَ ْهلَ ْك ُت ُم النَّ َ
َع ْفوا َص ْفوا ،قَ َال> :بِ َال َس ْو َط َو َال نَ ْو َط()0؟< قَالُوا :نَ َع ْم ،قَ َال> :ا ْل َح ْم ُد
ي َو َال ِفي ُس ْلطَانِي<(.)2
هلل ال َّ ِذي ل َ ْم يَ ْج َع ْل َذلِ َ َعلَى يَ َد َّ

[ ]89وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف فضل أهل القادسية

()3

ين،
اج َت َم َع ل َ ُه ْم َم َع األَ ْخطَا ِر الد ُ
>أُول َ ِئ َ أَ ْع َيا ُن ا ْل َع َر ِب َو ُغ َر ُر َهاْ ،
س<(.)4
ُه ْم أَ ْه ُل األَيَّامِ َوأَ ْه ُل الْ َق َوادِ ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3

()4

>ب َِال َس ْوط َو َال نَ ْوط< أَي :ب َِال َض ْرب َو َال َت ْعليق( .النهاية البن األُثير كك (نَ َو َط)).
سالم في األموال (.)004
رواه القاسم بن ّ
القادسية كمؤنث القادس :تقع القادسية بين النجف والحيرة إلى الشمال الغربي من الكوفة،
وإلى الجنوب من كربالء .وفيها موقعة القادسية ،وهي أعظم الوقائع التي حدثت بين
المسلمين والفرس ،قال أهل األخبار :ما زال الفرس هم الغالبون المتسلطون على العرب،
حتى حدث يوم ذي قار كك قرب البصرة كك فانتصف العرب من الفرس ،ولما توجه المسلمون
إلى فتح فارس سخرت منهم الفرس واحتقرتهم ،فكان يوم القادسية ،أعظم يوم انهزم فيه
الفرس وزالت دولتهم .كانت القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص سنة  06للهجرة ،فكانت
من أعظم وقائع المسلمين ،وكانت أربعة أيام :يوم أرماث ،ويوم أغواث ،ويوم عماس،
وليلة الهرير ،ثم يوم القادسية وفيه هزيمة الفرس وقتل رستم قائدهم( .معجم المعالم
الجغرافية :ص 241كك .)241
رواه الطبري في تاريخه.22/4 :
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وقد أُتي بتاج كسرى وزينته وسالحه
ين َغ َّر ْت ُه ال ُّد ْن َيا! َه ْل يَ ْبلُ َغ َّن َم ْغ ُرور ِم ْن َها
>أَ ْح ِم ْق بِامرئ ِم َن ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
ِ
يما يَ ُض ُّر ُه َوال
ِإال ُدو َن َه َذا أَ ْو ِم ْثلَ ُه! َو َما َخ ْي ُر ْامرِئ ُم ْسلِم َس َب َق ُه ِك ْس َرى ف َ
ي ْن َف ُع ُه! ِإ َّن ِك ْسرى لَم ي ِز ْد َعلَى أَ ْن َت َشا َغ َل بِما أُوتِي َع ْن ِ
آخ َرتِه ِ ،فَ َج َم َع
َ
َ ْ َ
َ
َ
لِ َز ْو ِج ْام َرأَتِه ِ أَ ْو َز ْو ِج ْابنَ ِته ِ ،أَ ِو ْام َرأَ ِة ابنه ،ولم يقدم لنفسه ،فقدم امرؤ
اض َع َها ُت َح َّص ُل ل َ ُهَ ،و ِإال ُحصلَ ْت لِل َّثالثَة ِ
ول َم َو ِ
لِنَ ْف ِسه ِ َو َو َض َع الْ ُف ُض َ
بَ ْع َد ُهَ ،وأَ ْح ِم ْق بِ َم ْن َج َم َع ل َ ُه ْم أَ ْو لِ َع ُدو َجارِف<(.)0

[ ]91وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



وقد أتته كنوز كسرى ،فبكى فقال له عبد الرحمن بن عوف:
ين؟ فَ َواللَّ ِه ِإ َّن َه َذا لَ َي ْو ُم ُش ْكرَ ،و َي ْو ُم
( َو َما ُي ْب ِك َ
يك َيا أ َ ِم َير ال ُْم ْؤ ِم ِن َ
ُس ُرورَ ،و َي ْو ُم فَ َرح):
>كال ،إن َه َذا ل َ ْم يُ ْعطَ ُه قَ ْوم قَ ُّط إال أُ ْلقيَ ْت بَ ْينَ ُه ُم الْ َع َد َاو ُة
َوالْ َب ْغ َضا ُ<(.)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه الطبري في تاريخه.23/4 :
( )2رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق ( )161والمعافى بن عمران في الزهد ( )1وعبد الرزاق
في المصنف ( )21136وابن أبي شيبة في المصنف ( )35511وأحمد بن حنبل في الزهد
( )591وأبو داود في الزهد ( )61وابن أبي الدنيا في إصالح المال ( )01والخرائطي في
مكارم األخالق ( )921والبيهقي في السنن الكبرى (.)03134
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[ ]92وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



وقد ألقى بسواري كسرى لسراقة بن مالك( )1فجعلهما سراقة في
يده ،فبلغا منكبيه:
>ا ْل َح ْم ُد هلل ِِ ،س َو َار ْي ِك ْس َرى ْب ِن ُه ْر ُم َز ِفي يَ ِد ُس َراقَ َة ْب ِن َمالِ ِ ْب ِن
الله َّم ِإني قَ ْد َعلِ ْم ُت أَ َّن َر ُسول َ َ
ُج ْع ُشم ،أَ ْع َرابِي ِم ْن بَ ِني ُم ْدلِجُ ،
ك َكا َن يُ ِح ُّب أَ ْن يُ ِ
يب َماال فَ ُي ْن ِف َق ُه ِفي َسبِيلِ َ َو َعلَى
ك
ص َ
الله َم ِإني قَ ْد َعلِ ْم ُت
ِع َبادِ َكَ ،و َز َو ْي َت َذلِ َ َع ْن ُه نَ َظرا ِم ْن َ ل َ ُه َو ِخ َياراُ ،
أَ َّن أَبَا بَ ْكر َ كا َن يُ ِح ُّب أَ ْن يُ ِ
يب َماال فَ ُي ْن ِف َق ُه ِفي َسبِيلِ َ َو َعلَى
ص َ
الله َّم ِإني أَ ُعو ُذ بِ َ
وي َت َذلِ َ َع ْن ُه نَ َظرا ِم ْن َ ل َ ُه َو ِخ َياراُ ،
ِع َبادِ َك ،فَ َز ْ
الَ :ت َال {ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
أَ ْن يَ ُكو َن َه َذا َم ْكرا ِم ْن َ بِ ُع َم َر .ثُ َّم قَ َ
ﯭ ﯮ ﯯ * ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ} [المؤمنون.)2(<]56 :

[ ]93وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه
لعبد الرحمن بن عوف





وقد أرسله جماعة من الصحابة

إلى عمر:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ )0س َراقَة بن مالِ بن جعشم المدلجي الكناني ،كان في الجاهلية قائفا ،خرج في أثر رسول اهلل
وأبي بكر في الهجرة ،وأسلم بعد غزوة الطائف سنة  1هك ،وحسن إسالمه ،وله
حديث في العمرة .وقيل :توفي بعد مقتل عثمان ،واهلل أعلم( .تاريخ اإلسالم.)012/2 :
( )2رواه البيهقي في السنن الكبرى ( )03136ومعرفة السنن واآلثار (.)03096
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س ،فَ ِإنَّ ُه يَ ْق َد ُم ا ْل َقادِ ُم فَ َت ْمنَ ُع ُه
ين ،لِ ْن لِلنَّا ِ
فقال له :يَا أَ ِم َير ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
اج ِته ِ َح َّتى يَ ْر ِج َع َول َ ْم يُ َكل ْم َ  ،قَ َال> :يَا
َه ْي َب ُت َ أَ ْن يُ َكل َم َ ِفي َح َ
الر ْح َم ِن ،أَ ْن ُش ُد َك اهللَ أَ َعلِي َو ُع ْث َما ُن َو َط ْل َح ُة َوال ُّزبَ ْي ُر َو َس ْعد أَ َم ُرو َك
َع ْب َد َّ
س
الر ْح َم ِنَ ،واهلل ِ ل َ َق ْد لِ ْن ُت لِلنَّا ِ
بِ َه َذا؟ قَ َال :اللَّ ُه َّم نَ َع ْم ،قَ َال :يَا َع ْب َد َّ
يت اهلل َ ِفي
يت اهللَ ِفي اللي ِن ،ثُ َّم ْاش َت َد ْد ُت َعلَ ْيه ِْم َح َّتى َخ ِش ُ
َح َّتى َخ ِش ُ
الر ْح َم ِن يَ ْب ِكي يَ ُج ُّر ر َِد َاء ُه ،يَ ُقولُ
ام َع ْب ُد َّ
الش َّد ِة ،فَأَ ْي َن ا ْل َم ْخ َر ُج؟< ،فَ َق َ
بِ َي ِدهِ أُف ل َ ُه ْم بَ ْع َد َك ،أُف ل َ ُه ْم بَ ْع َد َك(.)0

[ ]94وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه

للحارث الثقفي

()2




وقد سأله الفتيا في مسألة سأل عنها رسول اهلل
ول اهلل ِ ك
َع ْن يَ َد ْي َ َ ،سأَ ْلت ِني َع ْن َش ْيء َسأَ ْل َت َع ْن ُه َر ُس َ
أُ َخالِ َف ُه<(.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

> :أر ِْب َت
ك َك ْي َما

( )0رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 211/3 :وابن شبة في تاريخ المدينة 610/2 :دون ذكر
علي وسعد ،والبغوي في حديث مصعب الزبيري ( )046والبالذري في أنساب األشراف:
 341/01وابن عساكر في تاريخ دمشق.269/44 :
( )2الحارث بن َع ْبد اهلل بن أوس الثقفي ،وربما قيل فيه الحارث بن أوس ،حجازي ،سكن
الطائف ،روى في الحائض( :يكون آخر عهدها الطواف بالبيت)( .االستيعاب.)293/0 :
( )3رواه أبو داود في السنن ( )2114والترمذي في السنن ( )946وأحمد في المسند
( )05441و( )05442وابن أبي شيبة في المصنف ( )03345والطحاوي في شرح معاني
اآلثار ( )4141والطبراني في المعجم الكبير ( )3353و( )3354وابن عبد البر في جامع
بيان العلم وفضله ( ،)2311واللفظ البن أبي شيبة.
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[ ]95وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه


()0

ألَبي الزَّوَا ِئدِ الْ َيمَان ُّ
ِي
> َما يَ ْمنَ ُع َ َع ِن الن َكا ِح ِإ َّال َع ْجز أَ ْو فُ ُجور<(.)2

[ ]96وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه





ات أَ َح ُد ُه ْم ،قَ َال:
> َما بَالُ ر َِجال يَ ْن َحلُو َن أَ ْوالَ َد ُه ْم نِ َحال ،فَ ِإ َذا َم َ
ات ُه َو ،قَ َال :قَ ْد ُك ْن ُت نَ َح ْل ُت ُه َول َ ِدي ،الَ نِ ْحلَ َة
يَ ،و ِإ َذا َم َ
َمالِي َو ِفي يَ َد َّ
إالَّ نِ ْحلَة يَ ُحو ُز َها ا ْل َول َ ُد أو الْ َوالِ ِد<(.)3

[ ]97وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



حت َم ُل(،)4
>إني واهلل ِ َما أَ َد ُع َحقَّا هلل ِ لِ ِش َكاية َتظ َْه ُر ،وال َلضب يُ َ
وال لِ ُم َحابَاة بَ َشر ،وإنَّ َ واهلل ِ ما َعاقَ ْب َت َم ْن َع َصى اهللَ ِفي َ بِ ِم ْث ِل أَ ْن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2

()3
()4

أبو الزوائد اليماني ،ويُقال :ذو الزوائد الجهني ،له صحبة ،عداده في المدنيين .قال :كنت
في حجة الوداع ،فسمعته يقول> :خذوا العطاء ما َكا َن عطاء ،فإذا
مع رسول اهلل
تجاحفت قريش المل فيما بينها وصار العطاء رشوة َعلَى دينكم ،فال تأخذوه<( .أسد
الغابة 201/2 :و 009/6واإلصابة 344/2 :و.)032/1
رواه عبد الرزاق في المصنف ( )01314وسعيد بن منصور في السنن ( )490وابن أبي
شيبة في المصنف ( )06051والفاكهي في أخبار مكة ( )614وأبو نعيم في حلية األولياء:
 6/4والبيهقي في معرفة السنن واآلثار (.)03465
رواه مال في الموطأ ( )2114وسفيان بن عيينة في حديثه ( )1وابن أبي شيبة في المصنف
( )21495واللفظ ،والبيهقي في السنن الكبرى (.)00953
الضب بالفتح والسكر :الغيظ والحقد.
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يع اهلل َ ِفيه ِ<(.)0
ُت ِط َ

[ ]98وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه
لسُنَ ْينٍ
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()2

()3
ُوه ِإ َّال َوأَنَا َغائِب،
ط
ق
ت
ل
ا
ا
م
:
نين
س
ال
ق
ف
،
<
> َع َسى ال ُغ َو ْي ُر أَ ْب ُؤسا
ْ
َ
َ
َ
َ
َ َ ُ
ُ
ف َسأَ َل َع ْن ُه ُع َم ُر فَأُ ْث ِن َي َعلَ ْيه ِ َخ ْيرا ،فَ َق َال ُع َم ُر> :فَ َو َال ُؤ ُه ل َ َ َ ،ونَ َف َق ُت ُه
َعلَ ْينَا ِم ْن بَ ْي ِ
ت الْ َما ِل<(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0ذكره الجاحظ في البيان والتبيين.201 /0 :
اختلِف في صحبته ،وذكر أبو سليمان بن زبر أنه شهد حنينا ،وأما أبو
(ُ )2سنَ ْين أَبُو َج ِميلَ َةُ ،
وهو
ومات النبي
أحمد العسكري فذكره في جملة من ولد في أيامه
صغير ،وفي موضع آخر ذكره في >باب من ُولِ َد في الهجرة< .وفي >تاريخ أبي سعيد هاشم بن
مرثد الطبراني< عن ابن معين :ليست له رؤية .وذكره ابن سعد في الطبقة األولى من تابعي
المدينة .وقال العجلي :تابعي ثقة( .إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي.)026/6 :
احية السماوة)َ .و َه َذا
( )3أبؤس :جمع بأس ،وانتصب على أنه خبر عسى .وال ُغ َوير ماء ل َكلْب (نَ َ
هت قَصيرا اللَّ ْخمي بال ِعير ليحمل ل َ َها من ّبر
الْمثل ِإنَّ َما َت َكلَّمت بِه ِ ال َّزبَّاءَُ ،و َذلِ َ أَنَّ َها لما ّ
وج ْ
ْلبها بذحل َجذيمة األبرش فَجعل ْاأل َ ْح َمال صناديقَ ،وقد قيل:
عراق وألطافهَ ،و َكا َن يط َ
الْ َ
َغرائِرَ ،وجعل ِفي كل َو ِ
الم ْن َه َج َوأخذ على
احد ِم ْن َها رجال َم َعه الس َالحَّ ،
ثم تنكّب بهم الطَّرِيق َ
َ
أخبرت بذل فَ َقالَتَ :عسى الغوير أبؤساَ .تقولَ :عسى أَن ي ْأتيِ
لت َعن َخبره ،ف َ ْ
الغوير ،فَ َسأَ ْ
َ
َ
ِ
ْ
بشر ،واستنكرت َشأنه حين أَخذ على غير الطَّرِيقَ .و ِإنَّ َما أَ َر َاد عمر ب َِه َذا الْمثل
َذلِ الطَّرِيق ّ
أَن يَ ُقول للرجل :ل َ َعلَّ َصاحب َه َذا المنبوذ َح َّتى أثنى َعلَ ْيه ِ عريفه خيرا( .غريب الحديث
ألبي عبيد كك (غور) والنهاية البن األثير كك (بأس)).
( )4رواه البخاري في صحيحه (بَابِ :إ َذا َزكَّى َر ُجل َر ُجال َك َف ُاه) معلَّقا ،وعبد الرزاق في المصنف
( )06013وسعدان في جزءه ( )002والطبراني في المعجم الكبير ( )6491والبيهقي في السنن
الكبرى ( )02034و( )20461والخطيب البغدادي في الكفاية.96/0 :
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[ ]99وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف رجل راود امرأة على نفسها فقتلته
ودى أَبَدا<(.)0
> َذلِ َ قَ ِت ُيل اهللَ ،ال يُ َ

[ ]111وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



س لعمر
ملواله أسلم( ،)2وقد سأله عن فر ٍ



>يَا أَ ْسلَ ُمَ ،ك ْم َت ْعلِ ُف ا ْل َف َر َس ُك َّل يَ ْوم؟< قَ َال> :فَ َرقا ِم ْن َش ِعير<،
ين فَ َب َع ْثنَا بِه ِ ِإلَى النَّ ِقي ِع< ،فَ َب َع َث
فَ َق َال> :ل َ ْو َص َر ْفنَ ُاه ِإلَى بَ ْيت ِم َن الْ ُم ْسلِ ِم َ
ين(.)3
بِه ِ ِإلَى النَّ ِقي ِع َو َص َر َف َعلَ َف ُه ِإلَى بَ ْيت ِم َن الْ ُم ْسلِ ِم َ

[ ]111وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



>أَ ْق َر ُؤنَا أُبَيَ ،وأَ ْق َضانَا َعلِيَ ،و ِإنَّا لَنَ َد ُع ِم ْن قَ ْو ِل أُبَيَ ،و َذا َك أَ َّن
كَ .وقَ ْد قَ َال
أُبَ ًّيا يَ ُقولُ  :الَ أَ َد ُع َش ْيئا َس ِم ْع ُت ُه ِم ْن َر ُسو ِل اهلل ك
اهلل َت َعالَى{ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ} [البقرة.)4(<]016 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3
()4

رواه عبد الرزاق في المصنف ( )01909وابن أبي شيبة في المصنف ( )21369وسعدان
في جزءه ( )95والخرائطي في اعتالل القلوب ( )090والبيهقي في السنن الكبرى
( )01649ومعرفة السنن واآلثار (.)01550
ِي ،اشتراه عمر بمكة لما حج بالناس سنة إحدى عشر في
أَ ْسلَ ُم َم ْولَى ُع َم َر ْب ِن الْ َخطَّ ِ
اب الْ َع َدو ُّ
خالفة الصديق .قال أبو عبيد :توفي أسلم سنة ثمانين( .تاريخ اإلسالم.)190/2 :
رواه أحمد في الزهد (.)612
رواه البخاري في صحيحه ( )4410وأحمد في المسند ( )20114وابن سعد في=
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الر ُج ِل الْ ُم ْسلِمِ ثَ َالثَ َة
>ل َ ِئ ْن ِع ْش ُت َح َّتى يَ ْك ُث َر ا ْل َمالُ َألَ ْج َعلَ َّن َعطَاءَ َّ
َآالف :أَلْف لِ ُك َرا ِعه ِ َو ِس َال ِحه َِ ،وأَ ْلف نَ َف َقة لهَ ،وأَلْف نَ َف َقة أل َ ْهلِه ِ<(.)0

[ ]113وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



إىل القراء
ِ
وس ُك ْم فَ َق ْد َو َض َح الطَّرِ ُيقْ ،اس َت ْب ُقوا
>يَا َم ْع َش َر الْ ُق َّراءْ ،ارفَ ُعوا ُر ُء َ
ا ْل َخ ْي َر ِ
ين<(.)2
اتَ ،و َال َت ُكونُوا ِع َياال َعلَى ا ْل ُم ْسلِ ِم َ

[ ]114وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



وقد مسع خطبة لزياد بن أبيه
يب الْ ِم ْص َق ُع(.)4(<)3
> َه َذا الْ َخ ِط ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

()0
()2
()3
()4

الطبقات الكبرى 339/2 :وابن أبي شيبة في المصنف ( )31155والبالذري في أنساب
األشراف.91/2 :
رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 312/3 :وابن زنجويه في األموال ( )950والبالذري في
أنساب األشراف352/01 :
رواه ابن الجعد في المسند ( )0920وابن أبي الدنيا في إصالح المال ( )209والبيهقي في
شعب اإليمان (.)0063
في لسان العرب ( :213/1خطيب ِم ْصقع) :أي بليغ.
رواه الطبري في تاريخه 31/4 :وابن عساكر في تاريخ دمشق 061/09 :وابن األثير في
الكامل في التاريخ 341/2 :وابن كثير في البداية والنهاية.23/01 :
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[ ]115وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



> َال َت َعلَّ ُموا َرطَانَ َة ْاأل َع ِ
اجمَِ ،و َال َت ْد ُخلُوا َعلَ ْيه ِْم ِفي َكنَائِ ِسه ِْم يَ ْو َم
الس ْخطَ َة َت ْنزِلُ َعلَ ْيه ِْم<(.)0
ِعي ِد ِه ْم ،فَ ِإ َّن َّ

[ ]116وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



السنَّةِ ِفي َض َاللَة َر ِك َب َها َح ِس َب َها
اسَ ،ال نَ ِج َد َّن أَ َحدا بَ ْع َد ُّ
>أَيُّ َها النَّ ُ
ورَ ،وثَب َت ِ
ُهدىَ ،و َال ِفي ُهدى َر ِكب ُه َح ِسب ُه َض َاللَة ،قَ ْد بَلَ َغ ِ
ُ
ت
م
األ
ت
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ا ْل ُح َّج ُةَ ،وا ْن َقطَ َع ا ْل ُعذْ ُر<(.)2

[ ]117وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



الس َم ِاء بِأُ ْص ُب ِعه ِ
> َوال َّ ِذي نَ ْف ُس ُع َم َر بِ َي ِدهِ ل َ ْو أَ َّن أَ َح َد ُك ْم أَ َش َار ِإلَى َّ
ِإلَى ُم ْش ِرك ،ثُ َّم نَ َز َل ِإل َ ْيه ِ َعلَى َذلِ َ  ،ثُ َّم قَ َتلَ ُه ،ل َ َق َت ْل ُت ُه بِه ِ<(.)3

[ ]118وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



وضوا ا ْل َغ َم َر ِ
اتَ ،و ُكونُوا َوا ِع ِظي أَ ْن ُف ِس ُك ْم،
> ْار َك ُبوا الْ َح َّقَ ،و ُخ ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه عبد الرزاق في المصنف ( )0619وأبو القاسم الحرفي في فوائده ( )24والبيهقي في
السنن الكبرى (.)01160
( )2رواه ابن شبة في تاريخ المدينة 111/3 :وابن بطة في اإلبانة الكبرى ( )062والخطيب
البغدادي في الفقيه والمتفقه.313/0 :
( )3رواه عبد الرزاق في المصنف ( )9435وسعيد بن منصور في السنن ( )2591و()2591
وابن أبي شيبة في المصنف ( )34116وأبو طاهر في المخلصيات ( )395والاللكائي في
شرح أصول االعتقاد ( )651واللفظ له.
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َوا ْل َز ُموا أَ َد َب اهلل ل َ ُك ْم<(.)0

[ ]119وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف الشهادة
اج ُروا َج ِميعا ،ل َ ْم
> َما َت َر ْو َن ِفي نَ َفر ثَ َالثَة أَ ْسلَ ُموا َج ِميعا َو َه َ
يُ ْح ِدثُوا ِفي ْ ِ
اعو ُنَ ،وقَ َت َل ْاآل َخ َر الْ َبط ُْن،
اإل ْس َالمِ َح َدثا ،قَ َت َل أَ َح َد ُه ُم الطَّ ُ
الشهِي ُد أَ ْف َضلُ ُه ْم ،فَ َق َال ُع َم ُرَ > :وال َّ ِذي نَ ْف ِسي
َوقُ ِت َل ْاآل َخ ُر َشهِيدا< قَالُواَّ :
ِ
ِ ِ
ِِ
اء ِفي ال ُّد ْن َيا<(.)2
بِ َيده ِإنَّ ُه ْم ل َ ُرفَ َقاءُ في ْاآلخ َرة َك َما َكانُوا ُرفَ َق َ

[ ]111وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



>ل َ ْو ُك ْن ُت َت ِ
اجرا َما ْاخ َت ْر ُت َعلَى ا ْل ِع ْط ِر َش ْيئاِ ،إ ْن فَ َات ِني ر ِْب ُح ُه َما
ِيح ُه<(.)3
فَ َات ِني ر ُ

[ ]111وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



فضلت من ُبعدت داره على من قاتل العدو
وقد قيل له :لو َّ
بفنائه:
>و َك ْي َف أُفَضلُهم َعلَ ْيه ِْم على بُع ِد دارِهمَ ،و ُه ْم َش َج ُن ا ْل َع ُدو! وما
يت بينهم حتى استطبتهم ،فَ َه َّال فَ َع َل الْ ُم َه ِ
اج ُرو َن بِ ْاأل َ ْن َصا ِر إذ قاتلوا
َس َّو ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه البالذري في أنساب األشراف371/01 :
( )2رواه سعيد بن منصور في السنن (.)2144
( )3رواه ابن أبي الدنيا في إصالح المال (.)250
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بفنائهم مثل َه َذا!<(.)0

[ ]112وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



> َما َش ْيء أَ ْح َس ُن َوال أَ ْن َف ُع ِم ْن َكالم(َ ،)2حلَ ْل ُت ِإ َزارِي َوأَ َخذْ ُت
الم َعلَى أَ ْه ِل ا ْل َم ْن ِز ِل ُخذُوا ِم ْن ُد ْن َيا
َم ْض َج ِعي فَ َس ِم ْع ُت قَائِال يَ ُقولُ َّ :
الس ُ
فَانِية ِ
آلخ َرة بَاقِ َيةَ ،و ْاخ َش ُوا ا ْل َم َع َاد ِإلَى اهلل ِ فَ ِإنَّ ُه ال قَلِيل ِم َن األَ ْج ِرَ ،وال
َ
()3
ِغنى َع ِن اللَّه ِ َت َعالَىَ ،وال َع َم َل بَ ْع َد ا ْل َم ْو ِ
ت ،أَ ْصلَ َح اهللُ أَ ْع َمال َ ُك ْم< .

[ ]113وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



وقد أتاه رجل فقالِ :إ َّن ْابنَة لِي ُوئِ َد ْت ِفي الْ َجا ِهلِ َّية َِ ،و ِإني
الش ْف َر ِة فَ َذبَ َح ْت
ْاس َت ْخ َر ْج ُت َها فَأَ ْسلَ َم ْت ،فَأَ َصابَ ْت َح ًّدا ،فَ َع َم َد ْت ِإلَى َّ
ض أَ ْو َد ِ
اج َها فَ َد َاو ْي ُت َها فَ َب َرأَ ْت ،ثُ َّم ِإنَّ َها
نَ ْف َس َها ،فَأَ ْد َر ْك ُت َها َوقَ ْد قَطَ َع ْت بَ ْع َ
ِ
ِي ُت ْخطَ ُب ِإل َ َّي فَأُ ْخب ُِر ِم ْن َش ْأنِ َها بِال َّ ِذي
نَ َس َك ْت فَأَ ْق َبلَ ْت َعلَى ا ْل ُق ْرآن فَه َ
َكا َن ،فقال عمرَ > :ت ْع َم ُد ِإلَى َس ْتر َس َت َر ُه اهللُ فَ َت ْك ِش َف ُه؟ ل َ ِئ ْن بَلَ َغ ِني أَنَّ َ
َذ َك ْر َت َش ْيئا ِم ْن أَ ْمرِ َها َألَ ْج َعلَنَّ َ نَ َكاال ِأل َ ْه ِل ْاألَ ْم َصا ِر بَ ْل أَ ْن ِك ْح َها
اح ا ْل َع ِفي َفةِ الْ ُم ْسلِ َمة ِ<(.)4
نِ َك َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2

()3
()4

رواه الطبري في تاريخه 561/ 3 :وابن األثير في الكامل في التاريخ305/2 :
يريد :ال َش ْي َء أحسن وال أنفع للمرء من كالم فيه ال ِعظة ،ينفعه في الدنيا ويذكره باآلخرة،
كما بين ذل هو بنفسه  في كالم آخر له.
رواه البالذري في أنساب األشراف.311/01 :
رواه عبد الرزاق في المصنف ( )01691وهناد في الزهد 641/2 :والحارث في المسند=
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َيةَ( )1وَالْحَارِثِ ْبنِ هِشَامٍ
لصَفْوَانَ ْبنِ ُأم َّ

()2

وَسُهَ ْيلِ ْبنِ َعمْرٍو( )3وغريهم
وقد استنكروا إعطائه غيرهم أكثر منهم:
السابِ َقةِ ِفي ْ ِ
اإل ْس َالمِ َال َعلَى
> ِإني ِإنَّ َما أَ ْعطَ ْي ُت ُك ْم َعلَى َّ
اب<(.)4
ْاألَ ْح َس ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= كما في بغية الباحث ( )511واللفظ له.
الج َم ِح ُّي القرشي ،كان من كبراء قريش ،قتل أبوه مع أبي جهل،
(َ )0ص ْف َوا ُن ُ
بن أ ُ َم َّي َة ب ِن َخلَف ُ
ردوس .توفي
وأسلم بعد الفتح ،وروى أحاديث ،وحسن إسالمه ،وشهد اليرموك أميرا على ُك ُ
سنة إحدى وأربعين( .سير أعالم النبالء 562/2 :كك .)563
الم ْخ ُز ْو ِم ُّي القرشي ،أخو أبي جهل ،فأسلم يوم الفتح ،وحسن إسالمه،
الحار ُِث ُ
(َ )2
بن ِه َشام َ
( :قد
خيرا ،شريفا ،كبير القدر .وهو الذي أجارته أم هانئ ،فقال النبي
وكان ّ
أجرنا من أجرت) .أعطاه النبي

من غنائم حنين مائة من اإلبل .استشهد بالشام

مع من استشهد في طاعون عمواس ،سنة ثماني عشرة( .سير أعالم النبالء.)409/4 :
بن َع ْمرو العامري القرشي ،كان خطيب قريش ،وفصيحهم ،ومن أشرافهم .لما أقبل
(ُ )3س َه ْي ُل ُ
( :سهل أمركم) .تأخر إسالمه إلى يوم الفتح ،ثم حسن
في شأن الصلح ،قال النبي
إسالمه .وكان قد أسر يوم بدر ،وتخلص .وكان سمحا ،جوادا ،مفوها .وقد قام بمكة خطيبا
بنحو من خطبة الصديق بالمدينة ،فَ َسكَّنهم ،وع َّظم اإلسالم.
عند وفاة رسول اهلل

اس( .سير أعالم النبالء 094/0 :كك .)095
استشهد يوم اليرموك أو في طاعون َع َم َو َ
( )4رواه الطبري في تاريخه 603/3 :وابن عساكر في تاريخ دمشق 510/00 :و 009/24وابن
الجوزي في المنتظم في التاريخ 094/4 :وابن األثير في الكامل في التاريخ.330/2 :
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العاقِ ُل ال َّ ِذي يَ ْح َتالُ لِل َْمرِ ِإ َذا َوقَ َع ِفيهِ ،ول ِكنَّ ُه ال ِذي يَ ْح َتالُ
>ل َ ْي َس َ
لِ َئ َّال يَ َق َع<(.)0

[ ]116وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ج َبلٍ َو ُعبَادَةَ ْبنِ الصَّامِتِ
ملُعَاذِ ْبنِ َ
وَأُبَيِّ ْبنِ كَ ْعبٍ وَأَبي أَيُّوبَ وَأَبي الدَّرْدَاءِ

()2

الشامِ قَ ِد ْاس َت َعانُونِي بِ َم ْن يُ َعل ُم ُه ُم
> ِإ َّن ِإ ْخ َوانَ ُك ْم ِم ْن أَ ْه ِل َّ
َويُ َفق ُه ُه ْم ِفي الدي ِن ،فَأَ ِعينُونِي َر ِح َم ُك ُم اهللُ بِ َث َالثَة ِم ْن ُك ْمِ ،إ ْن
اه َم،
فَ ْاس َته ُِمواَ ،و ِإ ِن ا ْن ُت ِد َب ثَ َالثَة ِم ْن ُك ْم فَ ْل َي ْخ ُر ُجوا ،فَ َقالُواَ :ما ُكنَّا لِنَ َت َس َ
وب كك.
َه َذا َش ْيخ َكبِير كك ِألَبِي أَيُّ َ
ا ْل ُق ْرآ َن
أَ َج ْب ُت ْم

َوأَ َّما َه َذا فَ َس ِقيم كك ِألُبَي ْب ِن َك ْعب كك ،فَ َخ َر َج ُم َعاذ َو ُع َب َاد ُة َوأَبُو
ِ
اس َعلَى
ال َّد ْر َداء ،فَ َق َال ُع َم ُرْ :اب َد ُؤوا بِ ِح ْم َص ،فَ ِإنَّ ُك ْم َس َت ِج ُدو َن النَّ َ
ُو ُجوه ُم ْخ َتلِ َفةِ ،م ْن ُه ْم َم ْن يُلَق َُّن ،فَ ِإ َذا َرأَ ْي ُت ْم َذلِ َ فَ َوج ُهوا ِإل َ ْيه ِ طَائِ َفة ِم َن
احدَ ،ولْي ْخر ْج َو ِ
س ،فَ ِإ َذا ر ِض ُيت ْم ِم ْن ُه ْم فَ ْلي ُق ْم بِ َها َو ِ
احد ِإلَى دِ َم ْش َق،
النَّا ِ
َ
َ ُ
َ
ين<(.)3
َو ْاآل َخ ُر ِإلَى ِفلَ ْس ِط َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه البالذري في أنساب األشراف.371/01 :
( )2وهم خمسة من األنصار جمعوا القرآن على عهد رسول اهلل

.

( )3رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 356/2 :وابن عساكر في تاريخ دمشق.094/26 :
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يف الفيء
ِ
ام
>ا ْل َف ْي ُء ألَ ْه ِل َه ُؤالء األَ ْم َصا ِر َولِ َم ْن ل َ ِح َق بِه ِْم َوأَ َعانَ ُه ْمَ ،وأَقَ َ
ض لِ َغ ْيرِ ِه ْم ،أَال فَ ِبه ِْم ُس ِكنَ ِ
ت الْ َم َدائِ ُن َوالْ ُق َرىَ ،و َعلَ ْيه ِْم
َم َع ُه ْمَ ،ول َ ْم يُ ْف َر ْ
ي الْ ِج َز ُاءَ ،وبِه ِْم ُس َّد ِ
وج َو ُدو َخ
َج َرى ُّ
ت ا ْل ُف ُر ُ
الص ْل ُحَ ،و ِإل َ ْيه ِْم أُد َ
ين ،ل َ ْو َت َر ْك َت ِفي بُ ُي ِ
وت األَ ْم َوا ِل
ا ْل َع ُد ُّو< ،فقال قائل :يَا أَ ِم َير ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ُع َّدة لِ َك ْون ِإ ْن َكا َن!

الش ْيطَا ُن َعلَى ِفي َ َوقَانِي اهللُ َش َّر َهاَ ،و ِه َي
اها َّ
فقال عمرَ :كلِ َمة أَ ْل َق َ
َاعة لِله َو َر ُسولِه ِ،
ِف ْتنَة لِ َم ْن بَ ْع ِدي ،بَ ْل أعد ل َ ُه ْم َما أَ َم َرنَا اهللُ َو َر ُسول َ ُه ط َ
فَ ُه َما ُع َّد ُتنَا ال َّ ِتي بِ َها أَ ْف َض ْينَا ِإلَى َما َت َر ْو َن ،فَ ِإ َذا َكا َن َه َذا ا ْل َمالُ ثَ َم َن دِي ِن
أَ َح ِد ُك ْم َهلَ ْك ُت ْم<(.)0

[ ]118وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف الربا
> َال يَ ْش َترِ أَ َح ُد ُك ْم دِينَارا بِ ِدينَ َار ْي ِنَ ،و َال دِ ْر َهما بِ ِد ْر َه َم ْي ِنَ ،و َال
()2
وتى بِأَ َحد فَ َعلَ ُه
اء َ ،و ِإني َال أُ َ
قَ ِفيزا بِ َق ِف َيز ْي ِنِ ،إني أَ ْخ َشى َعلَ ْي ُك ُم َّ
الر َم َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه الطبري في تاريخه 605/3 :وابن الجوزي في المنتظم في التاريخ 095/4 :وابن األثير
في الكامل في التاريخ333/2 :
( )2يعني الربا .والرماء بالفتح والمد :الزيادة على ما يحل .ويروى :اإلرماء .يقال أرمى على
الشيء إرماء إذا زاد عليه ،كما يقال أربى( .النهاية البن األثير كك (رمي)).
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ِإ َّال أَ ْو َج ْع ُت ُه ُع ُقوبَةِ ،في نَ ْف ِسه ِ َو َمالِه ِ<(.)0

دعَا ٍء لَ ُه
[ ]119وَ ِمنْ ُ



الله َّم ِإني أَ ُعو ُذ بِ َ أَ ْن َت ْأ ُخ َذنِي َعلَى ِغ َّرة ،أَ ْو َت َذ َرنِي ِفي َغ ْفلَة،
> ُ
ين<(.)2
أَ ْو َت ْج َعلَ ِني ِم َن ا ْل َغ ِافلِ َ

دعَا ٍء لَ ُه
[ ]121وَ ِمنْ ُ



>اللَّ ُه َّم َحب ْب ِني ِإل َ ْيه ِْم َو َحب ْب ُه ْم ِإل َ َّيَ ،ولَيني ل َ ُه ْم َولَي ْن ُه ْم لِي<(.)3

[ ]121وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



وقد سأل الناس> :كيف يصنع بكم الحبشة إذا دخلتم أرضهم؟<.
فقالوا :يأخذون ُعشر ما معنا ،قال عمر> :فَ ُخذُ وا ِم ْن ُه ْم ِم ْث َل َما
يَ ْأ ُخذُ و َن ِم ْن ُك ْم<(.)4

[ ]122وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف كراهة مداومة أكل اللحم
> ِإيَّا ُك ْم َواللَّ ْح َم ،فَ ِإ َّن ل َ ُه َض َر َاوة َك َض َر َاو ِة الْ َخ ْمرِ(.)0(<)5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2

()3
()4
()5

رواه الطحاوي في شرح معاني اآلثار (.)5110
رواه الضبي في الدعاء ( )13وابن أبي شيبة في المصنف ( )31030و( )35593وأبو نعيم
في حلية األولياء.54/0 :
رواه ابن شبة في تاريخ المدينة.151/3 :
رواه عبد الرزاق في المصنف (.)01020
أي أن له عادة ينزع إليها كعادة الخمر .وقال األزهري :أراد أ َّن له عادة طالبة ألكله ،كعادة=
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[ ]123وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه
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()2


ح ْث َمةَ األَ ْنصَارِيِّ
أل ِبي َ
َ
وقد بعثه لخرص تمر خيبر:
> َد ْع ل َ ُه ْم قَ ْد َر َما يَ َق ُعَ ،وقَ ْد َر َما يَ ْأ ُكلُو َن<(.)3

[ ]124وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



وقد بلغه أ َّن سعد ًا  قال> :من قرأ القرآن ألحقته في العين<
تاب اهلل ِ؟!<(.)4
>أف أف ،أيُ ْعطَى على ِك ِ

[ ]125وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



البن عباس  وهما مُحرِمان
> َت َع َال أُبَاقِي َ ِفي ا ْل َم ِاء ،أَيُّنَا أَط َْولُ نَ َفسا<(.)5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

()0
()2

()3
()4
()5

الخمر مع شاربها ،ومن اعتاد الخمر وشربها أسرف في النفقة ولم يتركها ،وكذل من اعتاد اللحم
لم يكد يصبر عنه ،فدخل في دأب المسرف في نفقته( .النهاية البن األثير كك (ضرو)).
رواه مال في الموطأ ( )3451والمعافى بن عمران في الزهد ( )262وأبو داود في الزهد
( )41واللفظ له ،وابن أبي الدنيا في الجوع (.)212
أبو حثمة بن ساعدة بن عدي األنصاري األوسي الْ َحا ِرثِ ّي ،شهد أحدا مع رسول اهلل
وكان دليله إلى أحد ،وشهد معه خيبر ،وأعطاه بخيبر سهمه وسهم فرسه ،وشهد
وأبو بكر وعمر وعثمان يبعثونه خارصا ،وتوفي
المشاهد بعد خيبر ،وكان النبي
أول مل معاوية( .أسد الغابة 66/6 :واإلصابة 12/1 :كك .)13
سالم في األموال ( )0449وابن أبي
رواه عبد الرزاق في المصنف ( )1220والقاسم بن ّ
شيبة في المصنف ( )01663والطحاوي في شرح معاني اآلثار ( )3191والحاكم في
المستدرك ( )0465والبيهقي في السنن الكبرى (.)1446
سالم في فضائل القرآن.219 /0 :
رواه القاسم بن ّ
رواه الشافعي في المسند ( )160والبيهقي في السنن الكبرى ( )9034وصححه الحافظ=

92

املختار من خطب أمري املؤمنني  وأوامره

[ ]126وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



>ال يَ ْر َك َب َّن ال َّدابَّ َة فَ ْو َق ا ْثنَ ْي ِنَ ،وال َت ْر َك ُبوا َعلَى ُم ُسو ِك( )0الس َبا ِع،
الش َوار ِِب<(.)2
َو َعلَ ْي ُك ْم بِاألُ ْز ِر َوا ْل ِب َغا ِل َوبِالس َوا ِك َو َت ْقلِيمِ األَظ َِافرَِ ،وقَص َّ

[ ]127وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



> َال ُت َس ُّموا ا ْل َح َك َمَ ،و َال أَبَا ا ْل َح َكمِ ،فَ ِإ َّن اهللَ ُه َو ا ْل َح َك ُمَ ،و َال
ُت َس ُّموا الطَّرِ َيق الس َّك َة<(.)3

[ ]128وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



جلمع من املهاجرين واألنصار ،وقد طلبهم للمشورة
ِ
ِ
يما ُحم ْل ُت ِم ْن
> ِإني ل َ ْم أُ ْز ِع ْج ُك ْم ِإال ألَ ْن َت ْش َترِ ُكوا في أَ َمانَ ِتي ف َ
أُمو ِر ُك ْم؛ فَ ِإني َو ِ
احد َكأَ َح ِد ُك ْم َوأَ ْن ُت ُم ا ْل َي ْو َم ُت ِق ُّرو َن بِالْ َحقَ ،خال َ َف ِني َم ْن
ُ
ِ
اي،
َخال َ َف ِني َو َوافَ َق ِني َم ْن َوافق ِنيَ ،ول َ ْي َس أُرِي ُد أَ ْن َت َّتب ُِعوا َه َذا الَّذي َه َو َ
َم َع ُك ْم ِم َن اهلل ِ ِك َتاب يَ ْن ِط ُق بِا ْل َحق؛ فَ َواهلل ِ ل َ ِئ ْن ُك ْن ُت نَطَ ْق ُت بِأَ ْمر أُرِي ُد ُه َما
أُرِي ُد بِه ِ ِإال الْ َح َّق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= ابن كثير في (مسند الفاروق.)316/0 :
( )0المسوك :الجلود.
( )2رواه البالذري في أنساب األشراف.311/01 :
( )3رواه عبد الرزاق في المصنف ( )09159وشطره األول رواه البالذري في أنساب األشراف:
.311/01
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ين.
قَالُوا :قُ ْل نَ ْس َم ْع يَا أَ ِم َير ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ

ِ
ين َز َع ُموا أَني
الم َه ُؤالء الْ َق ْوم ِ ال َّ ِذ َ
ف َق َال عمر :قَ ْد َس ِم ْع ُت ْم َك َ
أَ ْظلِ ُم ُه ْم ُح ُقوقَ ُه ْمَ .و ِإني أَ ُعو ُذ بِاهلل ِ أَ ْن أَ ْر َك َب ظُ ْلما ،ل َ ِئ ْن ُك ْن ُت ظَلَ ْم ُت ُه ْم
يت؛ َول َ ِك ْن َرأَ ْي ُت أَنَّ ُه ل َ ْم يَ ْب َق َش ْيء
َش ْيئا ُه َو ل َ ُه ْم َوأَ ْع َط ْي ُت ُه َغ ْي َر ُه ْم ل َ َق ْد َش ِق ُ
وج ُه ْم
يُ ْف َت ُح بَ ْع َد أَ ْر ِ
ض ِك ْس َرىَ ،وقَ ْد َغنَّ َمنَا اهللُ أَ ْم َوال َ ُه ْم َوأَ ْر َض ُه ْم َو ُعلُ َ
فَ َق َّس ْم ُت َما َغ ِن ُموا ِم ْن أَ ْم َوال بَ ْي َن أَ ْهلِه ِ َوأَ ْخ َر ْج ُت ا ْل ُخ ُم َس فَ َو َّج ْه ُت ُه َعلَى
ين بِ ُعلُ ِ
وج َها َوأَ َض َع
َو ْج ِهه ِ َوأَنَا ِفي َت ْو ِجي ِهه َِ ،وقَ ْد َرأَ ْي ُت أَ ْن أَ ْحب َِس األَ َر ِض َ
ين:
َعلَ ْيه ِْم فيها الْ َخ َر َ
اج َو ِفي ِرقَابِه ُِم الْ ِج ْزيَ َة يُ َؤ ُّدونَ َها فَ َت ُكو ُن فَ ْيئا لِ ْل ُم ْسلِ ِم َ
ا ْل ُم َقاتِلَةِ َو ُّ
الذريَّةِ َولِ َم ْن يَ ْأتِي ِمن بَ ْع ِد ِه ْم .أَ َرأَ ْي ُت ْم َه ِذه الثغور َال بُد ل َ َها
الشام ِ َوا ْل َج ِز َير ِة
ام كك َك َّ
ِم ْن ر َِجال يَ ْل َز ُمونَ َها ،أَ َرأَ ْي ُت ْم َه ِذهِ الْ ُم ُد َن ا ْل ِع َظ َ
شَ ،و ِإ ْد َرا ِر
والكوفة َوا ْل َب ْص َرة ومصر كك َال بُد ل َ َها ِم ْن أَ ْن ُت ْش َح َن بِا ْل ُج ُيو ِ
ا ْلعطَ ِاء علَيهِم؛ فَ ِمن أَين ي ْعطَى َهؤ ِ
الء ِإ َذا قُس َم ِ
ت األ َ َر ُضو َن
ُ
َ
َ ْ ْ
ْ ْ َ ُ
والعلوج<(.)0

[ ]129وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



لعُمَّا َلهُ إذا بعثهم إىل األمصار يشرتط عليهم
س بَاباَ ،وال
س ال َّ ِتي َت ْجلِ ُسو َن ِف َيها لِلنَّا ِ
>أَ ْن ال َت َّت ِخذُ وا َعلَى الْ َم َجالِ ِ
اقَ ،وال َت ْأ ُكلُوا النَّ ِق َّيَ ،وال
اب الرقَ َ
َت ْر َك ُبوا ا ْل َب َرا ِذ َ
ينَ ،وال َت ْل َب ُسوا الث َي َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه أبو يوسف في الخراج :ص 35كك 36

94

املختار من خطب أمري املؤمنني  وأوامره

الس َعا َة<(.)0
اعةَِ ،وال ُت ْط ِم ُعوا ِفي ُك ُم ُّ
َت ِغ ُيبوا َع ْن َصال ِة ا ْل َج َم َ

[ ]131وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



>يَا َم َع ِ
اش َر ا ْل َع َر ِب ،أَ ْصلِ ُحوا َه َذا ا ْل َم َال فَ ِإنَّ ُه َخ ِض َرة ُح ْل َوةَ ،و ِإ َّن
َه َذا ا ْل َم َال يُ ِ
وش ُ أَ ْن يَ ِ
اجرِ أَ ِو ال َّت ِ
ص َير ِإلَى ْاألَ ِميرِ ا ْل َف ِ
يب<(.)2
اجرِ النَّ ِج ِ

[ ]131وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



س َل َمةَ األنصاري(  )3وقد سأله عمر
َمدِ ْبنِ مَ ْ
ملُح َّ
> َك ْي َف َت َرانِي يَا ُم َح َّم ُد؟< فَ َق َال :أَ َرا َك َواهلل ِ َك َما أُ ِح ُّبَ ،و َك َما يُ ِح ُّب
َم ْن يُ ِح ُّب ل َ َ ا ْل َخ ْي َر ،أَ َرا َك قَ ِويًّا َعلَى َج ْم ِع ا ْل َما ِلَ ،ع ِفيفا َع ْن ُهَ ،عا ِدال
الس ْه ُم ِفي الث َقا ِ
ف ،فَ َق َال ُع َم ُر:
ِفي قَ ْس ِمه َِ ،ول َ ْو ِم ْل َت َع َد ْلنَا َكَ ،ك َما يُ ْع َدلُ َّ
الس ْه ُم ِفي الث َقا ِ
ف ،فَ َق َال
> َه ْاه< ،فَ َق َال :ل َ ْو ِم ْل َت َع َد ْلنَا َكَ ،ك َما يُ ْع َدلُ َّ
ُع َم ُر> :ا ْل َح ْم ُد هلل ِ ال َّ ِذي َج َعلَ ِني ِفي قَ ْوم ِإ َذا ِم ْل ُت َع َدلُونِي<(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3

()4

رواه ابن أبي الدنيا في الجوع ( )016والدينوري في المجالسة وجواهر العلم ( )0221وابن
الجوزي في المنتظم في التاريخ 031/4 :وابن عساكر فكي تكاريخ دمشكق 212/41 :واللفكظ
البن الجوزي.
رواه ابن أبي الدنيا في إصالح المال (.)60
ِي األ َ ْو ِس ُّي ،من نجباء الصحابة ،شهد :بدرا والمشاهد.
ُم َح َّم ُد ُ
بن َم ْسلَ َم َة ب ِن َسلَ َم َة األ َ ْن َصار ُّ
استعمله عمر على زكاة جهينة .وكان عمر إذا شكي إليه عامل ،نفذ محمدا إليهم ،ليكشف أمره.
وكان محمد ممن اعتزل الفتنة ،فلم يحضر الجمل وال صفين؛ بل اتخذ سيفا من خشب ،وتحول
إلى الربذة ،فأقام بها مديدة( .سير أعالم النبالء.)369/2 :
رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق (.)502
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[ ]132وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه

95



يف الرتغيب يف النكاح
س ا ْل َف ْض َل ِفي ا ْل َباهِ(َ ،)0واهللُ يَ ُقولُ :
> َما َرأَ ْي ُت ِم ْث َل َر ُجل ل َ ْم يَ ْل َت ِم ِ
{ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ} [النور.)2(<]32 :

[ ]133وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



خلازن بيت املال
في شأن شيخ كبير يهودي ضرير البصر ألجأته الجزية إلى سؤال
الناس:
ِ
شي َب َته ثُ َّم نَ ُخذُ ل ُ ُه
اء ُه؛ فَ َواهلل َما أَ ْن َص ْفنَ ُاه أَن أكلنَا ْ
>ا ْنظ ُْر َه َذا َو ُض َربَ َ
ِع ْن َد ا ْل َه َرمِ {ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ}(َ ،)3وا ْل ُف َق َر ُاء ُه ُم
اب<(.)4
ا ْل ُم ْسلِ ُمو َن َو َه َذا ِم َن ا ْل َم َسا ِكي ِن ِم ْن أَ ْه ِل ا ْل ِك َت ِ
*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3
()4

*

*

أي النكاح ،قال ابن األعرابي :الباء والباءة والباه كلها مقوالت .ابن األنباري :الباء النكاح،
يقال :فالن حريص على الباء والباءة والباه ،بالهاء والقصر ،أي على النكاح؛ والباءة الواحدة
والباء الجمع ،وتجمع الباءة على الباءات( .لسان العرب كك (بوأ)).
رواه عبد الرزاق في المصنف ( )01315و(.)01393
سورة التوبة آية .61
رواه أبو يوسف في الخراج :ص.039

96

املختار من خطب أمري املؤمنني  وأوامره

[ ]134وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



لرجلني من أهل الطائف يف املسجد النبوي
ِ
البلَ ِد َأل َ ْو َج ْع ُت ُك َماَ ،ت ْرفَ َعا ِن أَ ْص َو َات ُك َما ِفي
>ل َ ْو ُك ْن ُت َما م ْن أَ ْه ِل َ
ك <(.)0
َم ْس ِج ِد َر ُسو ِل اهلل ِ ك

[ ]135وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



الض ْأ ِن َض َياعا بِ َشا ِط ِئ ا ْل ُف َر ِ
يت أَ ْن
>ل َ ْو َهلَ َ َح ْمل ِم ْن َول َ ِد َّ
ات َخ ِش ُ
يَ ْسأَل َ ِني اهلل َع ْن ُه<(.)2

[ ]136وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



>أَ َح ُّب ُك ْم ِإل َ ْينَا َما ل َ ْم نَ َر ُك ْم :أَ ْح َسنُ ُك ُم ْاسما ،فَ ِإ َذا َرأَ ْينَا ُك ْم فَأَ َح ُّب ُك ْم
ِإل َ ْينَا أَ ْح َسنُ ُك ْم ُخلُقا ،فَ ِإ َذا ْاخ َت َب ْرنَا ُك ْم فَأَ َح ُّب ُك ْم ِإل َ ْينَا أَ ْص َدقُ ُك ْم َح ِديثا
َوأَ ْع َظ ُم ُك ْم أَ َمانَة<(.)3

[ ]137وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



وقد قال له رجلٌ :اتق اهلل
وها لَنَاَ ،وال َخ ْي َر ِفينَا ِإ ْن ل َ ْم نَ ْق َب ْل<،
> َال َخ ْي َر ِفيه ِْم ِإ ْن ل َ ْم يَ ُقول ُ َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه البخاري في صحيحه ( )411وعبد الرزاق في المصنف ( )0102والبيهقكي فكي السكنن
الكبرى (.)4346
( )2رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( )35621والبالذري في أنساب األشراف354/01 :
والخالل في السنة (.)396
( )3رواه ابن أبي الدنيا في الصمت (.)414
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َوأَ ْو َش َ أَ ْن يَ ُر َّد َعلَى قَائِلِ َها(.)1

[ ]138وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه
ألبي حمذورة





يت أَ ْن يَ ْن َخرِ َق ُمرِيطَا ُؤ َك()2؟< ،قَ َال أبو محذورة> :يَا
>أَ َما َخ ِش َ
ين قَ ِد ْم َت فَأَ ْح َب ْب ُت أَ َّن أُ ْس ِم َع ُك ْم أَ َذانِي< ،فَ َق َال ل َ ُه ُع َم ُرِ > :إ َّن
أَ ِم َير ا ْل ُكم ْؤ ِم ِن َ
أَ ْر َض ُك ْم َم ْع َش َر أَ ْه َل تِ َه َامة َح َّارة فَأَ ْب ِر ْد ثُ َّم أَ ْب ِر ْد َم َّر َت ْي ِن أَ ْو ثَ َالثا ،ثُ َّم أَذ ْن
ثُ َّم ثَو ْب آت ِ َ <(.)3

[ ]139وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه
البن عباس





> ْاع ِق ْل َعني ثَ َالثاِ ْ :
ورىَ ،و ِفي ِف َد ِاء ا ْل َع َر ِب َم َكا ُن ُكل
اإل َم َار ُة ُش َ
َع ْبد َع ْبدَ ،و ِفي ْاب ِن ْاأل َ َمةِ َع ْب َدا ِن<(.)4

[ ]141وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ِ
ِ
>أَ ْه ُل ُّ
الش ْكرِ َم َع َم ِزيد م َن اهلل؛ فَا ْل َت ِم ُسوا الزيَ َاد َةَ ،وقَ ْد قَ َال اهللُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2

()3
()4

رواه أبو يوسف في الخراج :ص.22
هي الجلدة التي بين السرة والعانة .وهي في األصل مصغرة مرطاء ،وهي الملساء التي
ال شعر عليها ،وقد تقصر( .النهاية البن األثير كك (مرط)).
رواه عبد الرزاق في المصنف ( )6106وابن أبي شيبة في المصنف (.)3313
سالم في
رواه عبد الرزاق في المصنف ( )9161و( )01521و( )09016والقاسم بن ّ
األموال (.)360
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َع َّز َو َج َّل{ :ﭰ ﭱ ﭲ} [إبراهيم.)1(<]2 :

[ ]141وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



وقد سأله وفد أهل الكوفة عن نهيه
أن يبنوا بنيانًا فوق ال َقدْر
ِ
السر ِ
فَ ،وال يُ ْخ ِر ُج ُك ْم ِم َن ا ْل َق ْص ِد<(.)2
> َما ال يُ َقربُ ُك ْم م َن َّ َ

[ ]142وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه


()3

لقيس بن مروان
وقد اشتكى إمالء ابن مسعود  أهل الكوفة المصاحف عن
ظهر قلبه:
س أَ َحد ُه َو أَ َح ُّق بِ َذلِ َ ِم ْن ُه،
> َو ْي َح َ َ ،واهلل ِ َما أَ ْعلَ ُم ُه بَ ِق َي ِم َن النَّا ِ
ك َال يَ َزالُ يَ ْس ُم ُر ِع ْن َد
َو َسأُ َحدثُ َ َع ْن َذلِ َ َ ،كا َن َر ُسولُ اهلل ِ ك
ات
ينَ ،و ِإنَّ ُه َس َم َر ِع ْن َد ُه َذ َ
أَبِي بَ ْكر اللَّ ْيلَ َة َك َذا َك ِفي ْاألَ ْمرِ ِم ْن أَ ْمرِ ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
كَ ،و َخ َر ْجنَا َم َع ُه ،فَ ِإ َذا
ل َ ْيلَةَ ،وأَنَا َم َع ُه ،فَ َخ َر َج َر ُسولُ اهلل ِ ك
ك يَ ْس َت ِم ُع
ام َر ُسولُ اهلل ِ ك
َر ُجل قَائِم يُ َصلي ِفي ا ْل َم ْس ِج ِد ،فَ َق َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (.)2611
( )2رواه الطبري في تاريخه.44/4 :
( )3قيس بن مروان الجعفي ،خرج إلى الجزيرة أيام علي ،وكان شريفا كريما على معاوية ،وهو
أول من نزل سورا من جعفى ،وله يقول الشاعر :ما زلت أسأل عن جعفى وسيدها حتى دللت
على قيس بن مروان( .الطبقات الكبرى.)046/6 :
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كَ > :م ْن َس َّر ُه أَ ْن
قِ َر َاء َت ُه ،فَلَ َّما ِك ْدنَا أَ ْن نَ ْع ِرفَ ُه ،قَ َال َر ُسولُ اهلل ِ ك
يَ ْق َرأَ ا ْل ُق ْرآ َن َرطْبا َك َما أُ ْن ِز َل ،فَ ْل َي ْق َر ْأ ُه َعلَى قِ َر َاء ِة ْاب ِن أُم َع ْبد< .ثُ َّم َجلَ َس
ك يَ ُقولُ ل َ ُهَ > :س ْل ُت ْعطَ ْه،
الر ُج ُل يَ ْد ُعو ،فَ َج َع َل َر ُسولُ اهلل ِ ك
َّ
َس ْل ُت ْع َط ْه<َ ،واهلل ِ َألَ ْغ ُد َو َّن ِإل َ ْيه ِ فَ َل ُبَش َرنَّ ُه ،قَ َال :فَ َغ َد ْو ُت ِإل َ ْيه ِ ِألُبَش َر ُه
فَ َو َج ْد ُت أَبَا بَ ْكر قَ ْد َس َب َق ِني ِإل َ ْيه ِ فَ َب َّش َر ُهَ ،وال َواهلل ِ َما َسابَ ْق ُت ُه ِإلَى َخ ْير
قَ ُّط ِإ َّال َس َب َق ِني ِإل َ ْيه ِ<(.)1

[ ]143وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



إذا استعمل رجالً وأشهد عليه رهطاً من األنصار وغريهم
ِ
ين َو َال َعلَى أَ ْع َر ِ
اضه ِْم،
> ِإني ل َ ْم أَ ْس َت ْع ِم ْل َ َعلَى دِ َماء ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
الص َال َة<،
يم ِفي ِهمِ َّ
َول َ ِكني ْاس َت ْع َم ْل ُت َ َعلَ ْيه ِْم لِ َت ْق ِس َم بَ ْينَ ُه ْم بِا ْل َع ْد ِل َو ُت ِق َ
َو ْاش َت َر َط َعلَ ْيه ِ أَ ْن َال يَ ْأ ُك َل نَ ِق ًّيا َو َال يَ ْل َب َس َرقِيقاَ ،و َال يَ ْر َك َب بِ ْر َذ ْونا َو َال
س(.)2
يَ ْغلِ َق بَابَ ُه ُدو َن َح َوائِ ِج النَّا ِ
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> ِإنَّ ُه َم ْن يَ ْع َم ْل بِا ْل َه َوى َوا ْل َم ْع ِ
صيَةِ يَ ْس ُقطْ َح ُّظ ُه َوال يَ ُض َّر ِإال نَ ْف َس ُه،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه أحمد في المسند ( )015وأبو يعلى في المسند )094( :وابن خزيمة في صحيحه
( )0056والطحاوي في شرح مشكل اآلثار ( )5592والحاكم في المستدرك ()2193
والبيهقي في السنن الكبرى ( )2029وابن عساكر في تاريخ دمشق 91/33 :كك .91
( )2رواه ابن أبي شيبة في المصنف (.)33590
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السب َِيل النَّ َ ِ
اء َما ِع ْن َد
السنَّ َة َويَ ْن َته ِ ِإلَى َّ
الش َرائِ ِعَ ،ويَ ْل َزمِ َّ
َو َم ْن يَ َّت ِب ِع ُّ
هج ْابت َغ َ
اب أَ ْم َر ُهَ ،وظَ َف َر بِ َحظه َِ ،و َذلِ َ بِأَ َّن اهلل َ َع َّز َو َجلَّ
اهلل ِ ألَ ْه ِل الطَّ َ
اعةِ ،أَ َص َ
يَ ُقولُ { :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ}َ ،وقَ ْد ظَ َف َر أَ ْه ُل
ام َعلَى
األَيَّامِ َوالْ َق َوادِ ِ
س بِ َما يَلِيه ِْمَ ،و َجال أَ ْهلُ ُهَ ،وأَ َتا ُه ْم َم ْن أَقَ َ
ِ
ِ
يم ْن ل َ ْم يَدع
يم ْن َز َع َم أَنَّ ُه ْاس ُت ْكرِ َه َو ُح ِش َرَ ،وف َ
َع ْه ِد ِه ْم ،فَ َما َر ْأيُ ُك ْم ف َ
وفيم ِن
ام ول َ ْم يَ َد ْع َش ْيئا ،ول َ ْم ُ
َذلِ َ َول َ ْم يَ ُق ْم َو ِجال ،وفيمن أَقَ َ
يجلَ ،
ام و َك َّف ل َ ْم يَ ِز ْد ُه ُغ ْل ُب ُه إال
الوفاءَ ْ
َ
لمن أَقَ َ
است ْسلَ َم فَأَ ْج َم ُعوا َعلَى أ َّن َ
وإن َك َذ َب نُب َِذ إليهم
َخ ْيرا ،وأ َّن َم ِن ا َّد َعى فَ َص َد َق أَ ْو َوفَى فَب َِم ْن ِزل َ ِته ِْمْ ،

واد ُعو ُه ْم
وأَعادوا ُص ْل َح ُه ْم ،وأن يُ ْج َع َل أَ ْم ُر َم ْن َج َال إليه ِْمْ ،
اءوا َ
فإن َش ُ
اءوا َت ُّموا على منعهم من أرضهم ولم يعطوهم
و َكانُوا ُله ْم ِذ َّمةْ ،
وإن َش ُ
الج َالءَ،
ام ْ
إال ال ِق َت َال ،وأَ ْن يُ َخيرِوا َم ْن أَقَ َ
واس َت ْسلَ َم :ال ِج َز َاء ،أو َ
و َكذلِ َ ال ِف َال َح<(.)0
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للمغرية بن شعبة  حني بعثه إىل الكوفة
>يَا ُم ِغ َير ُة ،لِ َي ْأ َم ْن َ األَ ْب َر ُارَ ،و ْل َي َخ ْف َ الْ ُف َّج ُار<(.)2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه الطبري في تاريخه.515/3 :
( )2رواه الطبري في تاريخه 065/4 :وابن األثير في الكامل في التاريخ.404/2 :
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وقد َقدِم عليه عمرو بن العاص  مبا ٍل من مصر
ِ
ض
> َما َج َب ْي َت ِإال َه َذا؟< قال عمرو :أَ َت ْس َتقلُّ َه َذا؟ قَ َالِ > :إ َّن األ َ ْر َ
يت< ،فقال عمروَ :ص َد ْق َت
َح َفلَ ْت َح ْفال ل َ ْم َت ْح َف ْل ِم ْثلَ ُه فَ َحلَ ْب َت َوبَ ِق َ
َوأَنَا أُ ْع ِطي َ َع ْهدا أَال أَ ُخونَ َ َ ،وأَ ْع ِط ِني ِم ْثلَ ُه أَال ُت َصد َق َعلَ َّي ،فَ َق َال
عمر> :أَ ْم ِس ْ َعلَ ْي َ ِ ،إني ال َآم ُن ِإ ْن فَ َع ْل ُت أَ ْن َته َِّم َو ِإ ْن َه َم ْم َت
َحنَ ْث َتَ ،و ْاي ُم اهلل ِ ألُ َكم َم َّن أَ ْف َو َاه ُك ْم َع ْن َه َذا ا ْل َما ِل َك َما ظَلَ ْف ُت نَ ْف ِسي
الس ُيو ِ
ف<(.)1
َع ْن ُه ،فَلَ ْو قَ ْد ُم ُّت ل َ ُت َك ِاف ُح َّن َعلَ ْيه ِ بِ ُّ
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ملا أتاه فتح القادسية ،بعد أن قرأ سورة الفتح
اجة ِإال َس َد ْد ُت َها َما ا َّت َس َع بَ ْع ُضنَا
> ِإني َحرِيص َعلى أَال أَ َد َع َح َ
لِب ْعض ،فَ ِإ َذا َعج َز َذلِ َ َعنَّا َت َ ِ
ي ِفي
َ
آس ْينَا في َع ْي ِشنَا َح َّتى نَ ْس َت ِو َ
َ
ا ْل َك َفا ِ
س ِم ْث ِل ال َّ ِذي َوقَ َع ِف َيها ل َ ُك ْم،
فَ ،ول َ َودِ ْد ُت أنَّ ُك ْم ُعل ْم ُت ْم من نَ ْف ِ
َول َ ْس ُت ُم َعل َم ُك ْم ِإال بِالْ َع َم ِلِ ،إني َواهلل ِ َما أَنَا بِ َملِ فَأَ ْس َت ْع ِب َد ُك ْمَ ،و ِإنَّ َما
ِ
ض َعلَ َّي األَ َمانَ ُة ،فَ ِإ ْن أَبَ ْي ُت َها َو َر َد ْد ُت َها َعلَ ْي ُك ْم َوا َّت َب ْع ُت ُك ْم
أَنَا َع ْب ُد اهلل ُعرِ َ
َح َّتى َت ْش َب ُعوا ِفي بُ ُيوتِ ُك ْمَ ،و ُت ْر َو ْوا َس ِع ْد ُتَ ،و ِإ ْن أَنَا حملتها واستتبعتها
يت ال أُقَالُ َوال
يت ،فَ َفرِ ْح ُت قَلِيالَ ،و َح ِز ْن ُت َط ِويالَ ،وبَ ِق ُ
ِإلَى بَ ْي ِتي َش ِق ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه البالذري في أنساب األشراف.319/01 :
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أُ َر ُّد فَأُ ْس َت ْع َت ُب<(.)0
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اب أَ ْو
>ل َ ْو َال أَ ْن أَ ِس َير ِفي َسبِي ِل اهلل ِ أَ ْو أَ َض َع َج ْنبِي هلل ِ ِفي ال ُّت َر ِ
أُ َجالِ َس قَ ْوما يَ ْل َت ِقطُو َن طَي َب ا ْل َك َالمِ َك َما يُ ْل َت َقطُ طَي ُب ال َّت ْمرِ َألَ ْح َب ْب ُت أَ ْن
أَ ُكو َن قَ ْد ل َ ِح ْق ُت بِاهلل<(.)2
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وقد قرأ قوله تعالى{ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ}
[الجنَ > ،]06 :ح ْي ُث َكا َن ا ْل َم ُاء َكا َن ا ْل َمالُ َ ،و َح ْي ُث َكا َن ا ْل َمالُ َكانَ ِ
ت
ا ْل ِف ْتنَ ُة<(.)3
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واإلصطَ ْخريات( ،)4فَ َع َّد قُ َرى
اله َمذانيات
ْ
>اللَّ ُه َّم َال ُت ْد ِر ْك ِني أَبناءُ َ
وب األَ َع ِ
اج ِمَ ،وأَ ْل ِسنَ ُة ا ْل َع َر ِب<(.)5
ين ل َ ُه ْم قُلُ ُ
ِم ْن قُ َرى فَار َِس ،ال َّ ِذ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3
()4

()5

رواه الطبري في تاريخه 513/3 :وابن كثير في البداية والنهاية.696/9 :
رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( )09165والبالذري في أنساب األشراف342/01 :
رواه ابن أبي الدنيا في إصالح المال (.)41
اله َمذانيات واإلصطخريات :نسبة إلى همذان وإصطخر ،وهما من بالد فارس .انظر :معجم
َ
البلدان 200/0 :و.401/5
ولهذا قال عبد الرحمن بن األزهر ك راوي األثر ك :فع َّد قرى من قرى فارس.
أخرجه المستغفري في فضائل القرآن ( ،)91وذكره ابن كثير في مسند الفاروق625/2 :
وعزاه لْلسماعيلي.
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لعثمان بن عفان وعبد اهلل بن عباس
> ِإني نَ َظ ْر ُت ِفي أَ ْه ِل ا ْل َم ِدينَةِ َو َج ْد ُت ُك َما ِم ْن أَ ْك َثرِ أَ ْهلِ َها َع ِش َيرة،
فَ ُخ َذا َه َذا ا ْل َم َال فَا ْق َت ِس َم ُاه ،فَ َما َكا َن ِم ْن فَ ْضل فَ ُر َّدا< ،فَأَ َّما ُع ْث َما ُن فَ َح َثا،
َوأَ َّما ابن عباس فَ َج َثا لِ ُر ْك َب َته ،وقالَ :و ِإ ْن َكا َن نُ ْق َصان َر َد ْد َت َعلَ ْينَا ،فَ َق َال
ُع َم ُر >نَ ْشنَ َشة ِم ْن أَ ْخ َش َن( ،)0أَ َما َكا َن َه َذا ِع ْن َد اهلل ِ ِإ ْذ ُم َح َّمد َوأَ ْص َحابُ ُه


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ه َك َذا َكا َن ُس ْفيَان يرويه ِ ب َِت ْق ِديم النُّونَ .وأما
( )0قال أبو عبيد في (غريب الحديثَ :)241/3 :
أهل الْعلم ب ِالْ َع َرب َِّية ِ فَ َي ُقولُو َن غير َه َذا .قَ َال ْاأل َ ْص َم ِع ُّيِ :إنَّ َما هوِ :
وه َذا
شنشنَ ُة ْأعرِفُ َها من ْ
أخ َزمَ .
يت َر َجز ُتمث َل بِهِ.
بَ ُ
طعة ِ ُتقطَ ُع من اللَّ ْحمَ .وقَ َال غير َو ِ
احد :بل الشنشنة
كالمضغة ،أَو الْ ِق َ
قَ َال :والش ْن ِشنَة قد تكون ُ
والس ِج ّية .فَأَ َر َاد عمر ِإني أعرف فِي َمشابِه من أَب ِي ِفي َر ْأيه وعقلهَ ،ويُ َقال :إِنَّه
مثل الطبيعة َّ
الش ْعر ألبي أخزم
حمه اهللَ .وأَ ْخبرنِي ْابن الْ َك ْلب ِّي أَن َه َذا ّ
لم يكن لقرشي مثل َر ْأي الْ َع َّباس َر َ
ات أخزم
الطَّائِي َو ُه َو جد أبي َحاتِم الطائي أَو جد جدهَ ،و َكا َن ل َ ُه ْابن يُ َقال ل َ ُه( :أخزم) ،فَ َم َ
ين ،فَ َوثَ ُبوا يَ ْوما على جدهم أبي أخزم فأدموه ،فَ َق َال:
َوترك بَ ِن َ
ِش ْن ِشكككككنَة
أعرفهكككككا مكككككن أخكككككزم ِ
رملككككككككوني بالككككككككدم ِ
كككككككي ّ
َ
إ ّن بَ ِنك ّ
ِ
سبه َكا َن بِه ِ عاقاَ .وقد يكون ا ْل َم ْعنى اآلخر
يَ ْع ِني أَن َه ُؤ َالء أشبهوا أباهم فِي َطب َِيعته وخلقه َوأَ ْح ُ
الش ْعر عقيل بن ُعلَّ َفة المري فِي
بضعةَ .وقد تمثل أَ ْيضا ب َِه َذا ّ
َكأَنَّ ُه جعلهم قِط َْعة ِم ْن ُه أَي أَنهم َ
بعض َولَدهَ ،و ِإنَّ َما تمثل بِه ِ عمر تمثال).
ويظهر لي واهلل تعالى أعلم ،أ َّن عمر  لم يُرد بقوله هذا المشابهة في الرأي والعقل ،وإن
كان العباس وابنه  من أهل الرأي والعقل والدين ،لكنه أراد المشابهة في الحرص على
المال ،فإ َّن العباس  كك كسائر بني آدم كك كان معروفا بالحرص على المال ،ففي حديث
ك أُتي ب َِمال ِم َن
أنس بن مال  الذي رواه البخاري ( )420أ َّن النَّب ُِّي ك
الب ْحري ِن ،فَ َق َال> :ا ْن ُثر ُ ِ
ك ،فَ َخ َر َج
الم ْس ِج ِد<َ ،و َكا َن أَ ْكثَ َر َمال أُت ِ َي بِه ِ َر ُسولُ اهلل ِ ك
وه في َ
َ َْ
ُ
ِ
َر ُسولُ اللَّه ِ
الصالَ َة َجاءَ فَ َجلَ َس=
الصالَة َول َ ْم يَل َْت ِف ْت ِإل َ ْيهِ ،فَلَ َّما قَ َضى َّ
ِإلَى َّ
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يَ ْأ ُكلُو َن ا ْل َق َّد<.
فقال ابن عباس :بَلَى َواهلل ِ ل َ َق ْد َكا َن َه َذا ِع ْن َد اهلل ِ َو ُم َح َّمد
ك َحيَ ،ول َ ْو َعلَ ْيه ِ فُ ِت َح ل َ َصنَ َع ِفيه ِ َغ ْي َر ال َّ ِذي َت ْصنَ ُع ،فَ َغ ِض َب
ك
ُع َم ُر َوقَ َال> :أَ ْو َصنَ َع َما َذا؟< فقال ابن عباسِ :إذا َألَ َك َل َوأَط َْع َمنَا.
فَنَ َش َج ُع َم ُر َح َّتى ْاخ َتلَ َف ْت أَ ْض َال ُع ُه ،ثُ َّم قالَ > :ودِ ْد ُت أَني َخ َر ْج ُت
ِم ْن َها َك َفافا َال لِ َي َو َال َعلَ َّي<(.)0

[ ]152وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



()2

ملا بلغه فتح خراسان من قِبل األحنف بن قيس
> ِإ َّن اهللَ َت َب َار َك َو َت َعالَى َذ َك َر رسوله َو َما بَ َع َث ُه بِه ِ ِم َن ا ْل ُه َدىَ ،و َو َع َد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ول اللَّهِ :أَ ْع ِط ِني ،فَ ِإني
اس ،فَ َق َال يَا َر ُس َ
اء ُه َ
الع َّب ُ
= ِإل َ ْيهِ ،ف َ َما َكا َن يَ َرى أَ َحدا ِإ َّال أ َ ْع َط ُاهِ ،إ ْذ َج َ
ككُ > :خذْ < فَ َح َثا ِفي ثَ ْوبِهِ ،ثُ َّم
فَ َاد ْي ُت نَ ْف ِسي َوفَ َاد ْي ُت َع ِقيال ،ف َ َق َال ل َ ُه َر ُسولُ اهلل ِ كك
ول اللَّهِْ ،اؤ ُم ْر بَ ْع َض ُه ْم يَ ْرفَ ْع ُه إِل َ َّي ،قَ َال> :الَ< قَ َال :فَ ْارفَ ْع ُه
َذ َه َب يُ ِقلُّ ُه فَلَ ْم يَ ْس َت ِط ْع ،فَ َق َال :يَا َر ُس َ
ول اهللِْ ،اؤ ُم ْر بَ ْع َض ُه ْم يَ ْرفَ ْع ُه َعلَ َّي،
أَ ْن َت َعلَ َّي ،قَ َال> :الَ< فَنَثَ َر ِم ْن ُه ،ثُ َّم َذ َه َب يُ ِقلُّ ُه ،فَ َق َال :يَا َر ُس َ
اح َت َملَ ُه ،فَأَلْ َق ُاه َعلَى َكا ِهلِهِ ،ثُ َّم
قَ َال> :ال َ< قَ َال :ف َ ْارفَ ْع ُه أَ ْن َت َعلَ َّي ،قَ َال> :الَ< فَنَ َث َر ِم ْن ُه ،ثُ َّم ْ
ك يُ ْتب ُِع ُه بَ َص َر ُه َح َّتى َخ ِف َي َعلَ ْينَا كك َع َجبا ِم ْن ِح ْر ِصه ِ كك فَ َما
ا ْنطَلَ َق ،فَ َما َز َال َر ُسولُ اهلل ِ ك
ك َوثَ َّم ِم ْن َها دِ ْر َهم.
ام َر ُسولُ اهلل ِ ك
قَ َ
لما راجع ابن عباس  عمر  في أمر المال ،نَسبه عمر إلى أبيه في الحرص
ولهذا َّ
على المال ،وسياق الكالم يقتضي هذا.
( )0رواه الحميدي في المسند ( )31ويعقوب بن شيبة في مسند عمر ( )34والفسوي في
المعرفة والتاريخ 522 /0 :والب َّزار في البحر الزخار (.)219
( )2األحنف بن قيس السعدي التميمي ،يكنى أبا بحر ،واسمه الضحاك بن قيس .أدرك النبي
 .كان األحنف أحد الجلة
ولم يره ،ألنه أسلم على عهد رسول اهلل
الحلماء الدهاة الحكماء العقالء ،يعد في كبار التابعين بالبصرة ،توفي بالكوفة في إمارة مصعب
بن الزبير سنة سبع وستين ،ومشى مصعب في جنازته( .االستيعاب 044/0 :كك .)045
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آجلِه ِ َخير ال ُّد ْنيا َو ِ
اب َو ِ
َعلَى أَ ْت َبا ِعه ِ ِم ْن َع ِ
ال{ :ﭡ
اج ِل ال َّث َو ِ
اآلخ َر ِة فَ َق َ
َ
َْ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭ ﭮ} ،فالحمد ال َّ ِذي أَ ْن َج َز َو ْع َد ُهَ ،ونَ َص َر ُج ْن َد ُه ،أَال
ِإ َّن اللَّ َه قَ ْد أَ ْهلَ َ ُم ْل َ ا ْل َم ُج ِ
وس َّيةَِ ،وفَ َّر َق َش ْملَ ُه ْم ،فَلَ ْي ُسوا يَ ْملِ ُكو َن ِم ْن
بِالدِ ِه ْم ِش ْبرا يَ ُض ُّر بِ ُم ْسلِم أَال َو ِإ َّن اهللَ قَ ْد أَ ْو َرثَ ُك ْم أَ ْر َض ُه ْم َودِيَ َار ُه ْم
اء ُه ْم ،لِ َي ْنظ َُر َك ْي َف َت ْع َملُو َن! أَال َو ِإ َّن الْ ِم ْص َر ْي ِن ِم ْن
َوأَ ْم َوال َ ُه ْم َوأَ ْبنَ َ
ِ
يما َم َضى ِم َن ا ْل ُب ْع ِدَ ،وقَ ْد َو َغلُوا ِفي
َم َسالِ ِح َها ا ْل َي ْو َم َكأَ ْن ُت ْم َوا ْل ِم ْص َر ْي ِن ف َ
ِ
وموا
ا ْلبِالدَِ ،واهللُ بَالِغ أَ ْم َر ُهَ ،و ُم ْن ِجز َو ْع َد ُهَ ،و ُم ْتبِع آخ َر َذلِ َ أَ َّول َ ُه ،فَ ُق ُ
ِفي أَ ْمرِهِ َعلَى َر ُجل يُو ِ
ف ل َ ُك ْم بِ َع ْه ِدهَِ ،ويُ ْؤتِ ُك ْم َو ْع َد ُهَ ،وال ُت َبدلُوا َوال
ُت َغي ُروا ،فَ َي ْس َت ْب ِد َل اهللُ بِ ُك ْم َغ ْي َر ُك ْم ،فَ ِإني ال أَ َخ ُاف َعلَى َه ِذهِ األُ َّمةِ أَ ْن
ُت ْؤ َتى ِإال ِم ْن قِ َبلَ ُك ْم<(.)0

[ ]153وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



حلذيفة وابن مسعود وأبي الدرداء وأبي ذر وعقبة بن عامر

يث التي أَ ْف َش ْي ُت ْم َع ْن َر ُسو ِل اهلل ِ ك
> َما َه ِذ ِه األَحا ِد ُ
يموا
اآلفاق؟< قالوا :أَ َت َّته ُِمنَا؟! قَ َالَ > :ال ،ولكن أَقِ ُ
ُت َفا ِرقُوني َما ِع ْش ُت ،فَنَ ْح ُن أَ ْعلَ ُم بِ َما نَ ْأ ُخذُ ِم ْن ُك ْم َو َما نَ َر ُّد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ك في
ِع ْند ِي وال
َعلَ ْي ُك ْم(،<)2

( )0رواه الطبري في تاريخه 013/4 :وعنه ابن األثير في الكامل في التاريخ 401/2 :وابن كثير
في البداية والنهاية.011/01 :
وه=
( )2قال الطحاوي في (شرح مشكل اآلثار( :)303/05 :قَ َال قَائِل :ف َ َما َو ْج ُه َه َذا ال َّ ِذي ُرو ُيت ُم ُ
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فما فارقوه حتى مات ،وما خرج ابن مسعود إلى الكوفة ببيعة عثمان
س عمر في هذا السبب(.)0
إال من َحب ِ

[ ]154وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



لمعاذ بن جبل  وقد أفتاه في امرأة ُحبلى غاب عنها زوجها
سنتين:
اء أَ ْن يَلِ ْد َن ِم ْث َل ُم َعاذ ،ل َ ْو َال ُم َعاذ َهلَ َ ُع َم ُر<(.)2
> َع َج َز الن َس ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اس َعلَى َما َكا َن َر ُسولُ الل ــ
=
َع ْن ُع َم َرَ ،و ُه َو إ َمام َراشد َم ْهد ُّ
يَ ،وأَ ْن ُت ْم َت ْعلَ ُمو َن أَن ُه َال يَق ُف الن ُ
يما َكا َن م ْن ُع َم َر َما يَ ْقطَ ُع ُه ْم َع ْن َذل َك مما َكا َن م ْن ُه؟
ــ إال ب َما يُ َح ِّدثُ ُه ْم به أَ ْص َحابُ ُه َع ْن ُهَ ،وف َ
ك،
فَ َكا َن َج َوابُنَا ل َ ُه ِفي َذلِ َ  :أَ َّن ُع َم َر َكا َن َمذْ َه ُب ُه ِح َياطَ َة َما يُ ْر َوى َع ْن َر ُسو ِل اهلل ِ ك
ين َر َو ْو ُه ُع ُدوالِ ،إ ْذ َكا َن َعلَى ْاألَئِ َّمة ِ َتأَ ُّم ُل َما يُ ْش َه ُد بِه ِ ِع ْن َد ُه ْمِ ،م َّم ْن قَ ْد ثَ َب َت َع ْدل ُ ُه
َو ِإ ْن َكا َن ال َّ ِذ َ
ِ
يما يُ َحد ُث بِه ِ َع ْن َر ُسو ِل اهلل ِ ك
ك ِم َّما َال يَ ْح َفظ ُُه َع ْن ُه َك َذلِ َ
ِع ْن َد ُه ْم ،فَ َكا َن ُع َم ُر ف َ
ِ
ك
يما َح َّد َث بِه ِ َع ْن ُهَ ،ع ِن النَّبِي ك
أَ ْيضاَ ،و َك َذلِ َ فَ َع َل بِأَبِي ُم َ
وسى َم َع َع ْدلِه ِ ِع ْن َد ُه ،ف َ
ِ
ِ
يما َت َق َّد َم ِمنَّا فِي ِك َتابِنَا َه َذاَ ،وقَ ْد َوقَ َف َعلَى َذلِ َ
ِم َّما ل َ ْم يَ ُك ْن ِع ْن َد ُه في ِاال ْس ِت ْئ َذا ِن ِم َّما َذ َك ْرنَ ُاه ف َ
اب َر ُسو ِل اهلل ِ ك
ِم ْن ُه أُبَ ُّي ْب ُن َك ْعبَ ،و َم ْن ِس َواهُ ِم ْن أَ ْص َح ِ
ين َوقَ ُفوا َعلَى َذلِ َ
ك ال َّ ِذ َ
وه ِفيهِ ،فَ َد َّل َذلِ َ َعلَى ُم َوافَ َق ِته ِْم ِإيَّ ُاه َعلَ ْيهَِ ،ول َ َّما َكا َن َذلِ َ
وه َعلَ ْيهَِ ،ول َ ْم يُ َخالِ ُف ُ
ِم ْن ُهَ ،ول َ ْم يُ ْن ِك ُر ُ
ين َكا َن ِم ْن ُه ِفي َح ْب ِسه ِْم ِم َّما َكا َن فَ َعلَ ُه ِفي َذلِ َ لِ َه َذا الْ َم ْعنَىَ ،ال ِأل َ ْن
َك َذلِ َ فَ َع َل ِفي أ ُ ُمو ِر ال َّ ِذ َ
وه ِم ْن ُهَ ،و َك َذلِ َ َكا َن أَبُو بَ ْكر
يَ ْقطَ َع ُه ْم َع ِن التَّ ْبلِي ِغ َع ْن َر ُسو ِل اهلل ِ ك
اس َما قَ ْد َس ِم ُع ُ
ك النَّ َ
 قَ ْبلَ ُه ِفي ِم ْث ِل َه َذا).
وجود
( )0رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 511/41 :وابن كثير في مسند الفاروقَّ 624 /2 :
إسناده.
( )2رواه عبد الرزاق في المصنف ( )03454وسعيد بن منصور في السنن ( )2116وابن أبي
شيبة في المصنف ( )29411والدارقطني في السنن ( )3116ومن طريقه البيهقي في السنن
الكبرى ( )05551وسنده ضعيف.
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ألبي عبيدة بن الجراح  ،وقد استنكر عليه أبو عبيدة أن
يخوض مع بعيره الماء ويراه كبار أهل الشام وهو على هذه الحالة:
>أَ َّو ْه كك يَ ُم ُّد بِ َها َص ْو َت ُه كك ل َ ْو َغ ْي ُر َك يَ ُقولُ َه َذا يَا أَبَا ُع َب ْي َد َةِ ،إنَّ ُك ْم
س ،فَأَ َع َّز ُك ُم اهللُ بِ ْ ِ
اإل ْس َالم ِ،
سَ ،وأَ ْح َق َر النَّا ِ
سَ ،وأَقَلَّ النَّا ِ
ُك ْن ُت ْم أَ َذ َّل النَّا ِ
فَ َم ْه َما َت ْطلُ ُبوا ا ْل ِع َّز بِ َغ ْيرِهِ يُ ِذل َّ ُك ُم اهلل<(.)0

[ ]156وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



> ِإنَّ َها َس َت ُكو ُن أُ َم َر ُاء َو ُع َّمال ُص ْح َب ُت ُه ْم ِف ْتنَة َو ُم َف َارقَ ُت ُه ْم ُك ْفر<(.)2

[ ]157وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



عن انتظار املهاجرين واألنصار لقدوم النيب
عليهم املدينة
ك ِفي ا ْل ُق ُدومِ َعلَ ْينَاَ ،و َكانَ ِ
ت
ول اهلل ِ ك
> ُكنَّا قَ ِد ْاس َت ْبطَ ْأنَا َر ُس َ
ْاألَ ْن َص ُار يَ ْغ ُدو َن ِإلَى ظ َْهرِ ا ْل َح َّر ِة فَ َي ْجلِ ُسو َن َح َّتى يَ ْر َت ِف َع النَّ َه ُار ،فَ ِإ َذا ْار َت َف َع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق ( )514وابن أبي شيبة في المصنف ( )34539وهناد
بن السري في الزهد 401/2 :وسعدان في جزءه ( )6وابن أبي الدنيا في الزهد ()001
والمحاملي في أماليه ( )239والدينوري في المجالسة وجواهر العلم ( )401وابن أبي شريح
في األحاديث المائة ( )51والحاكم في المستدرك ( )211و( )211والبيهقي في شعب
اإليمان ( )1141وابن عساكر في تاريخ دمشق.5/44 :
( )2رواه عفان بن مسلم في أحاديثه ( )292وابن أبي شيبة في المصنف ( )35357واللفظ له.
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النَّ َه ُار َو َح ِم َي ِ
الش ْم ُس َر َج َع ْت ِإلَى َمنَا ِزلِ َها ،فَ َق َال ُع َم ُرَ :و ُكنَّا نَ ْن َت ِظ ُر
ت َّ
ك ِإ َذا َر ُجل ِم َن ا ْل َي ُهودِ قَ ْد أَ ْو َمأَ َعلَى أُطُم ِم ْن آطَامه ْم
ول اهللِ ك
َر ُس َ
اح بأَ ْعلَى َص ْوته :يَا َم ْع َش َر ا ْل َع َرب َه َذا َصاح ُب ُك ُم الذي َت ْن َتظ ُرو َن،
فَ َص َ
َو َسم ْع ُت ا ْل َو ْج َب َة في بَني َع ْمرو ْبن َع ْوف( )1فَأَ ْخ ُر ُج م َن ا ْل َباب َوإ َذا ا ْل ُم ْسل ُمو َن
الس َال َح ،فَا ْن َطلَ ْق ُت َم َع ا ْل َق ْوم ع ْن َد ال ُّظ ْهر فَأَ َخ َذ َر ُسولُ الل
قَ ْد لَب ُسوا ِّ
ات ا ْل َيمين َحتى نَ َز َل في بَني َع ْمرو ْبن َع ْوف<(.)2
ـ
ـ َذ َ

[ ]158وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف الكوفة
>ا ْل ُكوفَ ُة ُر ْم ُح اهلل َِ ،و َك ْن ُز ْ ِ
يما ِنَ ،و ُج ْم ُج َم ُة( )3ا ْل َع َر ِب يُ ْح ِر ُزو َن
اإل َ
ور ُه ْمَ ،ويَ ُم ُّدو َن ْاألَ ْم َص َار<(.)4
ثُ ُغ َ

[ ]159وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف الشهادة
>أَ َال َال يُ ْؤ َس ُر أَ َحد ِفي ْ ِ
اإل ْس َالمِ بِ َش َه َاد ِة ال ُّزو ِر ،فَ ِإنَّا َال نَ ْق َب ُل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3
()4

عمرو بن عوف بن مال بن أوس ،من األزد :ج ّد جاهلي .كان له من الولد حبيب ،وعوف،
وثعلبة ،ووائل ،ولوذان ،ومنهم بطون( .األعالم للزركلي.)12/5 :
و(بنو َع ْمرو بن َع ْوف) قبيلة معروفة من األنصار  ،ينسبون إلى عمرو بن عوف
المذكور ،وكان يسكنون قباء( .تهذيب األسماء واللغات.)290/2 :
رواه البزار في البحر الزخار (.)214
ساداتها ،أل َّن الجمجمة الرأس ،وهو أشرف األعضاء .وقيل جماجم العرب :التي تجمع
أَ ْي َ
البطون فينسب إليها دونهم( .النهاية البن األثير كك ( َج ْم َج َم)).
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (.)33001
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ول<(.)0
ِإ َّال ا ْل ُع ُد َ

[ ]161وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه
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لبعض األنصار وقد شيَّعهم إىل الكوفة
ُوه
> َم َش ْي ُت َم َع ُك ْم لِ َح ِديث أَ َر ْد ُت أَ ْن أُ َحدثَ ُك ْم بِه ِْ ،
فأرد ُت أَ ْن َت ْح َفظ ُ
ِ
اي َم َع ُك ْمِ ،إنَّ ُك ْم َت ْق َد ُمو َن َعلَى قَ ْوم لِ ْل ُق ْرآ ِن ِفي ُص ُدو ِر ِه ْم َه ِزيز َك َه ِزي ِز
ل َم ْم َش َ
اب ُم َح َّمد،
ا ْل ِم ْر َج ِل ،فَ ِإ َذا َرأَ ْو ُك ْم َم ُّدوا ِإل َ ْي ُك ْم أَ ْعنَاقَ ُه ْمَ ،وقَالُوا :أَ ْص َح ُ
ك ،ثُ َّم أَنَا َشرِي ُك ُك ْم<(.)2
فَأَقِلُّوا الر َوايَ َة َع ْن َر ُسو ِل اهلل ِ ك

[ ]161وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف أهل الكوفة
الض ِع َيف
> َم ْن َع ِذيرِي ِم ْن أَ ْه ِل ا ْل ُكوفَةِِ ،إ ِن ْاس َت ْع َم ْل ُت َعلَ ْيه ُِم َّ
وه< ،فَ َق َال َر ُجل :يَا أَ ِم َير
ي فَ َّج ُر ُ
َحق َُّر ُ
وهَ ،و ِإ ِن ْاس َت ْع َم ْل ُت َعلَ ْيه ُِم ا ْل َق ِو َّ
الشام ِ< ،فَ َق َال ا ْل ُم ِغ َير ُة
ين ،أَ ْي َن أَ ْن َت َع ْن ُم َعاوِيَ َة؟ فَ َق َالَ > :ذا َك بِ َّ
ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
يمانُ ُه َو َعلَ ْي َ َض ْع ُف ُهَ ،وأَ َّما ا ْل َف ِ
اج ُر
ْب ُن ُش ْع َب َة :أَ َّما ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َّ
الض ِع ُيف فَلَ ُه ِإ َ
()3
ِ
ور ُه ،قَ َال ُع َم ُر> :فَلَ َعلَّ َ يَا أَ ْع َو ُر ِإ ْن
ج
ف
ه
ي
ل
ع
و
ه
ت
و
ق
ل
ف
ي
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َّ
ُ
َ
ا ْل َق ِو ُّ
ُ
ُ
َ ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه مال في الموطأ ( )2666وابن أبي شيبة في المصنف ()23496
( )2رواه ابن ماجه في السنن ( )21والدارمي في السنن ( )211والطحاوي في شرح مشكل اآلثار
( )6149وابن المقرئ في المعجم ( )619والحاكم في المستدرك ( )341والبيهقي في معرفة
السنن واآلثار ( )013وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (.)0916
( )3في تاريخ الطبري 065/4 :أَ َّن ُع َم َر قَ َال( :قَ ْب َل أَ ِن ْاس َت ْع َم َل الْ ُم ِغ َير َةَ :ما َت ُقولُو َن فِي َت ْولِ َية ِ=
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يت بِه ِ ،قَ ْد َول َّ ْي ُت َ ا ْل ُكوفَ َة َوأَ َّج ْل ُت َ ثَالثا
َول َّ ْي ُت َ َت ُع ُ
ود لِ َش ْيء ِم َّما ُر ِم َ
َح َّتى َت ْش َخ َص<(.)0

[ ]162وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ِي( )2وقد أراد عمر أن يستعمله فرفض
إىل سعيد بن عامر اجلُ َمح ِّ

وها ِفي ُعنُ ِقي ،ثُ َّم َت َخلَّ ْي ُت ْم َعنيِ ،إني
> َواهلل ِ َال أَ َد ُع ُك ْمَ ،ج َع ْل ُت ُم َ
ِإنَّ َما أَ ْب َعثُ َ َعلَى قَ ْوم ل َ ْس َت بِأَ ْف َضلِه ِْمَ ،ول َ ْس ُت أَ ْب َعثُ َ َعلَ ْيه ِْم لِ َت ْضرِ َب
اض ُه ْمَ ،ول َ ِكنَّ َ ُت َجا ِه ُد بِه ِْم َع ُد َّو ُه ْمَ ،و ُت ْق ِس ُم
أَ ْب َش َار ُه ْمَ ،و َال َت ْن َت ِه َ أَ ْع َر َ
ِفيه ِْم فَ ْي َئ ُه ْم< .قَ َال :ا َّت ِق اهللَ يَا ُع َم ُرَ ،و َال َت ْف ِتنيَ ،وأَقِ ْم َو ْج َه َ َوقَ َضاءَ َك
ين َوبَ ِعي ِد ِه ْمَ ،و َال ُت ْق ِ
ص ْر ِفي أَ ْمر
لِ َم ِن ْاس َت ْر َعا َك اهللُ ِم ْن قَرِ ِ
يب ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
ِ
اء ْي ِن ،فَ َي ْخ َتلِ َف َعلَ ْي َ أَ ْم ُر َك َو َت ِز َيغ َع ِن ا ْل َحقَ ،وا ْل َزمِ ْاأل َ ْم َر
َواحد قَ َض َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= َر ُجل َض ِعيف ُم ْسلِم أَ ْو َر ُجل قَ ِوي ُم َشدد؟ فَ َق َال الْ ُم ِغير ُة :أ َ َّما َّ ِ
الم ُه
الضع ُيف الْ ُم ْسلِ ُم فَ ِإ َّن إِ ْس َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين ،قَ َال :فَإنَّاِ
ل ِن َف ْسه ِ َو َض ْع َف ُه َعلَ ْي َ َ ،وأَ َّما الْ َق ِو ُّ
ي الْ ُم َشد ُد فَ ِإ َّن ِش َد َاد ُه لنَ ْفسه َوقُ َّو َت ُه لل ُْم ْسلم َ
بَا ِعثُو َك يَا ُم ِغ َير ُة).
( )0رواه البالذري في أنساب األشراف 325/01 :كك .326
الج َم ِح ُّي ،من أشراف بني ُج َمح .أسلم قبل خيبر .وهاجر
( )2سعيد ْبن عامر ْبن ِحذيَم القرشي ُ
خيبر وما بعد ذل من المشاهد .وكان على
ِإلَى المدينةَ .و َش ِه َد َم َع َر ُسو ِل اهلل
حمص ،وكانت تصيبه غشية وهو بين ظهري أصحابه ،فذُ ِك َر ذل لعمر فسأله ،فقال> :كنت
فيمن حضر خبيبا رحمه اهلل حين قتل ،وسمعت دعوته ،فواهلل ما خطرت على قلبي وأنا في
خيرا زاهدا فاضالً ،قيل :أنه استعفى
مجلس إال غشي علي< .فزاده عند عمر خيرا .وكان ّ
عمر فأعفاه عن حمص ،وقيل :إنه لما مات أبو عبيدة ومعاذ ويزيد بن أبي سفيان ،ولى عمر
سعيد بن عامر حمص ،فلم يزل عليها حتى مات ،فحينئذ جمع عمر الشام لمعاوية.
(الطبقات الكبرى 269/4 :واالستيعاب.)624/2 :
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ض ا ْل َغ َم َر ِ
ات ِإلَى ا ْل َحق َح ْي ُث
َوا ْل ُح َّج َة يُ ِعينُ َ اهللُ َعلَى َما َو َّال َكُ ،خ ِ
ش ِفي اهلل ِ ل َ ْو َم َة َالئِم .قَ َال ُع َم ُرَ > :و ْي َح َ َ ،م ْن يُ ِط ُيق
َعلِ ْم َت ُهَ ،و َال َت ْخ َ
َه َذا يَا َس ِعي ُد ْب َن َعا ِمر؟< قَ َالَ :م ْن قَطَ َع اهللُ ِفي ُعنُ ِقه ِ ِم ْث َل ال َّ ِذي قَطَ َع ِفي
ُعنُ ِق َ ِ ،إنَّ َما َعلَ ْي َ أَ ْن َت ْأ ُم َر فَ ُي َطا َع أَ ْم ُر َك أَ ْو يُ ْت َر َك ،فَ َت ُكو َن ل َ َ ا ْل ُح َّج ُة،
قَ َال ُع َم ُرِ > :إنَّا َسنَ ْج َع ُل ل َ َ ر ِْزقا< ،قَ َال :قَ ْد ُج ِع َل لِي َما يَ ْك ِفي ِني ُدونَ ُه،
ِ
اء ُه .فَ َكا َن ِإ َذا َخ َر َج
َو َما أَنَا ُم ْز َداد ِم ْن َما ِل ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
ين َش ْيئا ،يَ ْعني َعطَ َ
َع َطاء ُه نَ َظ َر ِإلَى قُ ِ
وت أَ ْهلِه ِ ِم ْن ط ََعا ِمه ِْم َو َش َرابِه ِْم فَ َع َزل َ ُهَ ،ونَ َظ َر ِإلَى بَ ِق َّي ِته ِ
َ
فَ َت َص َّد َق بِه ِ ،فَ ُي َقالُ ل َ ُه :أَ ْي َن َمال ُ َ ؟ فَيَ ُقولُ  :أَ ْق َر ْض ُت ُه ،فَأَ َتى نَاس ِم ْن
ي
قَ ْو ِمه ِ ،فَ َقالُوا ل َ ُهِ :إ َّن لِ َق ْو ِم َ َعلَ ْي َ َحقًّا .قَ َالَ :ما أَ ْس َت ْأثِ ُر َعلَ ْيه ِْم َو ِإ َّن يَ َد َّ
ور ال ِعي ِن،
َم َع أَ ْي ِديه ِْمَ ،و َما أَنَا بِطَالِب ر َِضى أَ َحد ِم َن النَّا ِ
س بِ ِط ْل َب ِتي ا ْل ُح َ
ِ
ِ
الش ْم ُس ِألَ ْه ِل
ض َك َما ُت ْشرِ ُق َّ
ل َ ِو ا َّطلَ َع ْت م ْن ُه َّن َواح َدة َألَ ْش َرقَ ْت ل َ َها ْاألَ ْر ُ
ول اهلل ِ
ال ُّد ْن َياَ ،و َما أَنَا ُم َت َخلف َع ِن ا ْل ُعنُ ِق ْاألَ َّو ِل ،بَ ْع َد أَ ْن َس ِم ْع ُت َر ُس َ
ين يُ َزفُّو َن َك َما ُت َز ُّف ا ْل َح َم ُام،
ك
يء فُ َق َر ُاء ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
ك يَ ُقولُ  :يَ ِج ُ
اس ُب َعلَ ْيه ِ،
فَ ُي َقالُ ل َ ُه ْم :قِ ُفوا لِ ْل ِح َس ِ
اب ،فَ َي ُقولُو َنَ :واهلل ِ َما َت َر ْكنَا َش ْيئا نُ َح َ
ين ،أَ ْو
فَ َي ُقولُ اهللُ َع َّز َو َج َّلَ :ص َد َق ِع َبا ِدي ،فَ َي ْد ُخلُو َن ا ْل َجنَّ َة قَ ْب َل َس ْب ِع َ
ين َعاما(.)0
قَ َال :أَ ْربَ ِع َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه المعافى بن عمران الموصلي في الزهد ( )42والطبراني في المعجم الكبير ()5511
وابن عساكر في تاريخ دمشق 045/20 :وابن الجوزي في المنتظم.310/4 :
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[ ]163وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه
لنَافِ ِع ْب ِن َع ْب ِد
عمر ِب ُع ْس َفا َن:

ال َْحار ِ
ِث ا ْل ُخ َزا ِعي

()1





(عامل مكة) وقد لقيه

> َم ِن ْاس َت ْخلَ ْف َت َعلَى أَ ْه ِل ا ْل َوادِي؟< قال نافعْ :اس َت ْخلَ ْف ُت َعلَ ْيه ِْم
ْاب َن أَ ْب َزى ،فقال عمرَ > :و َم ِن ْاب ُن أَ ْب َزى؟< قالَ :ر ُجل ِم ْن َم َوالِينَا ،قَ َال
اب اهلل ِ
ُع َم ُر> :فَ ْاس َت ْخلَ ْف َت َعلَ ْيه ِْم َم ْولى!< ،قال نافعِ :إنَّ ُه قَارِئ لِ ِك َت ِ

ض ،قَاض ،فقال ُع َم ُر> :أَ َما ِإ َّن نَب َِّي ُك ْم ك
َت َعالَىَ ،عالِم بِا ْل َف َرائِ ِ
ين<(.)2
قَ َالِ > :إ َّن اهللَ يَ ْرفَ ُع بِ َه َذا ا ْل ِك َت ِ
اب أَ ْق َواماَ ،ويَ َض ُع بِه ِ َ
آخرِ َ
*
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النبي
( )0نَاف ُع ْب ُن َع ْبد الْ َحارِث الْ ُخ َزاع ُّي ،روى عن ّ
الصحابة في طبقة من أسلم في
وقال
البخاري :يقال :إ ّن له صحبة ،وذكره ابن سعد في ّ
ّ
الصحابة ،وفضالئهم ،ويقال :إنه أسلم يوم الفتح،
البر :كان من كبار ّ
الفتح .وقال ابن عبد ّ
حبان،
فأقام بمكة ولم يهاجر ،فأنكر
الواقدي أن تكون له صحبة .وذكره في ّ
ّ
الصحابة ابن ّ
الصالح<.
السنن ومسند أحمد> :من سعادة المرء الجار ّ
والعسكري ،وآخرون ،وحديثه في ّ
ّ
وأمره عمر
ووقع في رواية إبراهيم
الحربي نافع بن الحارث بإسقاط (عبد)ّ .
والصواب إثباتهّ .
ّ
البخاري في صحيحه :اشترى نافع بن عبد الحارث لعمر من صفوان بن أمية
على مكّة .قال
ّ
السجن بمكّة( .اإلصابة.)322/6 :
دار ّ
( )2رواه ابن ماجه في السنن ( )201وأحمد في المسند ( )232والدارمي في السنن ()3411
وعبد الرزاق في المصنف ( )21944وأبوعوانة في المسند ( )3162و( )3163و()3164
وابن حبان في صحيحه (.)112
 ،روى عنه أبو الطّفيل وغيره.
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الرمل والكشف عن المناكب
في َ

في التزام سنة النبي
عند الطواف:
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ِ
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>ف َ
ُ
ِْ
المَ ،ونَ َفى ا ْل ُك ْف َر َوأَ ْهلَ ُهَ ،و َم َع َذلِ َ َال نَ َد ُع َش ْيئا ُكنَّا نَ ْف َعلُ ُه َعلَى
اإل ْس َ
ك<(.)3
َع ْه ِد َر ُسو ِل اهلل ِ ك
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يف تصويب موقف أبي بكر  من مانعي الزكاة
يحة َواح َدة إ ْذ
> َوالذي نَ ْفسي ب َيده ل َ ْو أَط َ
َاعنَا أَبُو بَ ْكر ل َ َك َف ْرنَا في َصب َ
َسأَلُوا الت ْخف َيف َعن الز َكاة ،فَأَبَى َعلَ ْيه ْم ،قَال :ل َ ْو َمنَ ُعوني ع َقاال

ل َ َج َاه ْد ُت ُه ْم<(.)6
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()0
()2
()3

()4

الر َمل :أن يَ ُه َّز منكبيه ويُسرع في المشي (لسان العرب .)295/00
الرمالن :ا َّلر َمل ،والسعيَّ ،
َّ
أطأَّ :ثبته وأرساه (النهاية .)53/0
رواه أبو داود في السنن ( )0111وأحمد في المسند ( )301وابن خزيمة في صحيحه
( )2111والحاكم في المستدرك ( )0669والفاكهي في أخبار مكة 010/2 :والضياء
المقدسي في األحاديث المختارة ( )11و( )19والبيهقي في السنن الكبرى 493/5 :وأبو
والبزار في البحر الزخار (.)392
يعلى الموصلي في المسند (ّ )011
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (.)33414
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يف آية الفيء( )0بعد أن تالها
ين ِإ َّال ل َ ُه
اس ،فَلَ ْم يَ ْب َق أَ َحد ِم َن ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
>فَ ْاس َت ْو َع َب ْت َه ِذهِ ْاآليَ ُة النَّ َ
ِ
ض َم ْن َت ْملِ ُكو َن ِم ْن أَ ِرقَّائِ ُك ْم ،فَ ِإ ْن
َحق ف َيها كك أَ ْو قَ َالَ :حظ كك ِإ َّال بَ ْع ُ
ِع ْش ُت ِإ ْن َشاءَ اهللُ ل َ ُي ْؤ َتيَ َّن ُك ُّل ُم ْسلِم َحق َُّه كك أَ ْو قَ َالَ :ح َّظ ُه كك َح َّتى يَ ْأت ِ َي
الرا ِع َي بِ َس ْر ِو ِح ْم َي َر ل َ ْم يَ ْع َر ْق ِفيه ِ َجبِينُ ُه<(.)2
َّ
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وقد بلغه أنّ نساء بين املغرية يبكني
على خالد بن الوليد



ين أَبَا ُسلَ ْي َما َن َو ُه َّن ُجلُوس ِفي َغ ْي ِر نَ ْقع(،)3
> َو َما َعلَ ْي ِه َّن أَ ْن يَ ْب ِك َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

({ )0ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬﮭﮮﮯ* ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ * ﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ} [الحشر 1 :كك .]9
الم في األموال ( )526وابن زنجويه في األموال ( )162والبالذري في
( )2رواه القاسم بن س ّ
أنساب األشراف 352/01 :والبيهقي في السنن الكبرى ( )03113والصغرى (.)2912
الجيوب=.
( )3النَّ ْق ُع :ر ْفع َّ
الصوت .ونَ َق َع ّ
واس َت ْن َق َعِ ،إ َذا َ
الص ُ
وت ْ
ارت َفعَ .وقِ َيل :أَ َر َاد بِالنَّ ْق ِع َش َّق ُ
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َو َال ل َ ْقلَ َقة(.)2(<)0
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()3

سدٍ الطَّاحِيَّ
عن بَيْرَحِ ْبنِ أَ َ
ك يَ ُقولُ :
ول اهلل ِ ك
ض ال َّ ِتي َس ِم ْع ُت َر ُس َ
> َه َذا ِم ْن أَ ْه ِل ْاألَ ْر ِ
ِإني َأل َ ْعلَ ُم أَ ْرضا ي َقالُ ل َ َهاُ :ع َما ُن ،ي ْن َض ُح بِنَ ِ
اح َي ِت َها ا ْل َب ْح ُر ،بِ َها َحي ِم َن
ُ
َ
ا ْل َع َر ِب ل َ ْو أَ َتا ُه ْم َر ُسولِي َما َر َم ْو ُه بِ َس ْهم َوال َح َجر(.)5(<)4
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> َواهلل ِ ل َ َق ْد َال َن قَ ْلبِي ِفي اهلل َح َّتى ل َ ُه َو أَ ْليَ ُن ِم َن ال ُّز ْب ِدَ ،ول َ َق ِد ْاش َت َّد
قَ ْلبِي ِفي اهلل َح َّتى ل َ ُه َو أَ َش ُّد ِم َن ا ْل َح َج ِر<(.)6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

()0
()2
()3
()4

()5
()6

ِ
الرءوسِ ،م َن النَّ ْقع :ال ُغبارَ ،و ُه َو أَ ْولَى؛ ِألَنَّ ُه قَرن بِه ِ اللَّ ْقلَقة،
َوق َيل :أَ َر َاد بِه ِ َو ْضع ال ُّتراب َعلَى ُ
حمل اللَّ ْف َظين َعلَى م ْعنَيين أَ ْولَى ِم ْن َح ْملهما َعلَى م ْعنى َو ِ
احد( .النهاية البن
َو ِه َي َّ
الصوت ،فَ ْ
َ
َ َ
األثير كك (نَ َق َع)).
والجلَبة ِع ْن َد الْ َم ْو ِ
أَ َر َاد ِ
ت( .النهاية البن األثير كك (ل َ ْقلَ َق)).
الص َ
ياح َ
رواه ابن شبة في تاريخ المدينة.196/3 :
بير ُح ْب ُن أ َ َسد الطَّ ِ
فوجده قد مات .وقال
النبي
اح ُّي ،من أهل عمان .هاجر إلى
َْ َ
ّ
بأيام وكان قد رآه ،كذا قال( .اإلصابة البن
النبي
وفاة
بعد
المدينة
قدم
:
شاطي
الر
ّ
ّ
ّ
ّ
حجر 413/0 :كك .)414
ـ،
له شاهد من حديث أبي ْبر َزة  في صحيح مسلم ( )2566قال :بَ َع َث َر ُسولُ الل ـ
ـ ،فَأَ ْخ َب َر ُه ،فَ َق َال
وه ،فَ َجا َ إلَى َر ُسول الل ـ
وه َو َض َربُ ُ
َر ُجال إلَى َحي م ْن أَ ْح َيا الْ َع َرب ،فَ َس ُّب ُ
ـ> :ل َ ْو أَن أَ ْه َل ُع َما َن أَ َت ْي َتَ ،ما َس ُّبو َك َو َال َض َربُو َك<.
َر ُسولُ الل ـ
رواه أحمد في المسند ( )311والحارث في مسنده كما في بغية الباحث ( )0131وابن أبي
عاصم في اآلحاد والمثاني ( )2294وأبو يعلى في المسند (.)016
رواه أبو نعيم في حلية األولياء.51/0 :
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ال أن يضرب نائحة
وقد أمر رج ً
> ْاضرِ ْب فَ ِإنَّ َها نَائِ َحة َو َال ُح ْر َم َة ل َ َهاِ ،إنَّ َها َال َت ْب ِكي بِ َش ْج ِو ُك ْمِ ،إنَّ َها
وع َها َعلَى أَ ْخ ِذ َد َرا ِه ِم ُك ْمِ ،إنَّ َها ُت ْؤ ِذي أَ ْم َو َات ُك ْم ِفي قُ ُبو ِر ِه ْم
ُت َه ِر ُيق ُد ُم َ
ِ
الص ْبرَِ ،وقَ ْد أَ َم َر اهللُ بِه ِ،
اء ُك ْم ِفي ُدو ِر ِه ْمِ ،إنَّ َها َت ْن َهى َع ِن َّ
َو ُت ْؤذي أَ ْح َي َ
َو َت ْأ ُم ُر بِالْ َج َز ِعَ ،وقَ ْد نَ َهى اهللُ َع ْن ُه<(.)0
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وقد دخل عليه هشام البخرتي يف ناس من خمزوم
ام؛ أَ ْن ِش ْدنِي ِش ْع َر َك ِفي َخالِ ِد ْب ِن ا ْل َولِي ِد< ،فَأَ ْن َش َد ُه هشام،
>يَا ِه َش ُ
قصرت ِفي الْ ُب َك ِاء َعلَى أَبِي ُسلَ ْي َما َن َر ِح َم ُه اهللُِ ،إ ْن َكا َن
فَ َق َال عمرَّ > :
الشا ِم ُت بِه ِ ل َ ُم َت َعرضا لِ َم ْق ِ
ل َ ُي ِح ُّب أَ ْن َّ
ت اهلل.
يذل الش ْر َك َوأَ ْهلَ ُهَ ،و ِإ ْن َكا َن َّ

قَ َات َل اهللُ أَ َخا بَ ِني َت ِميم َما أَ ْش َع َر ُه:
كالف ال َّك ِذي َم َضككى
فَ ُقك ْكل لِلَّك ِذي يَ ْب َقككى ِخك َ
ككككرى ِم ْثلِ َهكككككا فَ َككككككأَن قَككككك ِد
َت َه َّيككككك ْأ ألُ ْخك َ
كاش بَ ْعك ِدي بنككافع
ش َمك ْ
فَ َمككا َعك ْكي ُ
كن قَك ْكد َعك َ
ِ ()2
كات يَ ْومكا بِ ُم ْخلِكدي
َوال َم ْو ُت َم ْن قَ ْد َم َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه ابن شبة في تاريخ المدينة 199/3 :عن األوزاعي عن عمر  به.
ات قَ ْبلِي).
(وال َم ْو ُت َم ْن قَ ْد َم َ
( )2ويُروىَ :
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001

ات
َر ِح َم اهللُ أَبَا ُسلَ ْي َما َنَ ،ما ِع ْن َد اهلل ِ خير ل َ ُه ِم َّما َكا َن ِفيه َِ ،ول َ َق ْد َم َ
ِ
اش َح ِميداَ ،ول َ ِك ْن َرأَ ْي ُت ال َّد ْه َر ل َ ْي َس يُ َق َات ُل(.)2(<)0
فَقيدا َو َع َ
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عن مسرة بن جندب(  )3وقد بلغه أنه باع مخراً
ك قَ َال> :ل َ َع َن
ول اهلل ك
>قَ َات َل اهللُ َس ُم َر َة ،أَل َ ْم يَ ْعلَ ْم أَ َّن َر ُس َ
()4
وها<(.)5
اع
ب
ف
،
وها
ودُ ،حر َم ْت َعلَ ْيه ُِم ُّ
َ
َ ُ َ
وم ،فَ َج َملُ َ
اهللُ ا ْل َي ُه َ
الش ُح ُ
* * *
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3

()4
()5

رضوان اهلل َعلَ ْيه ِ الثَّنَاء على
قال القاضي المعافى بن زكريا( :لقد أحسن عمر بن الْخطاب
َ
ينهما ،فَلم يثنه َعن معرفَة ح ّقه وصحبته
َخالِد بن الْ َولِيد َر ِح َم ُه اهلل على تش ُّعث قد َكا َن بَ َ
ِ
يما
الص َحابَة،
ابن َخالَتهَ .وقد َكا َن َّ
حمهَ ،و َكا َن َ
رضوان اهلل َعلَ ْيهِم ،ربَّما عرض ف َ
وصلَة َر َ
َ
واليَة إِلَى العدواة).
الع ْت ِب
بَينهم
وبعض َما يوحش اإلخوان ف َ َال يخرجهم ذك َعن ا ْل َ
بعض َ
ُ
ُ
رواه المعافى بن زكريا في الجليس الصالح الكافي :ص 613وابن عساكر في تاريخ دمشق:
 219/06وابن العديم في بغية الطلب 3061/1 :والمزي في تهذيب الكمال.019/1 :
 ،وغزا معه ،وله حلف في
الفزاري ،صحب النبي
َس ُم َر ُة ْب ُن ُج ْن ُد ِب ْب ِن ِه َال ِل
ّ
األنصار ،شهد أحدا ،ونزل البصرة بعد ذل  ،فاختط بها ،ثم أتى الكوفة ،وكان زياد
يستعمله على البصرة إذا خرج إلى الكوفة ،وكان شديدا على الخوارج ،فكانوا يطعنون عليه،
وكان الحسن وابن سيرين يثنيان عليه( .الطبقات الكبرى 49/1 :واإلصابة.)051/3 :
وأجملت ُه :إذا أذبته ،وجملته أكثر( .جامع األصول البن األثير كك
ْت الشحم
ُ
فَ َج َملوهاَ :ج َمل ُ
(.)266
رواه البخاري في صحيحه ( )2223ومسلم في صحيحه ( )0512والنسائي في السنن
( )4251وابن ماجه في السنن ( )3313وأحمد في المسند ( )011والدارمي في السنن
( )2051وعبد الرزاق في المصنف ( )01146والحميدي في المسند ( )03وابن حبان في
صحيحه (.)6253
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[ ]173وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه


()0

لسُوَ ْيدِ ْبنِ غَ َف َل َة
>يَا أَبَا أُ َميَّ َةِ ،إني َال أَ ْدرِي ل َ َعلي أَ ْن َال أَ ْل َقا َك بَ ْع َد َعا ِمي َه َذا،
()2
اصبِر،
فَ ْاس َم ْع َوأَ ِط ْع َو ِإ ْن أُم َر َعلَ ْي َ َع ْبد َح َب ِشي ُم ْج َّدع ِ ،إ ْن َض َربَ َ فَ ْ
َاعة،
َو ِإ ْن َح َر َم َ فَ ْ
اصبِرَ ،و ِإ ْن أَ َر َاد أَ ْمرا يَ ْن َت ِق ُص دِينَ َ فَ ُق ْلَ :س ْمع َوط َ
اع َة<(.)3
َو َد ِمي ُدو َن دِي ِني ،فَ َال ُت َفا ِر ِق ا ْل َج َم َ

[ ]174وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



إِذَا ذكر أمر فيه وهن َعلَى اإلسالم وخمالفة احلق أو سبله
بن َح ِكيم( ،)4فَالَ يَ ُكو ُن َه َذا<(.)5
ام ُ
>أَ َّما َما ِع ْش ُت أَنَا َو ِه َش ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جع ِفي الْ ُك ِ
وفي ،يكنى أبا أميَّة ،كان شريكا لعمر في الجاهلية،
(ُ )0س َو ْي ُد ْب ُن َغ َفلَ َة ْب َن َع ْو َس َج َة الْ ْ ّ
ووفد عليه فوجده وقد
وكان أسن من عمر ،ألنه ُولِد عام الفيل ،أدرك النبي

()2
()3

()4

()5

قُبِض ،فصحب أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وشهد القادسية وصفين مع علي( .الطبقات
الكبرى 61/6 :واالستيعاب.)619/2 :
الم ْج َّدع :المقطوع األطراف ،وأكثر ما يستعمل في األنف واألذن( .جامع األصول كك (.))2142
ُ
رواه نعيم بن حماد في الفتن ( )319وابن أبي شيبة في المصنف ( )34411وابن زنجويه
في األموال ( )31والخالل في السنة ( )54واآلجري في الشريعة ( )11والداني في السنن
الواردة في الفتن ( )043والبيهقي في السنن الكبرى (.)06621
شي األس َد ّيُ ،ه َو وأبوه من مسلمة الفتح ،وهو الذي صارعه
هشام بن حكيم بن حزام ال ُق َر ّ
النبي
فصرعه ،كان َصلِيبا َمهيبا ،وكان آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر ،توفي
ِفي ّأول خالفة ُم َعاوِيَة( .تاريخ اإلسالم.)311/2 :
رواه البالذري في أنساب األشراف 456/9 :وابن عساكر في تاريخ دمشق.1/14 :
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سَ ،و َت َج َّر ْد لِ ْل َح ْر ِب<(.)0
ض بَ ْي َن النَّا ِ
>ا ْق ِ

[ ]176وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



النهي عن الغيبة
ِ
وه؟<،
ض أَ ِخيه ِ ل َ ْم َت ُر ُّد ُ
> َما َش ْأنُ ُك ْم ِإ َذا َس ِم ْع ُت ُم َّ
الر ُج َل يُ َمز ُق ع ْر َ
قَالُوا :نَ َخ ُاف لِ َسانَ ُه ،قَ َالَ > :ذلِ َ أَ ْدنَى أَ َّال َت ُكونُوا ُش َه َد َاء<(.)2

[ ]177وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



المرأته يف َثمَانِ مِا َئةِ أَلْفِ دِ ْرهَمٍ أتته من خراج الشام
اس َما ل َ ْم يَ ُك ْن يَ ْأتِيه ِْم
ام ُع َم ُر ْب ُن الْ َخطَّ ِ
> َك ْي َف يَنَ ُ
اء النَّ َ
اب َوقَ ْد َج َ
ِم ْثلُ ُه ُم ْنذُ َكا َن ْ ِ
اإل ْس َال ُم ،فَ َما يُ َؤم ُن ُع َم َر ل َ ْو َهلَ َ َو َذلِ َ الْ َمالُ ِع ْن َد ُه فَلَ ْم
يَ َض ْع ُه ِفي َحقه ِ<.
ك

اب ر ُسو ِل اهلل ِ
فَلَ َّما َصلَّى ُّ
الص ْب َح ْ
اج َت َم َع ِإل َ ْيه ِ نَ َفر ِم ْن أَ ْص َح ِ َ
اس اللَّ ْيلَ َة َما ل َ ْم يَ ْأتِه ِْم ِم ْثلُ ُه ُم ْن ُذ
اء النَّ َ
ك فَ َق َال ل َ ُه ْمِ > :إنَّ ُه قَ ْد َج َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه ابن الجوزي في المنتظم.036/4 :
( )2رواه ابن وهب في الجامع ( )366وعبد الرزاق في المصنف ( )21260وابن أبي شيبة في
المصنف ( )26149وابن أبي الدنيا في الصمت ( )245وذم الغيبة والنميمة ( )019وابن
عساكر في تاريخ دمشق.431/09 :

021
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َكا َن ْ ِ
س
اإل ْس َال ُمَ ،وقَ ْد َرأَ ْي ُت َر ْأيا فَأَ ِش ُيروا َعلَ َّيَ ،رأَ ْي ُت أَ ْن أَ ِك َيل لِلنَّا ِ
اس يَ ْد ُخلُو َن ِفي
بِا ْل ِم ْك َيا ِل< .فَ َقالُواَ :ال َت ْف َع ْل يَا أَ ِم َير ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ين ِإ َّن النَّ َ
ِْ
اس
اإل ْس َالمِ َويَ ْك ُث ُر ا ْل َمالُ َول َ ِك ْن أَ ْع ِطه ِْم َعلَى ِك َتاب ،فَ ُكلَّ َما َك ُث َر النَّ ُ
َو َك ُث َر ا ْل َمالُ أَ ْع َط ْي َت ُه ْم َعلَ ْيه ِ .قَ َال> :فَأَ ِش ُيروا َعلَ َّي بِ َم ْن أَ ْب َدأُ ِم ْن ُه ْم؟<
ين ِإنَّ َ َولِ ُّي َذلِ َ َ .و ِم ْن ُه ْم َم ْن قَ َال :أَ ِم ُير
قَالُوا :بِ َ يَا أَ ِم َير ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ين أَ ْعلَ ُم.
ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
قَ َالَ > :الَ .ول َ ِكني أَ ْب َدأُ بِ َر ُسو ِل اهلل ِ ك
فَ ْاألَ ْق َر ِب ِإل َ ْيه ِ( ،<)0فَ َو َض َع الد َيوا َن َعلَى َذلِ َ (.)2

[ ]178وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه

ك ثُ َّم ْاألَ ْق َر ِب



يف التمسك بالسنة
> ِإنَّ ُه َس َي ْأتِي نَاس يُ َجا ِدلُونَ ُك ْم بِ ُشب َه ِ
السنَ ِن،
ات ا ْل ُق ْرآ ِن ،فَ ُخذُو ُه ْم بِ ُّ
ُ
اب اهلل ِ َع َّز َو َجلَّ <(.)3
السنَ ِن أَ ْعلَ ُم بِ ِك َت ِ
اب ُّ
فَ ِإ َّن أَ ْص َح َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهب كك كما في رواية الفسوي كك :بَ َدأ َ ب َِه ِ
اه ْم َج ِميعا ثُ َّم
اشم َوالْ ُمطَّلِ ِب فَأَ ْعطَ ُ
( )0قال ُع َب ْي ُد اهلل ِ ْب ُن ُم َ
أَ ْعطَى بَ ِني َع ْب ِد َش ْمس ثُ َّم بَ ِني نَ ْوفَ ِل ْب ِن َع ْب ِد َمنَافَ ،و ِإنَّ َما بَ َدأ َ ب َِب ِني َع ْب ِد َش ْمس ِألَنَّ ُه َكا َن أَ َخا
ِ ِ
ين فِي َخ ْم َسة ِ َآالف َخ ْم َسة ِ
ض لِل ُْم َه ِ
ِين ْاأل َ َّولِ َ
اجر َ
َهاشم ألُمه ِ .وفي طبقات ابن سعدَ :وف َ َر َ
َآالفَ ،ولِ ْل َ ْن َصا ِر فِي أَ ْربَ َعة ِ َآالف أَ ْربَ َعة ِ َآالفَ ،و ِأل َ ْز َوا ِج النَّبِي ِ في ا ْثنَ ْي َع َش َر أَلْفا.
( )2رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 311/3 :والفسوي في المعرفة والتاريخ 465/0 :واللفظ
له.
( )3رواه الدارمي في المسند ( )020واآلجري في الشريعة ( )93و( )012وابن بطة في=
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020



يف اخلصمان يأتيناه للفصل بينهما
>اللَّ ُه َّم أَ ِعني َعلَيه َِما ،فَ ِإ َّن ُك َّل َو ِ
احد يَ ُر ُّدنِي َع ْن دِي ِني<(.)0
ْ

[ ]181وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه


()2

يف عزل خالد بن الوليد  واملثنى بن حارثة
> َألَ ْع ِزل َ َّن َخالِ َد ْب َن ا ْل َولِي ِدَ ،وا ْل ُم َثنَّى ُم َثنَّى بَ ِني َش ْي َبا َن؛ َح َّتى يَ ْعلَ َما
أَ َّن اهللَ ِإنَّ َما َكا َن يَ ْن ُص ُر ِع َب َاد ُهَ ،ول َ ْي َس ِإيَّا ُه َما َكا َن يَ ْن ُص ُر<(.)3

[ ]181وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف كتابة السنن
السنَ َنَ ،و ِإني َذ َك ْر ُت قَ ْوما َكانُوا قَ ْبلَ ُك ْم
> ِإني ُك ْن ُت أُرِي ُد أَ ْن أَ ْك ُت َب ُّ
اب
اب اهلل َِ ،و ِإني َواهلل ِ َال أُلْب ُِس ِك َت َ
َك َت ُبوا ُك ُتبا ،فأَ َك ُّبوا َعلَ ْي َها َو َت َر ُكوا ِك َت َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= اإلبانة الكبرى ( 13و )229وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ( )0921وأبو الفضل
المقرئ في أحاديث في ذم الكالم وأهله (.)013
( )0رواه البالذري في أنساب األشراف.340/01 :
سنة
الش ْي َبانِي ،كان إسالمه وقدومه ِفي وفد قومه على النبي
( )2الْ ُم َثنَّى ْب ِن َحا ِرثَ َة َّ
تسع .وقد قيل :سنة عشر ،وبعثه أبو بكر سنة إحدى عشرة ِفي صدر خالفته ِإلَى العراق قبل

مسير خالد ْبن الوليد إليهاَ ،و َكا َن المثنى شجاعا شهما بطال ،ميمون النقيبة ،حسن الرأي
واإلمارة ،أبلى ِفي حروب العراق بالء لم يبلغه أحد( .االستيعاب.)0456/4 :
( )3رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 214/3 :وابن أبي شيبة في المصنف ( )34534وابن
أبي عاصم في اآلحاد والمثاني (.)110
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اهلل ِ بِ َش ْيء أَبَدا<(.)0

[ ]182وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ألبي هريرة
>ل َ َت ْت ُر َك َّن ا ْل َح ِد ِ
يث(َ )2ع ْن َر ُسو ِل اهلل ِ ك



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ك أو أللحقن

( )0رواه عبد الرزاق في المصنف ( )21414والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى ()130
والخطيب في تقييد العلم ( )49وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (.)343
( )2قال الحافظ ابن كثير في (البداية والنهايةَ > :)310/00 :و َه َذا َم ْح ُمول ِم ْن ُع َم َر َعلَى أَنَّ ُه َخ ِش َي
اض ِع َهاَ ،وأَنَّ ُه ْم يَ َّت ِكلُو َن َعلَى َما فِ َيها ِم ْن أ َ َحادِي ِ
ِم َن األ َ َحادِ ِ
اس َعلَى َغ ْيرِ َم َو ِ
ث
يث ال َّ ِتي يَ َض ُع َها النَّ ُ
يث ُربَّ َما َوقَ َع فِي أَ َحادِي ِثه ِ بَ ْعض ال َغلَ ِط أَ ِو ال َخطَأِ
الح ِد ِ
الر َخ ِ
ص ،أَ ْو أَ َّن َّ
ُّ
الر ُج َل إِ َذا أَ ْك َث َر ِم َن َ
ُ
ِ
ِ
اس َع ْن ُه ،أَ ْو نَ ْح ُو َذلِ َ َ .وقَ ْد َجاء أَ َّن ُع َم َر أَذ َن ل َ ُه بَ ْع َد َذلِ َ في الْ َح ِدي ِ
ث ،فَ َق َال
فَ َي ْح ِملُ َها النَّ ُ
َ
ُم َس َّدد :ثَنَا َخالِد الطَّ َّحا ُن ،ثَنَا يَ ْح َيى ْب ُن ُع َب ْي ِد اهللَِ ،ع ْن أَب ِيهَِ ،ع ْن أَبِي ُه َر ْي َر َة قَ َال >بَلَ َغ ُع َم َر
كك ِفي بَ ْي ِ
ت فُ َالن؟ قَ َال:
َح ِدي ِثي ،فَأَ ْر َس َل ِإل َ َّي فَ َق َالُ :ك ْن َت َم َعنَا يَ ْو َم ُكنَّا َم َع َر ُسو ِل اهلل ِ كك
ول اهلل ِ كك
قُل ُْت :نَ َع ْمَ ،وقَ ْد َعلِ ْم ُت لِ َم َسأَل َ ْت ِني َع ْن َذلِ َ  .قَ َالَ :ولِ َم َسأَلْ ُت َ ؟ قُل ُْتِ :إ َّن َر ُس َ
كك قَ َال يَ ْو َم ِئذَ > :م ْن َك َذ َب َعلَ َّي ُم َت َعمدا فَل َْي َت َب َّو ْأ َم ْق َع َد ُه ِم َن النَّا ِر< .قَ َالِ :إ َّما لَى فَا ْذ َه ْب فَ َحد ْث<.
فأد ِغ َمت النُّو ُن ِفي الْ ِميمَِ ،وما
قال ابن األثير في (النهاية كك (إما ال))َ :وأَ ْصلُ َها ْإن َو َما َوالَْ ،
التها
َزائِ َدة ِفي اللَّ ْف ِظ َال ُح ْكم ل َ َهاَ .وقَ ْد َأمالَت الْ َع َر ُب الَ َإمالَة َخ ِفي َفةَ ،والْ َع َوا ُّم يُ ْشب ُِعون َإم َ
ِ
اها :إن لم تفعل هذا فَل َْي ُكن هذا.
فتصير ألِ ُفها يَاء َو ُه َو َخطَأَ .و َم ْعنَ َ
وقال الحافظ الذهبي في (السير 610/2 :كك َ > :)612ه َك َذا ُه َو َكا َن ُع َم ُر كك  كك يَ ُق ْولُ :
ِ
ككَ .و َز َجر َغير َو ِ
الح ِدي ِ
ث،
الح ِد ْي َث َع ْن َر ُس ْو ِل اهلل ِ كك
احد ِم َن َّ
الص َحابَة ِ َع ْن بَث َ
أَقلُّوا َ
َ َْ
ِ
الح ِدي ِ
ث فِي َد ْولَة ِ ُع َم َر َكانُوا
َو َه َذا َمذْ َهب لِ ُع َم َر َولِ َغ ْيرِهِ ،فَبِاهلل َعلَ ْي َ إِ َذا َكا َن ا ِإل ْكثَ ُار ِم َن َ
يُ ْمنَ ُعو َن ِم ْن ُه َم َع ِص ْدقِه ِْمَ ،و َع َدال َ ِته ِْمَ ،و َع َدم ِ األ َ َسانِي ِد ،بَ ْل ُه َو َغض ل َ ْم يُ َش ْب ،فَ َما ظَنُّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الو ْهمِ َوال َغلَ ِط،
بِا ِإل ْكثَا ِر ِم ْن ر َِوايَة ِ ال َغ َرائ ِ ِب َو َ
المنَا ِكيرِ في َز َماننَاَ ،م َع طُو ِل األ َ َساني ِدَ ،و َك ْث َرة َ
الض ِعي ِ
ف ،بَ ْل يَ ْر ُوو َن
ِالحرِي أَ ْن نَ ْز ُج َر ال َق ْو َم َع ْن ُه ،فَيَا ل َ ْي َت ُه ْم يَ ْق َت ِص ُرو َن َعلَى ر َِوايَة ِ ال َغر ِ
ِيب َو َ
فَب َ
ِ
ِ
وع ِ
المالَ ِحمِ َوال ُّز ْه ِد
الم ُ
وض َ
اتَ ،واألَبَا ِطي َلَ ،و ُ
الم ْس َت ِحي َل في األُ ُصو ِل َوال ُف ُرو ِع َو َ
كك َواهلل كك َ
=
العافِ َي َة كك<.
كك نَ ْسأَلُ اهلل َ َ
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ض َد ْوس<(.)0
بِأَ ْر ِ
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للعباس بن عبد املطلب
()2
الص َدقَةِ
ِ
ِ
ِ
فجفنَ َها(ُ )3ع َم ُرَ ،و َد َعا
،
ل
ب
إ
ن
م
انكسرت
في قَلُوص
ِ
َّ
ْ
َ
اس َعلَ ْي َها:
النَّ َ
> ِإنَّا َواهلل ِ َما َو َج ْدنَا لِ َه َذا ا ْل َما ِل َسبِيالِ ،إ َّال أَ ْن يُ ْؤ َخ َذ ِم ْن َحق
وض َع ِفي َحقَ ،و َال يُ ْمنَ َع ِم ْن َحق<(.)4
َويُ َ


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

()0
()2
()3
()4

وهذه الحيطة والتثبت من األحاديث من جهة الفاروق عمر  ،لم تنل وإن كانت قد
أعجبت نقَّاد الحديث وعلماءه ،إال أ َّن الالفت للنظر أنها ش َّدت انتباه خصومه كذل ،
من األحاديث
وأرغمتهم على االعتراف بفضله ،وعلو كعبه في ِحفظ سنة النبي
المظنونة فكيف بالمدسوسة من قِ َبل الغالة وأعداء الدين.
وفي هذا يقول الشيخ حسين الحاج حسن كك من علماء اإلمامية كك في (نقد الحديث في علم
الرواية وعلم الدراية( :)306/0 :وقد ُروي أ َّن قوما من الفرس واليهود وغيرهم لما رأووا
وعم ،ورأوا أنه ال سبيل إلى مناصبته ،ورجعوا إلى الحيلة والمكيدة،
اإلسالم قد ظهر َّ
الناس طريقتهم،
وتقشفوا حتى أصبحوا مصدر ثقة ،فلما حمد
وتعبدوا
َّ
فأظهروا اإلسالم َّ
َ
وفرقوا الناس ،وما زال التاريخ يعيد نفسه .وإذا كان عمر بن
ولَّدوا األحاديث والمقاالتَّ ،
الخطاب يتشدد في الحديث ويتوعد عليه ،والبدع لم تظهر بعد .فما ظن في األزمنة التي
 ،وقد كثرت البدع وقلَّت األمانة! والزمان هو الزمان،
تلت ،وذمها رسول اهلل

والناس هم الناس).
رواه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه :ص 544وعنه ابن عساكر في تاريخ دمشق 012/51 :وابن
ض قَ ْو ِمهِ).
شبة في تاريخ المدينة 111/3 :بلفظ (أَ ْو َألُلْ ِح َقنَّ َ بِأَ ْر ِ
ض الطُّ َف ْي ِح يَ ْع ِني أَ ْر َ
قَلُوص :أي ناقة ،وجمعها (قِالص)( .جامع األصول البن األثير كك (.))1130
ِ
الناس َعلَ ْيه ِ( .النهاية البن األثير كك ( َج َف َن)).
أي :ا َّت َخ َذ ِم ْن َها ط ََعاما في َج ْفنَة َو َج َم َع َ
رواه عبد الرزاق في المصنف ( )21131والبيهقي في شعب اإليمان (.)01021
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()0

ض ا ْل ِق َر َد ِة(.)3(<)2
يث ،أَ ْو َألُ ْل ِح َقنَّ َ بِأَ ْر ِ
>ل َ َت ْت ُر َك َّن ْاألَ َحادِ َ

[ ]185وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ألبي موسى األشعري
وقد سأله عمر عن سبب انصرافه بعد استئذانه ثالث ًا دون أن
يؤذن له:


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِي ،الحبر ،الذي كان يهوديا ،فأسلم بعد وفاة النبي
(َ )0ك ْع ُب األ َ ْح َبا ِر َك ْع ُب ُ
بن َماتِع ال ِح ْم َير ُّ
،
وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر ،فجالس أصحاب محمد
فكان يحدثهم عن الكتب اإلسرائيلية ،ويحفظ عجائب ،ويأخذ السنن عن الصحابة .وكان
حسن اإلسالم ،متين الديانة ،من نبالء العلماء .سكن بالشام بأخرة ،وكان يغزو مع
الصحابة .توفي كعب بحمص ،ذاهبا للغزو ،في أواخر خالفة عثمان( .سير أعالم النبالء:
.)419/3
( )2يعني بها القرية الوارد ِذكرها في كتاب اهلل تعالى بقوله ع َّز من قائل{ :ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ} [البقرة.]65 :
(و َه ِذهِ الْ َق ْريَ ُة قِ َيل( :أَ ْيلَ ُة) َو ِه َي
قال العالمة ابن عاشور في (التحرير والتنويرَ :)041/9 :
الْ ُمس َّما ُة الْي ْو َم (ا ْل َع َقب َة) َو ِهي م ِدينَة َعلَى َس ِ
اح ِل الْ َب ْحرِ ْاأل َ ْح َمرِ قُ ْر َب ِش ْبه ِ َجز َِير ِة طُو ِر ِسينَاَ ،و ِه َي
َ
َ َ
َ
َ
الشام ِ ِم ْن ِج َهة ِ ِم ْص َرَ ،و َكانَ ْت ِم ْن َم ْملَ َكة ِ ِإ ْس َرائِ َيل ِفي َز َما ِن َد ُاو َد َ ،و ُو ِص َف ْت
ض َّ
َم ْب َدأُ أَ ْر ِ
ِ
بِأَنَّ َها َح ِ
ور يَ ْس َت ْلز ُِم الْ ُق ْر َبَ ،و َكانَ ْت
اض َرةُ الْ َب ْحرِ ب َِم ْعنَى ِاالت َصا ِل بِالْ َب ْحرِ َوالْ ُق ْر ِب ِم ْن ُه ،أل َ َّن الْ ُح ُض َ
(أَ ْيلَ ُة) ُم َّت ِ
صلَة بِ َخلِيج ِم َن الْ َب ْحرِ ْاأل َ ْح َمرِ َو ُه َو الْ ُقل ُْز ُم).
( )3رواه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه :ص 544وعنه ابن عساكر في تاريخ دمشق012/51 :
ض الْ َق ْريَةِ).
يث أَ ْو َألُلْ ِح َقنَّ َ بِأَ ْر ِ
وابن شبة في تاريخ المدينة 111/3 :بلفظ (ل َ َت ْت ُر َك َّن الْ َح ِد َ
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>قَ ْد َس ِم ْعنَا َك َونَ ْح ُن ِحينَ ِئذ َعلَى ُش ْغل ،فَلَ ْو َما ْاس َت ْأ َذ ْن َت َح َّتى يُ ْؤ َذ َن
ول اهلل ِ
ل َ َ < ،فقال أبو موسىْ :اس َت ْأ َذ ْن ُت َك َما َس ِم ْع ُت َر ُس َ
( )0ك ،فقال عمر> :فَ َواهلل َِ ،ألُ ِ
وج َع َّن ظ َْه َر َك َوبَطْنَ َ  ،أَ ْو ل َ َت ْأتِيَ َّن
ك
بِ َم ْن يَ ْش َه ُد ل َ َ َعلَى َه َذا(.)3(<)2
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لكعب األحبار
> ِإني أَ ْسأَل ُ َ َع ْن أَ ْمر فَال َت ْك ُت ْم ِني< .قال كعبَ :واهلل ِ َال أَ ْك ُت ُم َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0وهو الحديث اآلتي ذكره.
ِي َم ْجلِس أُبَي ْب ِن َك ْعبُ ،م ْغ َضبا َحتَّى َوقَ َف ،فَ َق َال :أ َ ْن ُش ُد ُك ُم اهلل َ َه ْل
وسى ْاأل َ ْش َعر ُّ
( )2فَأَ َتى أَبُو ُم َ
كك يَ ُقولُ ِ > :اال ْس ِت ْئ َذا ُن ثَ َالث ،ف َ ِإ ْن أ ُ ِذ َن ل َ َ َ ،و ِإ َّال
ول اهلل ِ كك
َس ِم َع أَ َحد ِم ْن ُك ْم َر ُس َ
وم َم َع َ إِ َّال
فَ ْار ِج ْع<؟ قَ َال أُبَيَ :و َما َذا َك؟ فذكر له القصة ،فَ َق َال أُبَ ُّي ْب ُن َك ْعب( :فَ َواهللَِ ،ال يَ ُق ُ
أَ ْح َدثُنَا ِسنًّا ،قُ ْم يَا أَبَا َس ِعيد) ،فَقام أبو سعيد الخدري َح َّتى أ َ َت ْي ُت ُع َم َر ،فقال :قَ ْد َس ِم ْع ُت
كك يَ ُقولُ َه َذا.
ول اهلل ِ كك
َر ُس َ
السنَّ َة قَ ْد
(و ِفي الْ ِق َّصة ِ َدلِيل َعلَى أ َ َّن ُّ
فائدة :قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباريَ :)16/0 :
آح ُاد ُه ْم َولِ َه َذا َال يُل َْت َف ُت ِإلَى ْاآل َر ِاء َول َ ْو قَ ِويَ ْت
َت ْخ َفى َعلَى بَ ْع ِ
ض أَ َكابِرِ َّ
الص َحابَة ِ َويَطَّلِ ُع َعلَ ْي َها َ
َم َع ُو ُجو ِد ُسنَّة ُت َخالِ ُف َها َو َال يُ َقالُ َك ْي َف َخ ِف َي َذا َعلَى فُ َالن؟).
اص َة قَ ْد َت ْخ َفى َعلَى ْاأل َ َكابِرِ َويَ ْعلَ ُم َها َم ْن ُدونَ ُه ْم
(و ِفيه ِ أَ َّن الْ َوقَائِ َع الْ َخ َّ
وقال في (َ :)250/02
يب ل َ ْو َكا َن َص ِحيحا ل َ َعلِ َم ُه ف ُ َالن
َو ِفي َذلِ َ َرد َعلَى الْ ُم َقل ِد ِإ َذا ْاس َت َد َّل َعلَ ْيه ِ بِ َخ َبر يُ َخالِ ُف ُه فَ ُي ِج ُ
َم َثال فَ ِإ َّن َذلِ َ إِ َذا َجا َز َخ َفا ُؤ ُه َع ْن ِم ْث ِل ُع َم َر فَ َخ َفا ُؤ ُه َع َّم ْن بَ ْع َد ُه أَ ْج َو ُز).
( )3رواه مسلم في صحيحه ( )2053وابن حبان في صحيحه ( )5101وابن حزم في حجة
الوداع ( )426والبيهقي في اآلداب (.)201
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َش ْيء َت َخ َّوفُ ُه َعلَى أُ َّمةِ ُم َح َّمد
فقال ُع َم ُرَ > :ص َد ْق َت ،قَ ْد أَ َس َّر

َش ْيئا أَ ْعلَ ُم ُه .فقال عمرَ > :ما أَ ْخ َو ُف
ين.
؟< قال كعب :أَئِ َّمة ُم ِضل َ
ك<(.)0
َذلِ َ ِإل َ َّي َوأَ ْعلَ َم ِنيه ِ َر ُسولُ اهلل ِ ك

[ ]187وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف األخوة والصداقة
آخيت َعلَى التقوىَ ،وال تجعل حديث َ بَذْ ل َكة لمن ال
>آ ِخ من
َ
ين يخافون اهللَ<(.)2
يريده ،وشاور ال َّ ِذ َ

[ ]188وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف َنفَرٍ ِم ْن َبكْ ِر ْب ِن وَائِلٍ ارتدوا يَوْ َم ُتسْتَ َر( )3فقُتلِوا ألجل ذلك
الش ْم ُس
>ل َ ْو ُك ْن ُت أَ َخذْ ُت ُه ْم َس ْلما َكا َن أَ َح َّب ِإل َ َّي ِم َّما َطلَ َع ْت َعلَ ْيه ِ َّ
()4
ِ
ينَ ،و َما
اء < ،فقال أنس بن مال  :يَا أَ ِم َير الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
م ْن َص ْف َر َاء َوبَ ْي َض َ
َكا َن َسبِيلُ ُه ْم ل َ ْو أَ َخذْ َت ُه ْم ِإ َّال ا ْل َق ْت َل ،قَ ْوم ْار َت ُّدوا َع ِن ْ ِ
اإل ْس َالم ِ َول َ ِح ُقوا
اب ال َّ ِذي َخ َر ُجوا
ض أَ ْن يَ ْد ُخلُوا ِفي ا ْل َب ِ
بِالش ْر ِك ،قَ َال عمرُ > :ك ْن ُت أَ ْعرِ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3
()4

رواه أحمد في المسند (.)293
رواه البالذري في أنساب األشراف.321/01 :
ستر :أعظم مدينة بخوزستان آنذاك( .معجم البلدان للحموي.)29/2 :
ُت َ
(الصفراء) :الذهب .و(البيضاء) :الفضة( .جامع األصول البن األثير كك (.))1493
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021

ِم ْن ُه ،فَ ِإ ْن فَ َعلُوا قَ ِب ْل ُت َذلِ َ ِم ْن ُه ْمَ ،و ِإ ْن أَبَ َوا ْاس َت ْو َد ْع ُت ُهمِ الس ْج َن<(.)0

[ ]189وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



عن تطاول الناس يف البنيان
( )2
َ
َ
ضِ ،إنَّ ُه َال ِإ ْس َال َم ِإ َّال
ر
األ
ض
ر
األ
،
>يَا َم ْع َش َر الْ ُع َر ْي ِب
ْ
ْ
ْ َ
ْ َ
اعة ،فَ َم ْن َس َّو َد ُه
اع َة ِإ َّال بِ ِإ َم َارةَ ،و َال ِإ َم َار َة ِإ َّال بِطَ َ
اعةَ ،و َال َج َم َ
بِ َج َم َ
قَ ْو ُم ُه َعلَى الْ ِف ْقه َِ ،كا َن َحيَاة ل َ ُه َول َ ُه ْمَ ،و َم ْن َس َّو َد ُه قَ ْو ُم ُه َعلَى َغ ْيرِ ِف ْقه،
َكا َن َه َالكا ل َ ُه َول َ ُه ْم<(.)3

[ ]191وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



وقد ذكر قول اهلل تعالى{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ} [فصلت ،]31 :قالْ > :اس َت َق ُاموا َواهلل ِ هلل
اعته ،ول َ ْم يَ ُرو ُغوا َر َو َغا َن ال َّث ْعال َ ِب<(.)4
بِ َط َ
*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3
()4

*

*

رواه عبد الرزاق في المصنف ( )01696وسعيد بن منصور في السنن ( )2511وابن أبي
شيبة في المصنف (.)33416
الْ ُع َر ْي ِبَ :ت ْص ِغير الْ َع َرب .وقد تق َّدم ذكره.
رواه الدارمي في السنن ( )251وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (.)326
رواه ابككن المبككارك فككي الزهككد والرقككائق ( )325وأحمككد فككي الزهككد ( )610والككدينوري فككي
المجالسة وجواهر العلم (.)0123

021
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[ ]191وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



وقد بلغه أ ّن عامالً له َأجَازَ الْعَ َربَ وَتَرَكَ ا ْلمَوَالِيَ
الشر أَ َّن يَ ْح ِق َر أَ َخ ُاه الْ ُم ْسلِ َم<(.)0
>بِ َح ْس ِب ا ْل ُم ْؤ ِم ِن ِم َن َّ

[ ]192وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف االعتذار للناس على إبطائه عليهم يوم اجلمعة
> ِإنَّ َما َح َب َس ِني َغ ْس ُل ثَ ْوبِي َه َذاَ ،كا َن يُ ْغ َس ُلَ ،ول َ ْم يَ ُك ْن لِي ثَ ْوب
َغ ْي ُر ُه<(.)2

[ ]193وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف الفنت

الر ُج ُل ِم ْن ُك ُم
> ِإ َّن أَ ْخ َو َف َما أَ َت َخ َّو ُف َعلَ ْي ُك ْم بَ ْع ِدي أَ ْن يُ ْؤ َخ َذ َّ
ورَ ،ويُ َشاطُ ل َ ْح ُم ُه َك َما يُ َشاطُ ل َ ْح ُم َها،
يء ،فَ ُي ْؤ َش ُر َك َما يُ ْؤ َش ُر ا ْل َج ُز ُ
ا ْل َبرِ ُ
َويُ َقالُ َ :عاصَ ،ول َ ْي َس بِ َعاص<(.)3

[ ]194وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف حفظ احلقوق
الم َصالِحا ما ُح ِ
وفظَ َعلَى أَ ْربَع :أَ ْن يجمع هذا
>ال يَ َزالُ ا ِإل ْس ُ
َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه أحمد في الزهد (.)635
( )2رواه أحمد في الزهد (.)655
( )3رواه عبد الرزاق في المصنف ( )21143والحاكم في المستدرك (.)1392
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ام ا ْل ُم َه ِ
ين
المال من ِحله َِ ،ويُ َ
وض َع ِفي َحقه َِ ،وأَ ْن ُت َوفَّ َر أَ ْق َس ُ
اجرِ َ
الس ُيو ِ
فَ ،وأَ ْن يُ ْق َب َل ِم ْن
ين ِفي َسبِي ِل اللَّه ِ َت ْح َت ِظال ِل ُّ
َوا ْل ُم َجا ِه ِد َ
ُم ْح ِس ِني َه َذا ا ْل َحي ِم َن األَ ْن َصا ِرَ ،ويُ َت َج َاو َز َع ْن ُم ِسي ِئه ِْم<(.)0

[ ]195وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف القيام على شؤون األرامل
>ل َ ِئ ْن َسلَّ َم ِني اهللَُ ،ألَ َد َع َّن أَ َرا ِم َل أَ ْه ِل ال ِع َرا ِق الَ يَ ْح َت ْج َن ِإلَى َر ُجل
بَ ْع ِدي أَبَدا<(.)2

[ ]196وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف جملس اغتص بالقرّاء شباباً وكهوالً
> َال يَ ْمنَ ُع أَ َحدا ِم ْن ُك ْم َح َداثَ ُة ِسنه ِ أَ ْن يُ ِش َير بِ َر ْأيِه ِ ،فَ ِإ َّن ا ْل ِع ْل َم ل َ ْي َس
ِ ِ
ِ
ِ
اء<(.)3
َعلَى َح َداثَة السن َو َال ق َدمه َِ ،ولَك َّن اللَّ َه يَ َض ُع ُه َح ْي ُث َش َ
*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*

*

( )0رواه البالذري في أنساب األشراف.311/01 :
( )2رواه البخاري في صحيحه ( )3111ويحيى بن آدم في الخراج ( )241وأبو يوسف في
الخراج :ص 41وعبد الرزاق في المصنف ( )01035وابن سعد في الطبقات الكبرى:
 331/3وابن أبي شيبة في المصنف ( )31204وابن حبان في صحيحه ( )6901واآلجري
في الشريعة ( )0396والبيهقي في السنن الكبرى (.)06104
( )3رواه عبد الرزاق في المصنف ( )21946وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله
(.)0111

031

املختار من خطب أمري املؤمنني  وأوامره

[ ]197وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه


()0

وقد أشخص ببصره إىل اهلرمزان
ين بِاهلل ِ .الْ َح ْم ُد هلل ِ ال َّ ِذي أَ َذ َّل
>أَ ُعو ُذ بِاهلل ِ ِم َن النَّا ِرَ ،وأَ ْس َت ِع ُ
بِ ْ ِ
ين َت َم َّس ُكوا بِ َه َذا الدي ِن،
اإل ْس َالمِ َه َذا َوأَ ْش َي َ
اع ُه ،يَا َم ْع َش َر ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
َوا ْه َت َد ْوا بِ َه ْد ِي نَبِي ُك ْمَ ،و َال ُت ْب ِط َرنَّ ُك ُم ال ُّد ْن َيا فَ ِإنَّ َها َغ َّر َارة<(.)2

[ ]198وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



وقد صرف رج ًال إلى زيد بن ثابت فسأله الرجلَ :ما َي ْمنَ ُع َك من
القضاء َوأ َ ْن َت أ َ ْولَى ِب ْاأل َ ْمرِ؟
اب اهلل ِ أَ ْو ُسنَّةِ نَبِيه ِ فَ َع ْل ُتَ ،ول َ ِكني ِإنَّ َما
>ل َ ْو ُك ْن ُت أَ ُر ُّد َك ِإلَى ِك َت ِ

ي ُم ِشير<(.)3
أَ ُر ُّد َك ِإلَى َر ْأيَ ،و َّ
الر ْأ ُ
*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*

*

الفارسي .كان من ملوك فارس ،وأسر في فتوح العراق ،وأسلم على يد عمر ،ثم
( )0الهرمزان
ّ
الكرابيسي في >أدب القضاء<
كان مقيما عنده بالمدينة ،واستشاره في قتال الفرس .وأخرج
ّ
الرحمن بن أبي بكر قال لما قتل عمر :إني
بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب كك أ َّن عبد ّ
نجي ،فلما رأوني ثاروا ،فسقط من بينهم خنجر له
مررت بالهرمزان ُ
وجفينة وأبي لؤلؤة وهم ّ
رأسان نصابه في وسطه ،فانظروا إلى الخنجر الّذي قتل به عمر ،فإذا هو الّذي وصفه،
فانطلق عبيد اللَّه بن عمر ،فأخذ سيفه حين سمع ذل من عبد الرحمن ،فأتى الهرمزان
فقتله( .اإلصابة.)441/6 :
( )2رواه الطبري في تاريخه 11/4 :وابن كثير في البداية والنهاية.62/01 :
( )3رواه ابن شبة في تاريخ المدينة.693/2 :
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[ ]199وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه

030



يف أهل بدر

>ألُفضلَنَّهم على َمن ِس َوا ُه ْم<(.)0

[ ]211وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه
أل ُ َبي ْب ِن َك ْعب َو ْاب ِن َم ْس ُعود
ال َّث ْو ِب الْو ِ
اح ِد:
َ





وقد اختلفا في الصالة فِي

اب ُم َح َّمد ك
> ِإنَّ ُه لَيَ ُسو ُؤنِي أَ ْن يَ ْخ َتلِ َف ا ْثنَا ِن ِم ْن أَ ْص َح ِ
ِ
ِ
الشي ِء ا ْلو ِ
اس بِأَي
اح ِدْ ،اخ َتلَ ْف ُت َما في أَ ْمر ،ثُ َّم َت َف َّر ْق ُت َما ،فَلَ ْم يَ ْد ِر النَّ ُ
في َّ ْ َ
َذلِ َ يَ ْأ ُخذُ و َن ،ل َ ْو أَ َت ْي ُت َما ل َ َو َج ْد ُت َما ِع ْن ِدي ِع ْلما ،ا ْل َق ْولُ َما قَ َال أُبَيَ ،ول َ ْم
يَ ْألُ ْاب ُن َم ْس ُعود<(.)2

[ ]211وَ ِمنْ نصيحة لَ ُه

ك



ألحد رعيته
> َعلَ ْي َ بِا ْل َع َالنِيَةِ َو ِإيَّا َك الس َّرَ ،و ِإيَّا َك َو ُك َّل َش ْيء يُ ْس َت ْح َيا ِم ْن ُه<(.)3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه البخاري في صحيحه ( )4122وابن أبي شيبة في المصنف ( )21541واللفظ له،
والبيهقي في السنن الكبرى (.)02992
( )2رواه عبد الرزاق في المصنف ( )0314وابن أبي شيبة في المصنف ( )21541والنص
المذكور جمعي.
( )3رواه أبو داود في الزهد (.)96
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[ ]212وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



اس يُ ِحلُّونِي ثَ َال َث ِخ َصالَ ،وأَنَا
> ُ
الله َّم ِإ َّن النَّ َ
اعو ِنَ ،وأَنَا أَ ْب َرأُ ِإل َ ْي َ
َز َع ُموا أَني فَ َر ْر ُت ِم َن الطَّ ُ
أَ ْحلَ ْل ُت ل َ ُه ُم الط َال َء كك َو ُه َو ا ْل َخ ْم ُر كك َوأَنَا أَ ْب َرأُ ِإل َ ْي َ ِم ْن َذلِ َ َ ،وأَني
أَ ْحلَ ْل ُت ل َ ُه ُم ا ْل َم ْك َس كك َو ُه َو النَّ ِج ُس كك َوأَنَا أَ ْب َرأُ ِإل َ ْي َ ِم ْن َذلِ َ <(.)0
أَ ْب َرأُ
ِم ْن

[ ]213وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه

ِإل َ ْي
َذلِ

َ ِم ْن ُه َّن،
َ َ ،وأَني



يف الفيء
ض ُم ْسلِم ِإ َّال ل َ ُه ِفي َه َذا ا ْل َف ْي ِء َحق ِإ َّال َما
> َما َعلَى َو ْجه ِ ْاأل َ ْر ِ
َملَ َك ْت أَ ْي َمانُ ُكم<(.)2

[ ]214وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



لكعب األحبار
اج ُر َر ُسو ِل اهلل ِ ك
>أَ َال َت َت َح َّولُ ِإلَى ا ْل َم ِدينَةِ؟ ِف َيها ُم َه َ
َوقَ ْب ُر ُه<(.)3
* * *
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه الطحاوي في شرح معاني اآلثار (.)1111
( )2رواه عبد الرزاق في المصنف (.)21139
( )3رواه عبد الرزاق في المصنف (.)21459

ك
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يف الوالة على األمصار
> ِإني ل َ ْم أَ ْب َع ْث ُك ْم َج َبابِ َرةَ ،ول َ ِك ْن بَ َع ْث ُت ُك ْم أَئِ َّمة ،فَال َت ْضرِبُوا
ين فَ ُت ِذلُّو ُه ْمَ ،وال َت ْح َم ُدو ُه ْم فَ َت ْف ِتنُو ُه ْمَ ،وال َت ْمنَ ُعو ُه ْم
ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
ين<(.)0
فَ َت ْظلِ ُمو ُه ْمَ .وأَدِ ُّروا ل َ ْق َح َة الْ ُم ْسلِ ِم َ

[ ]216وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ألبي موسى األشعري



ك،
وسىَ ،ه ْل يَ ُس ُّر َك ِإ ْسالَ ُمنَا َم َع َر ُسو ِل اهلل ِ ك
>يَا أَبَا ُم َ
َو ِه ْج َر ُتنَا َم َع ُهَ ،و ِج َه ُادنَا َم َع ُهَ ،و َع َملُنَا ُكلُّ ُه َم َع ُه ،بَ َر َد لَنَا(َ ،)2وأَ َّن ُكلَّ
َع َمل َع ِم ْلنَ ُاه بَ ْع َد ُه نَ َج ْونَا ِم ْن ُهَ ،ك َفافا َر ْأسا بِ َر ْأس؟< ،فَ َق َال أَبو موسى:
كَ ،و َصلَّ ْينَاَ ،و ُص ْمنَا،
اه ْدنَا بَ ْع َد َر ُسو ِل اهلل ِ ك
الَ َواهلل ،قَ ْد َج َ
َو َع ِم ْلنَا َخ ْيرا َك ِثيراَ ،وأَ ْسلَ َم َعلَى أَ ْي ِدينَا بَ َشر َك ِثيرَ ،و ِإنَّا لَنَ ْر ُجو َذلِ َ ،
فَ َق َال عمر> :ل َ ِكني أَنَاَ ،وال َّ ِذي نَ ْف ُس ُع َم َر بِ َي ِدهِ ،ل َ َودِ ْد ُت أَ َّن َذلِ َ بَ َر َد
لَنَاَ ،وأَ َّن ُك َّل َش ْيء َع ِم ْلنَ ُاه بَ ْع ُد نَ َج ْونَا ِم ْن ُه َك َفافا(َ )3ر ْأسا بِ َر ْأس<(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3

()4

رواه أبو يوسف في الخراج :ص.021
وخلص( .جامع
يُقال( :برد هذا األمر) :إذا ثبت ودام ،والمراد :ليته ثبت لنا ثوابه ودام َ
األصول البن األثير كك (.))9411
ال َكفاف :ما ال فضل فيه وال تقصير ،وأصله :المساواة لما جعل بازائه ،ولكذل قكال> :رأسكا
برأس< أي :ال له وال عليه( .جامع األصول البن األثير كك (.))9411
رواه البخاري في صحيحه ( )3905والبيهقي في السنن الكبرى ( )03139وابن عساكر في
تاريخ دمشق.60/32 :

034

املختار من خطب أمري املؤمنني  وأوامره

[ ]217وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



لعبد الرمحن بن عوف



وقد بكى حين أُتته كنوز جلوالء( ،)1فقال له :ما يبكيك يا أمير
المؤمنين ،فواهلل ِإ َّن َه َذا لَ َم ْو ِط ُن ُش ْكر!

اس ُدوا
> َواهلل ِ َما َذا َك يُ ْب ِكي ِنيَ ،و َتاهلل ِ َما أَ ْعطَى اهللُ َه َذا قَ ْوما ِإال َت َح َ
اس ُدوا ِإال أُلْ ِق َي بِأَ ْس ُهم بَ ْينَ ُه ْم<(.)2
َو َت َبا َغ ُضواَ ،وال َت َح َ

[ ]218وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



اع ُه ال َّ ِذي َكا َن ِع ْن َد ُه،
> َح َم ْل ُت َعلَى فَ َرس ِفي َسبِي ِل اهلل ِ ،فَأَ َض َ
فَأَ َر ْد ُت أَ ْن أَ ْش َترِيَ ُه ِم ْن ُه َوظَنَ ْن ُت أَنَّ ُه بَائِ ُع ُه بِ ُر ْخص ،فَ َسأَ ْل ُت َع ْن َذلِ َ
ك ،فَ َق َال :الَ َت ْش َترِهِ َو ِإ ْن أَ ْعطَا َك ُه بِ ِد ْر َهم َو ِ
احد ،فَ ِإ َّن
النَّب َِّي ك
ود ِفي قَ ْي ِئه ِ<(.)3
العائِ َد ِفي َص َدقَ ِته ِ َكال َك ْل ِب يَ ُع ُ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(َ )0جلُوالء :بالم ّد :من السواد في طريق خراسان ،بينها وبين خانقين سبعة فراسخ ،وهو نهر
عظيم يمتد إلى بعقوبا ويجري بين منازل أهل بعقوبا ويحمل السفن إلى باجسرا ،وبها كانت
سميت جلوالء
الوقعة المشهورة على الفرس للمسلمين سنة 06هك ،فاستباحهم المسلمونّ .
لما جلّلها من قتلى الروم ،وجلوالء الوقيعة لما أوقع بهم المسلمون( .معجم البلدان:
.)056/2
( )2رواه الطبري في تاريخه 31/4 :وابن الجوزي في المنتظم في التاريخ 204/4 :وابن األثير
في التاريخ 341/2 :وابن كثير في البداية والنهاية.23/01 :
( )3رواه البخاري في صحيحه ( )2623ومسلم في صحيحه ( )0621وموطأ مال ()49
والنسائي في السنن ( )2605وأحمد في المسند (.)210
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يف التكلف
>نُهِينَا َع ِن ال َّت َع ُّم ِق َوال َّت َكلُّ ِ
ف<(.)0

[ ]211وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



لرجل من عظماء النصارى يف الشام قد دعاه إىل وليمة يف الكنيسة

الص َو ِر ال َّ ِتي ِف َيها<
> ِإنَّا َال نَ ْد ُخ ُل َكنَائِ َس ُك ْم ِم ْن أَ ْج ِل ُّ

[ ]211وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه

()2



> ِإنَّ َما أَ َخ ُاف َعلَ ْي ُك ْم َر ُجلَ ْي ِنَ :ر ُجل َتأَ َّو َل ا ْل ُق ْرآ َن َعلَى َغ ْي ِر َت ْأوِيلِه ِ
َو َر ُجل يُنَ ِاف ُس ا ْل ُم ْل َ َعلَى أَ ِخيه ِ<(.)3

[ ]212وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



اس بِ َما يُ ِح ُّبو َنَ ،و َزايِلُو ُه ْم بِأَ ْع َمالِ ُك ْمَ ،و ِج ُّدوا َم َع
> َخالِطُوا النَّ َ
ا ْل َع َّامةِ<(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3
()4

رواه البخاري في صحيحه ( )1293وعبد الرزاق في المصنف ( )0494وعبد الغني
المقدسي عن اإلسماعيلي بهذا اللفظ في نهاية المراد (.)15
رواه عبد الرزاق في المصنف ( )0601و( )0600و( )09416والبيهقي في السنن الكبرى
( )04564وابن عساكر في تاريخ دمشق.6/42 :
رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (.)2364
رواه عبد الرزاق في المصنف (.)21052
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()0

ل َع ْبدِ اهللِ ْبنِ السَّ ْعدِيِّ
يت
>أَل َ ْم أُ َح َّد ْث أَنَّ َ َتلِي ِم ْن أَ ْع َما ِل النَّا ِ
س أَ ْع َماال ،فَ ِإ َذا أُ ْع ِط َ
ا ْل ُع َمال َ َة ل َ ْم َت ْق َب ْل َها؟< قال :نَ َع ْم .فقال عمر> :فَ َما ُترِي ُد ِإلَى َذا َك؟< قال:
أَنَا َغ ِني ،لِي أَ ْع ُبد َولِي أَ ْف َراس ،أُرِي ُد أَ ْن يَ ُكو َن َع َملِي َص َدقَة َعلَى
ين .فقال عمرَ > :ال َت ْف َع ْل ،فَ ِإني ُك ْن ُت أَ ْف َع ُل ِم ْث َل ال َّ ِذي َت ْف َع ُل،
ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
ِ ِ
اء ،فَأَقُولُ  :أَ ْع ِطه ِ َم ْن ُه َو أَ ْف َق ُر
َكا َن َر ُسولُ اهلل ِ ك
ك يُ ْعطيني ا ْل َعطَ َ
ِ
ِإل َ ْيه ِ مني .فقالُ :خذْ ُه ،فَ ِإ َّما أَ ْن َت َم َّول َ ُهَ ،و ِإ َّما أَ ْن َت َص َّد َق بِه َِ ،و َما َآتا َك اهللُ
ِم ْن َه َذا ا ْل َما ِلَ ،وأَ ْن َت َغ ْي ُر ُم ْشرِف ل َ ُه َوال َسائِلِه ِ فَ ُخذْ ُهَ ،و َما َال فَال ُت ْتب ِْع ُه
نَ ْف َس َ <(.)2

[ ]214وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه





يمَ ،و َال َحاال ِم ْن َحالِ َها
>اللَّ ُه َّم َال أَ َرى َش ْيئا ِم َن ال ُّد ْن َيا يَ ْس َت ِق ُ
وم ،اللَّ ُه َّم َال ُت ْك ِث ْر َعلَ َّي ِف َيها فَأَ ْط َغىَ ،و َال ُت ِق َّل لِي ِف َيها فَأَ ْن َسى،
يَ ُد ُ
اج َع ْل ر ِْزقِي ِم ْن َها َك َفافا<(.)3
َو ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0عبد اهلل بن عمرو ْبن وقدان ْبن عبد شمس القرشي العامريَ ،و ِإنما قيل ألبيه :السعدي ،ألنه
استرضع في بني سعد ْبن بكر ،يجتمع هو وسهيل ْبن عمرو في عبد شمس .توفي سنة سبع
وخمسين( .أسد الغابة البن األثير.)262/3 :
( )2رواه أحمد في المسند ( )219وابن عساكر في تاريخ دمشق353/05 :
( )3رواه المعافى بن عمران في الزهد ( )062وابن أبي شيبة في المصنف (.)35634
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> َم ْن َس ِم َع َح ِديثا ،فَأَ َّد ُاه َك َما َس ِم َع ،فَ َق ْد َسلِ َم<(.)0

[ ]216وَ ِمنْ َوصِيَّةٍ لَ ُه



ألبي موسى األشعري



اج َت ِن ْب ُه َما َح َّتى يُ َق َال :ل َين
وسى ِإيَّا َك َو َّ
الع َصاْ ،
الس ْو َطَ ،و َ
>يَا أَبَا ُم َ
ِ
[و َال َت ُك ْن َوا ِهنا](َ )2و ْاس َت ْع ِم ْل ُه َما َح َّتى يُ َق َالَ :ش ِديد
في َغ ْيرِ َض ْعفَ ،
ِفي َغ ْي ِر ُع ْنف<(.)3

[ ]217وَ ِمنْ َوصِيَّةٍ لَ ُه



لعبد اهلل بن مسعود  حني وجهه إىل الكوفة
> ِإني َو َّج ْه ُت َ ُم َعلما ،ل َ ْي َس ل َ َ َس ْوط َو َال َعصا ،فَا ْق َت ِ
ص ْر َعلَى
ِك َت ِ ِ
اله ِديَّ َة َول َ ْي َست بِ َح َرامَ ،ول َ ِكني
اب اهلل؛ فَ ِإنَّ ُه َك َفا َك َو ِإيَّا ُه ْمَ ،و َال َت ْق َب ِل َ
أَ َخ ُاف َعلَ ْي َ ال َقال َ َة<(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3
()4

رواه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه :ص 546وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله
( )019و( )0909والخطيب البغدادي في الكفاية :ص 012وابن عساكر في تاريخ دمشق:
.436/49
ذكر سعيد اللَّحام في ط عالم الكتب ص  012أنها غير واضحة في أصل المخطوط وأن
الصواب ما أُثبت.
رواه وكيع البغدادي في أخبار القضاة.215/0 :
رواه وكيع البغدادي في أخبار القضاة.011/2 :
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وقد أُتي بشربة عسل
()0
> ْاع ِزلُوا َعني ِح َسابَ َهاْ ،اع ِزلُوا َعني ُم ْؤنَ َت َها<

[ ]219وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ألبي عبيدة بن اجلراح  يف أمر الطاعون
>ل َ ْو َغ ْي ُر َك قَال َ َها يَا أَبَا ُع َب ْي َد َة؟ ،نَ َع ْم نَ ِف ُّر ِم ْن قَ َد ِر اهلل ِ ِإلَى قَ َد ِر اهلل ِ،
أَ َرأَ ْي َت ل َ ْو َكا َن ل َ َ ِإبِل َهبطَ ْت َوادِيا ل َ ُه ُع ْد َو َتا ِنِ ،إ ْح َدا ُه َما َخ ِ
ص َبة،
َ
َواألُ ْخ َرى َج ْدبَة ،أَل َ ْي َس ِإ ْن َر َع ْي َت ال َخ ْص َب َة َر َع ْي َت َها بِ َق َد ِر اللَّه َِ ،و ِإ ْن
الج ْدبَ َة َر َع ْي َت َها بِ َق َد ِر اهلل؟<(.)2
َر َع ْي َت َ

[ ]221وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



لبعض أصحاب النيب
اس ِفيه ِ َعلَى ا ْل ِع ْلمِ َك َما
>ال أَ ْد َر ْك ُت أَنَا َوال أَ ْن َت َز َمانا يَ َت َغايَ ُر النَّ ُ
يَ َت َغايَ ُرو َن َعلَى األَ ْز َوا ِج<(.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه أحمد في الزهد (.)621
( )2رواه البخاري في صحيحه ( )5129ومسلم في صحيحه ( )2209ومال في الموطأ
( )3329وعبد الرزاق في المصنف ( )21059والطحاوي في شرح معاني اآلثار ()1135
وابن حبان في صحيحه ( )2953والاللكائي في شرح أصول االعتقاد ( )0091والبيهقي في
القضاء والقدر (.)261
( )3رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (.)0564
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اب َمنَ َعنَا أَ ْن نَ ْق َرأَ
>أَ َال َال أَ ْعلَ َم َّن َما قَ َال أَ َح ُد ُك ْمِ :إ َّن ُع َم َر ْب َن ا ْل َخطَّ ِ
اب اهلل ِ
وم لِ ِك َت ِ
اب اهلل ِِ ،إني ل َ ْي َس لِ َذلِ َ أَ ْمنَ ُع ُك ْمَ ،ول َ ِك ْن أَ َح ُد ُك ْم يَ ُق ُ
ِك َت َ
اس يَ ْس َت ِم ُعو َن ِإل َ ْيه ِ ،ثُ َّم يَ ْأتِي بِا ْل َح ِد ِ
يث ِم ْن قِ َب ِل نَ ْف ِسه ِِ ،إ َّن َح ِد َيث ُك ْم
َوالنَّ ُ
ُه َو َش ُّر ا ْل َح ِد ِ
ام ِم ْن ُك ْم فَ ْل َي ُق ْم
يثَ ،و ِإ َّن َك َال َم ُك ْم ُه َو َش ُّر ا ْل َك َالمَِ ،م ْن قَ َ
بِ ِك َت ِ ِ
اس َح َّتى قِ َيل :قَ َال
اب اهلل َو ِإ َّال فَ ْل َي ْجلِ ْس ،فَ ِإنَّ ُك ْم قَ ْد َح َّد ْث ُت ُم النَّ َ
اب اهلل<(.)0
فُ َالن َوقَ َال فُ َالنَ ،و ُترِ َك ِك َت ُ

[ ]222وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف الورع
>ل َ َق ْد َت َر ْك ُت ت ِ ْس َع َة أَ ْع َشا ِر ا ْل َحال ِل َم َخافَ َة الحرام<(.)2

[ ]223وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف بناء مسجد أمر ببنائه
المطَرَِ ،و ِإيَّا َك أَ ْن ُت َحم َر أَ ْو ُت َصف َر فَ َت ْف ِت َن
اس ِم َن َ
>أَ ِك َّن النَّ َ
اس<(.)3
النَّ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه ابن شبة في تاريخ المدينة 111/3 :وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه :ص543
( )2رواه البالذري في أنساب األشراف 321/01 :ورواه عبد الرزاق في المصنف ()04613
بلفظ> :تَ َر ْكنَا ت ِ ْس َع َة أ َ ْع َشا ِر الْ َح َال ِل َم َخافَ َة الربَا<
( )3رواه البخاري في صحيحه (باب بنيان المسجد) تعليقا ،ولم أجده موصوال.
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عن ذكر اهلل تعاىل
س فَ ِإنَّ ُه َداء<(.)0
> َعلَ ْي ُك ْم بِ ِذ ْك ِر ِ
اهلل ِ فَ ِإنَّ ُه ِش َفاءَ ،و ِإيَّا ُك ْم َو ِذ ْك َر النَّا ِ

[ ]225وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



إذا صلى على جنازة
>اللَّ ُه َّم أَ ْص َب َح َع ْب ُد َك فالن< ِإ ْن َكا َن َص َباحاَ ،و ِإ ْن َكا َن َم َساء قَ َال:
>اللَّ ُه َّم أَ ْم َسى َع ْب ُد َك قَ ْد َت َخلَّى ِم َن ال ُّد ْن َيا َو َت ْر َك َها ِألَ ْهلِ َهاَ ،وا ْف َت َق َر ِإل َ ْي َ

َو ْاس َت ْغنَ ْي َت َع ْن ُهَ ،و َكا َن يَ ْش َه ُد أَ ْن َال ِإل َ َه ِإ َّال أَ ْن َت َوأَ َّن ُم َح َّمدا َع ْب ُد َك
َو َر ُسول ُ َ  ،فَا ْغ ِف ْر ل َ ُه َو َت َج َاو ْز َع ْن ُه<(.)2

[ ]226وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ألُبي بن كعب
المسجد:
> ِإنَّ َها ِف ْتنَة لِ ْل َم ْت ُبو ِعَ ،و َم َذلَّة لِل َّتابِ ِع<(.)3


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد اجتمع حوله الناس وهو خارج من

( )0رواه أحمد في الزهد ( )644وهناد في الزهد 531/2 :وابن أبي الدنيا في الصمت ()213
و( )654وذم الغيبة والنميمة (.)66
( )2رواه عبد الرزاق في المصنف ( )6420والطبراني في الدعاء ( )0093و()0094
و(.)0095
حماد في زيادته على زهد ابن المبارك03/2 :
( )3رواه الدارمي في السنن ( )541ونعيم بن ّ
وابن أبي شيبة في المصنف ( )26535وابن شبة في تاريخ المدينة 691/2 :وابن أبي الدنيا=
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يف مال املسلمني
اهلل ِ َم ْن ِزل َ َة َما ِل ا ْل َي ِتيمِِ ،إ ِن ْاس َت ْغنَ ْي ُت
> ِإني أَ ْن َز ْل ُت نَ ْف ِسي ِم ْن َما ِل ِ
ْاس َت ْع َف ْف ُتَ ،و ِإ ِن ا ْف َت َق ْر ُت أَ َك ْل ُت بِا ْل َم ْع ُرو ِ
ف<(.)0

[ ]228وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف هالك العرب
اس ُه ْم َم ْن ل َ ْم يَ ْص َح ِب
> َواهلل ِ ل َ َق ْد َعلِ ْم ُت َم َتى َت ْهلِ ُ ا ْل َع َر ُبِ ،إ َذا َس َ
ك فَ ُي َقي َد ُه ا ْل َو َر ُع ،أَ ْو يُ ْد ِر ُك ا ْل َجا ِهلِ َّي َة فَ َي ْأ ُخ َذ
النَّب َِّي ك
بِأَ ْح َال ِمه ِْم<(.)2

[ ]229وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف هالك العرب
اء بَنَ ِ
ات فَار َِس<(.)3
> َت ْهلَ ُ ا ْل َع َر ُب ِح َ
ين َت ْبلُ ُغ أَ ْن َب ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= في التواضع والخمول ( )50وأبو نعيم في تثبيت اإلمامة ( )020والبيهقي في المدخل إلى
السنن الكبرى (.)499
( )0رواه ابن سعد في الطبقات 216/3 :وابن أبي شيبة في المصنف ( )33515وابن شبة في
تاريخ المدينة.694/2 :
( )2رواه ابن سعد في الطبقات029/6 :وابن أبي شيبة في المصنف ( )33039وابن الجعد في
المسند ( )2361والحاكم في المستدرك ( )1301وأبو نعيم في حلية األولياء.243/1 :
( )3رواه ابن أبي شيبة في المصنف (.)31146
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مبكة
>يَا َم ْع َش َر قُ َر ْيشِ ،إ َّن َه َذا ا ْل َب ْي َت قَ ْد َولِ َي ُه نَاس قَ ْبلَ ُك ْم ،ثُ َّم َولِ َي ُه نَاس
ِم ْن ُج ْر ُهم فَ َع َص ْوا َربَّ ُهَ ،و ْاس َت َخ ُّفوا بِ َحقه َِ ،و ْاس َت َحلُّوا ُح ْر َم َت ُه ،فَأَ ْهلَ َك ُه ْم،
وه َم َع ِاش َر قُ َر ْيش ،فَ َال َت ْع ُصوا َربَّ ُهَ ،و َال َت ْس َت ِخ ُّفوا بِ َحقه َِ ،و َال
ثُ َّم ُول ُيت ُم ُ
َت ْس َت ِحلُّوا ُح ْر َم َت ُهِ ،إ َّن َص َالة ِف َيها كك أَ ْو ِفيه ِ( )0كك َخ ْير ِع ْن َد اهلل ِ َع َّز َو َج َّل ِم ْن
ِما َئة بِ ُر ْكب َة(َ ،)2و ْاعلَ ُموا أَ َّن ا ْل َم َع ِ
اص َي ِفيه ِ َعلَى قَ ْد ِر َذلِ َ <(.)3
َ

[ ]231وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه
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َْ َ َُ
َّ
> َال َت ُغ َّرنَّ ُك ْم ط َْنطَنَ ُة َّ
الر ُج ِل َم ْن أَ َّدى ْاألَ َمانَ َة ِإلَى َم ِن ا ْئ َت َمنَ ُهَ ،و َم ْن َسلِ َم الْ ُم ْسلِ ُمو َن ِم ْن
ُك َّل َّ
لِ َسانِه ِ َويَ ِدهِ(.)6(<)5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2

()3
()4
()5
()6

الش من قتادة.
بلفظ الركبة التي في الرجل من البعير وغيره ،واختلف في تحديد مكانها ويقال :إنها أرفع
األراضي كلها( .معجم البلدان.)63/3 :
ذكره ابن أبي عروبة في المناس (.)21
الطَّ ْنطَنةَ :ك ْث َر ُة الكالم والتصويت به( .لسان العرب كك (طنن)).
الر ُج ُل).
ض النَّا ِ
(و َك َّف َع ْن أ َ ْع َرا ِ
س ،فَ ُه َو َّ
في لفظ آخرَ :
رواه ابن المبارك في الزهد ( )695وأحمد بن حنبل في الزهد ( )664وابن أبي الدنيا في
مكارم األخالق ( )269و( )211واللفظ له ،وأبو الشيخ األصبهاني في التوبيخ والتنبيه
( )051والبيهقي في السنن الكبرى (.)02695
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اس َعلَ ْي ُك ْم بِطَلَ ِب ا ْل ِع ْلمِ؛ ِإ َّن هلل ِ ر َِد َاء َم َح َّبة ،فَ َم ْن َطلَ َب
>أَيُّ َها النَّ ُ
بَابا ِم َن ا ْل ِع ْلمِ َر َّد ُاه اهللُ بِرِ َدائِه ِ َذلِ َ  ،فَ ِإ ْن أَ ْذنَ َب َذ ْنبا ْاس َت ْع َت َب ُهَ ،و ِإ ْن أَ ْذنَ َب
َذ ْنبا ْاس َت ْع َت َب ُهَ ،و ِإ ْن أَ ْذنَ َب َذ ْنبا ْاس َت ْع َت َب ُه ،لِ َئ َّال يَ ْسلِ َب ُه ر َِد َاء ُه َذلِ َ َ ،و ِإ ْن
وت<(.)0
َتطَ َاو َل بِه ِ َذلِ َ ال َّذ ْن ُب َح َّتى يَ ُم َ

[ ]233وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



>ثَ َالث َألَ ْن يَ ُكو َن َر ُسولُ اهلل ِ ك
ال ُّد ْن َيا َو َما ِف َيها :ا ْل َك َالل َ ُةَ ،والربَاَ ،وا ْل ِخ َالفَ ُة<(.)2

[ ]234وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه

ك بَيَّنَ ُه َّن أَ َح ُّب ِإل َ َّي ِم َن



ِ
اء ،ثُ َّم َتذُ ُّر ُه قَلِيال قَلِيال
> َال َتذُ َّر َّن ِإ ْح َدا ُك َّن ال َّدق َيق َح َّتى يَ ْس ُخ َن ا ْل َم ُ
َو َت ُسوط ُُه بِ ِم ْس َو ِط َها ،فَ ِإنَّ ُه أَ ْريَ ُع ل َ ُهَ ،وأَ ْح َرى أَ ْن َال يَ َت َق َّر ُد<(.)3

[ ]235وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف اجلابية
ِ
اء يَ ْسأَلُ
اء يَ ْسأَلُ َع ِن الْ ُق ْرآ ِن فَ ْل َي ْأت أُبَ َّي ْب َن َك ْعبَ ،و َم ْن َج َ
> َم ْن َج َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (.)311
( )2رواه ابن ماجه في السنن ( )2121وعبد الرزاق في المصنف ( )09014وابن أبي شيبة في
المصنف ( )22434والخالل في السنة ( )330والطحاوي في شرح مشكل اآلثار ()5223
والحاكم في المستدرك (.)3011
( )3رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 304/3 :والبالذري في أنساب األشراف394/01 :
والطبري في تاريخه.202/4 :
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َع ِن ا ْل َح َال ِل َوا ْل َح َرام ِ فَ ْل َي ْأ ِ
ت ُم َعا َذ ْب َن َج َبلَ ،و َم ْن َجاءَ يَ ْسأَلُ َع ِن
ِ
اء يَ ْسأَلُ َع ِن ا ْل َما ِل فَ ْل َي ْأتِ ِني ،فَ ِإ َّن
ا ْل َف َرائِ ِ
ض فَ ْل َي ْأت َز ْي َد ْب َن ثَابِتَ ،و َم ْن َج َ
فَ ُم ْع ِط ُيه َّن ،ثُ َّم
اللَّ َه َج َعلَ ِني َخازِنا ،فَ ِإني بَادِئ بِأَ ْز َوا ِج النَّبِي

بِا ْل ُم َه ِ
ين أُ ْخرِ ُجوا ِم ْن دِيَا ِر ِه ْم َوأَ ْم َوالِه ِْم ،ثُ َّم أَنَا َوأَ ْص َحابِي،
ين ال َّ ِذ َ
اجرِ َ
ين َت َب َّوءُوا ال َّد َار َو ْ ِ
يما َن ِم ْن قَ ْبلِه ِْم ،ثُ َّم َم ْن أَ ْس َر َع ِإلَى
ثُ َّم بِ ْاألَ ْن َصا ِر ال َّ ِذ َ
اإل َ
ِ
ِ
اء ،فَ َال
اءَ ،و َم ْن أَ ْب َطأَ َع ِن ا ْله ِْج َرة أَ ْب َطأَ َع ْن ُه ا ْل َع َط ُ
ا ْله ِْج َرة أَ ْس َر َع ِإل َ ْيه ِ ا ْل َع َط ُ
اخ ر ِ
احلَ ِته ِ<(.)0
وم َّن َر ُجل ِإ َّال ُمنَ َ َ
يَلُ َ

[ ]236وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه


()2

حلفص بن أبي العاص الثقفي
وقد امتنع عن طعام عمر  خلشونته
ص ،أَ َما ُت َرانِي َعالِما أَ ْن أَ ْر ِج َع ِإلَى َدقِيق يُ ْن َخ ُل
>يَا ْاب َن أَبِي ا ْل َعا ِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه سعيد بن منصور في السنن ( )2309والقاسم بن سالم في األموال ( )541وابن
زنجويه في األموال ( )196وابن أبي شيبة في المصنف ( )33561والفسوي في المعرفة
والتاريخ 463/0 :والطبراني في المعجم األوسط ( )3113والحاكم في المستدرك ()5011
و( )5090والبيهقي في السنن الكبرى ( )02019وابن عساكر في تاريخ دمشق.301/1 :
الصحابي المشهور .ذكره
( )2حفص بن أبي العاص بن بشر الثقفي ،أخو عثمان بن أبي العاص ّ
ابن سعد في الطبقات الصغرى فيمن نزل البصرة من الصحابة .وقال في الكبرى :كتبناه مع
إخوته عثمان والحكم ولم يبلغنا أ ّن له صحبة .وذكره خليفة بن خياط في التابعين .وقال ابن
حجر( :قد تقدم غير مرة أنه لم يبق قبل حجة الوداع أحد من قريش ومن ثقيف ّإال أسلم،
وكلهم شهد حجة الوداع ،وهذا القدر كاف في ثبوت صحبة هذا)( .اإلصابة.)15/2 :
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ِفي ِخ ْرقَة فَ َي ْخ ُر ُج َكأَنَّ ُه َك َذا َو َك َذا؟ أَ َما َت َرانِي َعالِما أَ ْن أَ ْع ِم َد ِإلَى َعنَاق
َس ِمينَة فَنُ ْل ِق َي َع ْن َها َش َع َر َها فَ َت ْخ ُر َج َكأَنَّ َها َك َذا َو َك َذا؟ أَ َما َت َرانِي َعالِما أَ ْن
اع ْي ِن ِم ْن َزبِيب فَأَ ْج َعلَ ُه ِفي ِس َقاء َوأَ ُص َّب َعلَ ْيه ِ ِم َن
أَ ْع ِم َد ِإلَى َصاع أَ ْو َص َ

ش
اء فَ ُي ْصب َِح َكأَنَّ ُه َد ُم ا ْل َغ َّزا ِل؟< ،فقال حفص :أَ ْح َس ُن َما يَ ْب َع ُث ا ْل َع ْي َ
ا ْل َم َ
ين ،قَ َال عمر> :أَ َج ْلَ ،واللَّه ِ ل َ ْو َال َم َخافَ ُة أَ ْن يَ ْن ُق َص ِم ْن
يَا أَ ِم َير ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
َح َسنَاتِي يَ ْو َم الْ ِق َي َامةِ ل َ َش َار ْك ُت ُك ْم ِفي لِي ِن َع ْي ِش ُك ْمَ ،ول َ ِكني َس ِم ْع ُت اللَّ َه
َذ َك َر قَ ْوما فَ َق َال{ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ}(.)2(<)0

[ ]237وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



الم َس َّن ا ْل َب ِعيرِ ،يَ ْب َدأُ فَ َي ُكو ُن َج َذعا(،)3
>أَال ِإني قَ ْد َسنَ ْن ُت ا ِإل ْس َ
ثُ َّم ثَ ِن ًّيا( ،)4ثُ َّم َربَا ِع ًّيا( ،)5ثُ َّم َس ِديسا( ،)6ثُ َّم بَازِال( ،)1أَال فهل ينتظر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3

()4
()5
()6
()1

سورة األحقاف آية 21
رواه ابن شبة في تاريخ المدينة 695/2 :كك  696وابن أبي الدنيا في إصالح المال ()356
والجوع ( )011مختصرا.
َو ُه َو َما َكا َن ِم ْن َها َشابًّا فَ ِت ًّيا ،فَ ُه َو ِم َن ْ ِ
السنَة الْ َخا ِم َسةِ( .النهاية البن األثير كك
اإلب ِ ِل َما َد َخ َل ِفي َّ
(ج َذ َع)).
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
الثني م َن ْ ِ
الساد َسة ،والذكر ثَني( .النهاية البن األثير كك (ثَنَا)).
اإلب ِ ِل ما دخل في َّ
الرباعي من اإلبل :الذي دخل في السنة السابعة ،جمل َربَاع واألنثى رباعية ،مخففة( .جامع
األصول البن األثير كك (.))2541
السنة الثَّا ِمنَةَِ ،و َذلِ َ إِ َذا أَلْ َقى ِ
يس ِم َن ْ ِ
الرباعية( .النهاية
اإلبِ ِل َما َ
دخل فِي َّ
َّ
الس َّن ال َّ ِتي بَ ْع َد َّ
الس ِد ُ
(س َد َس)).
البن األثير كك َ
ين َو َد َخ َل ِفي ال َّت ِ
البازِل ِم َن ْ ِ
يطلع نابُه َو َت ْك ُم ُل قُ َّو ُت ُه=.
اإلبِ ِل ال َّ ِذي َت َّم ثمانِ َي ِس ِن َ
اس َعةَِ ،و ِحينَئِذ ُ
َ
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الم قَ ْد بَ َز َل ،أَال َو ِإ َّن قُ َر ْيشا يُ ِري ُدو َن
بالبازل ِإال النُّ ْق َصا َن! أَال فَ ِإ َّن ا ِإل ْس َ
اب َحي
أَ ْن يَ َّت ِخذُ وا َم َال اللَّه ِ َم ُعونَات ُدو َن ِع َب َادة ،أَال فَأَ َّما َو ْاب ُن ا ْل َخطَّ ِ
فَالِ ،إني قَائِم ُدو َن ِش ْع ِب ا ْل َح َّر ِةِ ،
آخذ بِ َحالقِيمِ قُ َر ْيش َو ُح ُج ِز َها أَ ْن
يَ َت َهافَ ُتوا ِفي النَّا ِر<(.)0

[ ]238وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



لوفد أهل الكوفة وقد استنكروا عليه تفضيل أهل الشام عليهم
بالجائزة:
الشامِ َعلَ ْي ُك ْم لِ ُب ْع ِد
>يَا أَ ْه َل ا ْل ُكوفَةِ ،أَ َج ِز ْع ُت ْم أَ ْن فَ َّض ْل ُت أَ ْه َل َّ
ُش َّق ِته ِْم؟ ،ل َ َق ْد آثَ ْر ُت ُك ْم بِ ْاب ِن أُم َع ْبد<(.)2

[ ]239وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



وقد قبَّل احلجر األسود
> َواهلل ِِ ،إني َألُقَبلُ َ َ ،و ِإني أَ ْعلَ ُم أَنَّ َ َح َجرَ ،وأَنَّ َ َال َت ُض ُّر َو َال
ول اهلل ِ
قَ َّبلَ َ َما قَ َّب ْل ُت َ <(.)3
َت ْن َف ُعَ ،ول َ ْو َال أَني َرأَ ْي ُت َر ُس َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ
و(ش َه َب)).
=
البعير نهايُته ِفي ال ُق ّوة( .النهاية البن األثير كك (بَ َز َل) َ
َ
وجعلَه بازِال أل َ َّن بُ ُزول َ
( )0رواه الطبري في تاريخه 391/4 :وابن عساكر في تاريخ دمشق.312 /39 :
( )2رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 9/6 :وابن أبي شيبة في المصنف (.)32910
( )3رواه البخاري في صحيحه ( )0591ومسلم في صحيحه ( )0211والترمذي في السنن
( )161والنسائي في سننه ( )2931وابن ماجه في سننه ( ،)2943واللفظ لمسلم.
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لألقرع بن حابس( )1وعيينة بن حصن( )2وقد طلبا منه أن يقطعهما
أرض ًا:
ك َكا َن يَ َتأَل َّ ُف ُك َما
ول اهلل ِ ك
> ِإ َّن َر ُس َ
َذلِيل(َ ،)3و ِإ َّن اهللَ قَ ْد أَ َع َّز ْ ِ
اإل ْس َال َم فَا ْذ َه َبا ،فَأَ ْج ِه َدا
اهلل َعلَ ْي ُك َما ِإ ْن َر َع ْي ُت َما<(.)4

[ ]241وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه

َو ْ ِ
اإل ْس َال ُم يَ ْو َم ِئذ
َج ْه َد ُك َما َال أَ ْر َعى



ِ
ور َة ال ُف ْرقَا ِن ِفي َح َيا ِة
> َس ِم ْع ُت ِه َش َ
ام ْب َن َح ِكيمِ ْب ِن ح َزام ،يَ ْق َرأُ ُس َ
ك ،فَ ْاس َت َم ْع ُت لِ ِق َراءَتِه ِ ،فَ ِإ َذا ُه َو يَ ْق َر ُؤ َها َعلَى
َر ُسو ِل اهلل ِ ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدارمي التميمي :وكان شريفا في الجاهلية واإلسالم ،قدم على رسول اهلل
( )0األقرع بن حابس
ّ
في وفد من بني دارم (من تميم) فأسلموا .وشهد فتح مكة وحنينا والطائف،
وسكن المدينة .وكان من المؤلفة قلوبهم وقد حسن إسالمه ،ورحل إلى دومة الجندل في
خالفة أبي بكر ،وكان مع خالد بن الوليد في أكثر وقائعه حتى اليمامة .واستشهد
بالجوزجان( .اإلصابة 253/0 :كك  254واألعالم للزركلي.)5/2 :
النبي
ِي ،أسلم قبل الفتح ،وشهدها ،وشهد حنينا والطائف ،وبعثه
(ُ )2عيَ ْينَة ْبن ِح ْصن ال َف َزار ُّ
ّ
لبني تميم فسبى بعض بني العنبر ،ثم كان ممن ارت ّد في عهد أبي بكر ،ومال إلى
طليحة ،فبايعه ،ثم عاد إلى اإلسالم( .تاريخ اإلسالم 091/2 :واإلصابة.)631/4 :
الص َحابَة< ،وقال:
( )3قال ابن الملقن في (البدر المنير:)411/1 :
(ورواه العسكري في > َّ
ُ
>أرغبتما< ،وقال> :قَلِيل< بدل >ذليل<).
( )4رواه الفسوي في المعرفة والتاريخ 294/3 :والبيهقي في السنن الكبرى ( )03019وابن
عساكر في تاريخ دمشق.095/9 :

041

املختار من خطب أمري املؤمنني  وأوامره

ك فَ ِك ْد ُت أُ َساو ُِر ُه ِفي
ُح ُروف َك ِث َيرة ،ل َ ْم يُ ْق ِر ْئ ِن َيها َر ُسولُ اهلل ِ ك
ور َة ال َّ ِتي
َّ
الصالَ ِة ،فَا ْن َت َظ ْر ُت ُه َح َّتى َسلَّ َم ،فَلَ َب ْب ُت ُه فَ ُق ْل ُتَ > :م ْن أَ ْق َرأَ َك َه ِذهِ ُّ
الس َ
ك ،فَ ُق ْل ُت ل َ ُه:
َس ِم ْع ُت َ َت ْق َرأُ؟< قَ َال :أَ ْق َرأَنِ َيها َر ُسولُ اهلل ِ ك
ول اهلل ِ ك
ور َة ،ال َّ ِتي
> َك َذ ْب َت فَ َواهلل ِ ِإ َّن َر ُس َ
ك ل َ ُه َو أَ ْق َرأَنِي َه ِذهِ ُّ
الس َ
ود ُه ،فَ ُق ْل ُت> :يَا
َس ِم ْع ُت َ < ،فَا ْنطَلَ ْق ُت بِه ِ ِإلَى َر ُسو ِل اهلل ِ ك
ك أَقُ ُ
ر ُس َ ِ
ور َة ال ُف ْرقَا ِن َعلَى ُح ُروف ل َ ْم
ول اهللِ ،إني َس ِم ْع ُت َه َذا يَ ْق َرأُ ُس َ
َ
ور َة ال ُف ْرقَا ِن< ،فَ َق َال> :يَا ِه َش ُام ا ْق َر ْأ َها< فَ َق َرأَ َها
ُت ْقرِ ْئ ِن َيهاَ ،و ِإنَّ َ أَ ْق َر ْأ َت ِني ُس َ
ال ِق َر َاء َة ال َّ ِتي َس ِم ْع ُت ُه ،فَ َق َال َر ُسولُ اهلل ِ ك
كَ > :ه َك َذا أُ ْن ِزل َ ْت< ثُ َّم
ك:
قَ َال> :ا ْق َر ْأ يَا ُع َم ُر< فَ َق َر ْأ ُت َها ال َّ ِتي أَ ْق َرأَنِ َيها ،فَ َق َال َر ُسولُ اهلل ِ ك
كِ > :إ َّن ال ُق ْرآ َن أُ ْن ِز َل َعلَى
> َه َك َذا أُ ْن ِزل َ ْت< ثُ َّم قَ َال َر ُسولُ اهلل ِ ك
َس ْب َعةِ أَ ْح ُرف ،فَا ْق َر ُءوا َما َت َي َّس َر ِم ْن ُه<(.)0

[ ]242وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



وقد قَ ِدم عليه وفد أهل البصرة مع أبي موسى األشعري
فكرهوا طعامه الخشن:



> ِإني َواهلل ِ ل َ َق ْد أَ َرى َت ْع ِذ َير ُك ْمَ ،و َك َرا ِهيَّ َت ُك ْم ط ََعا ِميَ ،و ِإني َواهلل ِ ل َ ْو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه البخاري في صحيحه ( )5140ومسلم في صحيحه ( )101وأبو داود في السنن
( )0415والترمذي في السنن ( )2943والنسائي في السنن ( )936و( )931و()931
ومال في الموطأ ( )619وأحمد في المسند ( )051و( )211و(.)296
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َع ْيشا ،أَ َما َواهلل ِ َما أَ ْج َه ُل َع ْن
َص َالئِ َقَ ،و ِصنَاب(َ ،)0ول َ ِكني

ِش ْئ ُت ل َ ُك ْن ُت أَطْيَ َب ُك ْم ط ََعاماَ ،وأَ َرقَّ ُك ْم
َك َرا ِك َر َوأَ ْس ِن َمةَ ،و َع ْن ِص َالءَ ،و َع ْن
ال{ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
وه ،فَ َق َ
َس ِم ْع ُت اهللَ َت َعالَى َع َّي َر قَ ْوما بِأَ ْمر فَ َعلُ ُ

ﯽ ﯾ ﯿ}<(.)2

[ ]243وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ألبي مسعود األنصاري

()3



اس َول َ ْس َت بِأَ ِمير؛ فَ َول َح َّار َها َم ْن َت َولَّى
>أُ ْن ِب ْئ ُت أَنَّ َ ُت ْف ِتي النَّ َ
قَ َّار َها<(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2

()3

()4

اق( .الزهد
الص َالئِ ُق :ا ْل ُخ ْب ُز الرقَ ُ
اب :ا ْل َخ ْر َدلُ َ ،و َّ
قال جرير بن حازم :الص َال ُء :الش َو ُاءَ ،والصنَ ُ
البن المبارك (.))519
رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق ( )519وابن سعد في الطبقات الكبرى 219/3 :وابن
شبة في تاريخ المدينة 695/2 :و 696وأبو داود في الزهد ( )12والبالذري في أنساب
األشراف 301 /01 :و 309وأبو نعيم في حلية األولياء.49/0 :
ِي الخزرجي ،شهد العقبة ،ولم يشهد بدرا عند
عقبة ْبن َع ْمرو ْبن ثعلبة ،أَبُو َم ْس ُعود األ َ ْن َصار ّ
جمهور أهل العلم بالسير ،قَ َال خليفة :قيل له بدري ألنه سكن ماء بدر وسكن الكوفة،
وابتنى بها دارا .اختلف في وقت وفاته .فقيل :توفي سنة إحدى أو اثنتين وأربعين ،ومنهم
من يقول :مات بعد الستين( .االستيعاب.)0156/4 :
رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم ( )2524وابن عبد البر في جامع بيان العلم
وفضله ( )2164و( )2206وعبد الرزاق في المصنف ( )05293وذكر أبا موسى األشعري
بدال عن أبي مسعود عقبة بن عمرو األنصاري ،والصحيح أ ّن الكالم كان موجها ألبي مسعود
 ألنه لم يكن أميرا بخالف أبي موسى.
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[ ]244وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



البنته أم المؤمنين حفصة  وقد أوتي بماال كثيار ،فكلمهاا
أقرباؤه في أن ُي ّلين لهم العيش:
ين،
>أَ ْي بُنَ َّي ُةِ ،إنَّ َما َح ُّق أَ ْقرِبَائِي ِفي َمالِي ،فَأَ َّما َه َذا فَ َف ْيءُ ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
ت أَبَا ِك َونَ َص ْح ِ
َغ َش ْش ِ
ت ِألَ ْق ِربَ ِت ِ  ،قُو ِمي<(.)0

[ ]245وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



للربيع بن زياد احلارثي

()2

س ِبطَ َعام لَين،
ينِ ،إ َّن أ َ َح َّق النَّا ِ
وقد قال لهَ ( :يا أ َ ِم َير ال ُْم ْؤ ِم ِن َ
َو َم ْر َكب لَينَ ،و َم ْل َبس لَين َأل َ ْن َت) فَ َرفَ َع ُع َم ُر َجرِي َد ًة َم َع ُه فَ َض َر َب ِب َها
َر ْأ َس ُه.
>أَ َما َواهلل ِ َما أُ َرا َك أَ َر ْد َت بِ َها اهللََ ،و َما أَ َر ْد َت بِ َها ِإ َّال ُم َق َاربَ ِتيِ ،إ ْن
ُك ْن ُت َألَ ْح ِس ُب أَ َّن ِفي َ َ ،و ْي َح َ َ ،ه ْل َت ْدرِي َما َم َثلِي َو َم َث ُل َه ُؤ َال ِء؟<،

قَ َال الربيعَ :و َما َم َثلُ َ َو َم َثلُ ُه ْم؟ قَ َال عمرَ > :م َث ُل قَ ْوم َسافَ ُروا فَ َدفَ ُعوا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 211/3 :وابن شبة في تاريخ المدينة 110/2 :وابن
زنجويه في األموال (.)125
الربِيع بن زياد الحارِثي ،من بني الديان :أمير فاتح ،أدرك عصر النبوة ،وولي البحرين ،وقدم
(َّ )2
المدينة في أيام عمر ،وواله عبد اهلل بن عامر سجستان سنة 29هك ففتحت على يديه .له مع
عمر بن الخطاب أخبار .وكان شجاعا تقياَ ،ولِ َي ُخراسان لمعاويةَ ،و َكا َن الحسن البصري
كاتبا له( .تاريخ اإلسالم 411/2 :واألعالم للزركلي.)04/3 :
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نَ َف َقاتِه ِْم ِإلَى َر ُجل ِم ْن ُه ْم ،فَ َقالُوا ل َ ُه :أَ ْن ِف ْق َعلَ ْينَا ،فَ َه ْل يَ ِح ُّل ل َ ُه أَ ْن يَ ْس َت ْأثِ َر
ين ،قَ َال> :فَ َك َذلِ َ َم َثلِي
ِم ْن َها بِ َش ْيء؟< ،قَ َالَ :ال يَا أَ ِم َير ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
َو َم َثلُ ُه ْم< ،ثُ َّم قَ َال ُع َم ُرِ > :إني ل َ ْم أَ ْس َت ْع ِم ْل َعلَ ْي ُك ْم ُع َّمالِي لِيَ ْضرِبُوا
اض ُك ْمَ ،ويَ ْأ ُخذُ وا أَ ْم َوال َ ُك ْمَ ،ول َ ِكني ْاس َت ْع َم ْل ُت ُه ْم
أَ ْب َش َار ُك ْمَ ،ولِ َي ْش ِت ُموا أَ ْع َر َ
اب َرب ُك ْمَ ،و ُسنَّ َة نَبِي ُك ْم ،فَ َم ْن ظَلَ َم ُه َعا ِملُ ُه بِ َم ْظلَ َمة فَ َال
لِ ُي َعل ُمو ُك ْم ِك َت َ
ص :يَا
ِإ ْذ َن ل َ ُه َعلَ َّي ،لِ َي ْرفَ ْع َها ِإل َ َّي َح َّتى أَقُ َّص ُه ِم ْن ُه< ،فَ َق َال َع ْم ُرو ْب ُن ا ْل َعا ِ
ين ،أَ َرأَ ْي َت ِإ ْن أَ َّد َب أَ ِمير َر ُجال ِم ْن َر ِع َّي ِته ِ ،أَ ُت ِق ُّص ُه ِم ْن ُه؟
أَ ِم َير ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ك
ول اهلل ِ ك
فَ َق َال ُع َم ُرَ > :و َما لِي َال أَقُ ُّص ُه ِم ْن ُه َوقَ ْد َرأَ ْي ُت َر ُس َ
يَ ُق ُّص ِم ْن نَ ْف ِسه ِ؟<(.)0

[ ]246وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



عن يوم بدر
> ِإنَّ ُه َألَ َّولُ يَ ْوم َكنَّانِي ِفيه ِ( )2بِأَبِي َح ْفص<(.)3
* * *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 211/3 :وابن شبة في تاريخ المدينة 691/2 :وابن
عساكر في تاريخ دمشق.299/44 :
.
( )2أي :رسول اهلل
( )3رواه ابن هشام في السيرة النبوية 629/0 :وابن سعد في الطبقات الكبرى 01/4 :والفسوي
في المعرفة والتاريخ 515/0 :و 503والبالذري في أنساب األشراف 2/4 :والطبري في
تاريخه 451/2 :والحاكم في المستدرك ( )4911والبيهقي في دالئل النبوة.041/3 :
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[ ]247وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



عن غزوة بدر
ين
>ل َ َّما َكا َن يَ ْو ُم بَ ْدر نَ َظ َر َر ُسولُ اهلل ِ ك
ك ِإلَى ا ْل ُم ْشرِ ِك َ
و ُهم أَ ْلف ،وأَ ْصحاب ُه ثَ َال ُث ِما َئة وتِ ْس َع َة َع َشر ر ُجال ،فَ ْاس َت ْقب َل نَبِي اهلل ِ
َ
َ َ ُ
َ ْ
َ َ
ُّ
َ
الله َّم أَ ْن ِج ْز لِي
ك
ك الْ ِق ْبلَ َة ،ثُ َّم َم َّد يَ َد ْيه ِ ،فَ َج َع َل يَ ْه ِت ُف بِ َربه ُِ > :
الله َّم ِ
الله َّم ِإ ْن ُت ْهلِ ْ َه ِذهِ ا ْل ِع َصابَ َة ِم ْن
آت َما َو َع ْد َت ِنيُ ،
َما َو َع ْد َت ِنيُ ،
ض< ،فَ َما َز َال يَ ْه ِت ُف بِ َربه َِ ،ما ًّدا يَ َد ْيه ِ
أَ ْه ِل ْ ِ
اإل ْس َالمِ َال ُت ْع َب ْد ِفي ْاألَ ْر ِ
ُم ْس َت ْقب َِل ا ْل ِق ْبلَةَِ ،ح َّتى َس َق َط ر َِدا ُؤ ُه َع ْن َم ْن ِك َب ْيه ِ ،فَأَ َت ُاه أَبُو بَ ْكر فَأَ َخ َذ
ر َِد َاء ُه ،فَأَ ْل َق ُاه َعلَى َم ْن ِك َب ْيه ِ ،ثُ َّم ا ْل َت َز َم ُه ِم ْن َو َرائِه َِ ،وقَ َال :يَا نَب َِّي اهلل ِ،
اش َد ُت َ َربَّ َ  ،فَ ِإنَّ ُه َس ُي ْن ِج ُز ل َ َ َما َو َع َد َك ،فَأَ ْن َز َل اهللُ َع َّز َو َجلَّ :
َك َفا َك ُمنَ َ
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ} [األنفال ]9 :فَأَ َم َّد ُه اهللُ بِا ْل َم َالئِ َكةِ<(.)0

[ ]248وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف إصالح أمر الرعية
ِ ِ
الر ِع َّية ِ َح ْوال ،فَ ِإني أَ ْعلَ ُم
اء اهللَُ ،ألَ ِس َير َّن ِفي َّ
>لَئ ْن ع ْش ُتِ ،إ ْن َش َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه مسلم في صحيحه ( )0163وأحمد في المسند ( )211و( )220وابن أبي شيبة في
المصنف ( )31139وابن حبان في صحيحه (.)4193
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س َح َوائِ َج ُت ْقطَ ُع ُدونِيِ ،إ َّما ُه ْم فَ َال يَ ِ
صلُو َن ِإل َ َّيَ ،و ِإ َّما ُع َّمال ُ ُه ْم
أَ َّن لِلنَّا ِ
ِ
يم بِ َها َش ْه َر ْي ِن ثُ َّم أَ ِس ُير ِإلَى
فَ َال يَ ْرفَ ُعونَ َها ِإل َ َّي ،فَأَ ِس ُير ِإلَى َّ
الشامِ فَأُق ُ
ِ
ِ
يم بِ َها َش ْه َر ْي ِن ،ثُ َّم
يم بِ َها َش ْه َر ْي ِن ،ثُ َّم أَ ِس ُير ِإلَى ِم ْص َر فَأُق ُ
ا ْل َج ِز َير ِة فَأُق ُ
ِ
ِ
يم بِ َها
يم بِ َها َش ْه َر ْي ِن ،ثُ َّم أَ ِس ُير ِإلَى ا ْل ُكوفَة ِ فَأُق ُ
أَ ِس ُير ِإلَى ا ْل َب ْح َر ْي ِن فَأُق ُ
ِ
يم بِ َها َش ْه َر ْي ِنَ ،واهلل ِ ل َ ِن ْع َم ا ْل َح ْولُ
َش ْه َر ْي ِن ،ثُ َّم أَ ِس ُير ِإلَى ا ْل َب ْص َر ِة فَأُق ُ
َه َذا<(.)0

[ ]249وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



البنته أم المؤمنين حفصة  وقاد ساألته أن يلابس ثوبا ًا ُه َاو
أَل َْي ُن ِم ْن َث ْو ِبه َوط ََعا ًما ُه َو أَط َْي ُب ِم ْن ط ََعا ِمه:
ين ما َكا َن ي ْل َقى ر ُسولُ اهلل ِ
> َسأُ َخ ِ
َ
اص ُم ِ ِإلَى نَ ْف ِس ِ  ،أَ َما َت ْعلَ ِم َ َ
َ
ش< َو َج َع َل يُ َذك ُر َها َش ْيئا ِم َّما َكا َن يَ ْل َقى
ك
ك ِم ْن ِش َّد ِة ا ْل َع ْي ِ
اها ،ثم قَ َال> :قَ ْد قُ ْل ُت ل َ ِ إِنَّ ُه َكا َن
َر ُسولُ اهلل ك
ك َح َّتى أ َ ْب َك َ
لِي َص ِ
اح َبا ِن َسلَ َكا َطرِيقا ،ف َ ِإني إِ ْن َسلَ ْك ُت َغ ْي َر َطرِي ِقه َِما ُسلِ َ بِي
الش ِدي ِد،
َغ ْي ُر َطرِي ِقه َِما ،ف َ ِإني َواهلل َأل ُ َشا ِر َكنَّ ُه َما ِفي ِم ْث ِل َع ْي ِشه َِما َّ
الر ِخ َّي<(.)2
ل َ َعلي أ ُ ْد ِر ُك َم َع ُه َما َع ْي َش ُه َما َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه الطيالسي في المسند ( )64وابن شبة في تاريخ المدينة 120/3 :واللفظ له ،والطبري
في تاريخه.210/4 :
( )2رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق ( )514وابن سعد في الطبقات الكبرى=211/3 :
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وقد َقدِم عليه معدان اليعمري( )0بقطائف وطعام،
فأمر به فقُسِّم ثم قال:
>اللَّ ُه َّم ِإنَّ َ َت ْعلَ ُم أَني ل َ ْم أَ ْر ُز ْق ُه ْمَ ،ول َ ْن أَ ْس َت ْأثِ َر َعلَ ْيه ِْم ِإ َّال أَ ْن أَ َض َع
يَ ِدي َم َع أَ ْي ِديه ِْم ِفي ط ََعا ِمه ِْمَ ،وقَ ْد ِخ ْف ُت أَ ْن َت ْج َعلَ ُه نَارا ِفي بَ ْط ِن
ص
ُع َم َر< ،قَ َال َم ْع َدا ُن :ثُ َّم ل َ ْم أَ ْب َر ْح َح َّتى َرأَ ْي ُت ُه ا َّت َخ َذ َص ْح َفة ِم ْن َخالِ ِ
َمالِه ِ فَ َج َعلَ َها بَ ْينَ ُه َوبَ ْي َن ِج َفا ِن ا ْل َع َّامة(.)2

[ ]251وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ِ
ِ
يما
يما ل َ ْم يَ ُك ْن؛ فَ ِإ َّن اهلل َ بَيَّ َن ف َ
>أُ َحر ُج بِاللَّه ِ َعلَى ُكل ِإ ْن َسان َسأَ َل ف َ
ُه َو َكائِن<(.)3

[ ]252وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



> ُخذُ وا بِ َحظ ُك ْم ِم َن ا ْل ُع ْزلَةِ<(.)4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

()0
()2
()3
()4

وابن أبي شيبة في المصنف ( )35415وأحمد بن حنبل في الزهد ( )661وابن شبة في
تاريخ المدينة 110/3 :والفسوي في المعرفة والتاريخ 011/2 :والبالذري في أنساب
األشراف 304/01 :وابن أبي الدنيا في إصالح المال ( )312والجوع ( )015وأبو نعيم في
حلية األولياء 41/0 :وابن عساكر في تاريخ دمشق.291/44 :
الشا ِم ُّي ،وثقه أحمد العجلي وغيره .ذكره أبو زرعة في الطبقة
ِي َّ
َم ْع َدا ُن ْب ُن أَبِي طَل َْح َة الْ َي ْع َمر ُّ
التي تلي الصحابة( .تاريخ اإلسالم.)114/2 :
رواه ابن شبة في تاريخ المدينة.114/2 :
رواه ابن شبة في تاريخ المدينة.110/2 :
حماد في زيادته على زهد ابن المبارك 3/2 :وابن سعد في الطبقات الكبرى=:
رواه نعيم بن ّ
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يف النهي عن املغاالة يف صداق النساء
>أَال َال ُت ْغلُوا ُص ُد َق الن َس ِاء ،أَال َال ُت ْغلُوا ُص ُد َق الن َس ِاء ،ف َ ِإنَّ َها
ل َ ْو َكانَ ْت َم ْك ُر َمة ِفي ال ُّد ْنيَا ،أَ ْو َت ْق َوى ِع ْن َد اهلل َِ ،كا َن أ َ ْوال ُك ْم بِ َها
ك ْام َرأَة ِم ْن
ك َما أَ ْص َد َق َر ُسولُ اهلل ِ ك
النَّب ُِّي ك
نِ َسائِه َِ ،وال أُ ْص ِدقَ ِ
ت ْام َرأ َة ِم ْن بَنَاتِه ِ أ َ ْكثَ َر ِم ْن ثِ ْن َت ْي َع ْش َر َة أُوقِيَّةَ ،و ِإ َّن
الر ُج َل لَيُ ْغلِي بِ َص ُدقَة ِ
َّ
الر ُج َل لَيُ ْب َتلَى بِ َص ُدقَة ِ ْام َرأَتِه ِ كك َوقَ َال َم َّرةَ :و ِإ َّن َّ
ولُ :كل ْف ُت ِإل َ ْي ِ
ْام َرأَتِه ِ كك َح َّتى َت ُكو َن ل َ َها َع َد َاوة ِفي نَ ْف ِسه َِ ،و َح َّتى يَ ُق َ
َعلَ َق الْ ِق ْربَةِ(.)2(<)0

[ ]254وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف النوازل
> ِإيَّا ُك ْم َو َه ِذهِ الْ ُف ْض َل؛ فَ ِإنَّ َها ِإ َذا نَ َزل َ ْت بَ َع َث اهللُ َع َّز َو َج َّل ِإل َ ْي َها َم ْن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=  060/4وابن أبي الدنيا في العزلة واالنفراد ( )03وابن أبي عاصم في الزهد ()14
والخطابي في العزلة :ص.00
( )0علق القربة :أي تحملت من أجل كل شيء حتى علق القربة.
( )2رواه النسائي في السنن ( )3349وأبو داود في السنن ( )2016والترمذي في السنن
( )0021وابن ماجه في السنن ( )0111وأحمد في المسند ( )215وعبد الرزاق في
المصنف ( )01410وابن أبي شيبة في المصنف ( )06621وسعيد بن منصور في السنن
( )595و( )2541والحاكم في المستدرك ( )2125والطحاوي في شرح مشكل اآلثار
( )5141والضياء المقدسي في األحاديث المختارة ( )292و(.)293
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يم َها َويُ َفس ُر َها<(.)0
يُ ِق ُ

[ ]255وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف مُروط( )2قسَّمها بني نساء من نساء املدينة
ين ،أ َ ْع ِط َه َذا ابنَ َة ر ُسو ِل اهلل ِ
الم ْؤ ِم ِن َ
فقيل لهَ :يا أ َ ِم َير ُ
ْ َ
الَّ ِتي ِع ْن َد َكُ ،يرِي ُدو َن أ ُ َّم ُك ْل ُثوم ِب ْن َت َعلِي:

>أُ ُّم َسلِيط( )3أَ َح ُّق ،فَ ِإنَّ َها َكانَ ْت َت ْز ِف ُر( )4لَنَا ال ِق َر َب يَ ْو َم أُ ُحد<(،)5
وقال بعضهم في ثوب من األثوابِ :إ َّن َهذا ال ِمرط لِثَ َمن َكذا و َكذا،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3

()4

()5

ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (.)2165
المروط :جمع ِمرط ،وهو كساء من خز أو صوف يؤتزر به( .جامع األصول كك (.))0239
الص َحابَة ِ
قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري( :)11/6 :ل َ ْم أَ َر ل َ َها ِفي ُك ُت ِب َم ْن َصنَّ َف فِي َّ
ذكرها بن َس ْعد ِفي طَب َق ِ
ات الن َس ِاء،
اب فَ َذ َك َر َها ُم ْخ َت َص َرة بِال َّ ِذي ُهنَاَ ،وقَ ْد
ِذ ْكرا ِإ َّال ِفي ِاال ْس ِت َيع ِ
َ
َ
َوقَ َالِ :ه َي أُ ُّم قَ ْيس ب ِْن ُت ُع َب ْي ِد ْب ِن زِيَادِ ْب ِن ثَ ْعلَ َب َة ِم ْن بَ ِني َمازِن تَ َز َّو َج َها أَبُو َسلِي ِط ْب ُن أَبِي َحا ِرثَ َة
َع ْم ُرو ْب ُن قَ ْيس َم ْن بَ ِني َع ِدي ْب ِن النَّ َّجا ِر فَ َول َ َد ْت ل َ ُه َسلِيطا َوفَاطِ َم َة يَ ْع ِني فَلِ َذلِ َ يُ َقالُ ل َ َها أُ ُّم
َسلِيطَ ،و ُذ ِك َر أَنَّ َها َش ِه َد ْت َخ ْي َب َر َو ُحنَ ْينا َو َغ َف َل َع ْن ِذ ْكرِ ُش ُهودِ َها أُ ُحدا َو ُه َو ثَابِت ب َِه َذا
الْ َح ِد ِ
يث).
فسرها اإلمام البخاري بقولهَ :ت ِخيطُ  .قال الحافظ ابن حجرَ ( :ك َذا ِفي ر َِوايَة ِ الْ ُم ْس َت ْملِي َو ْح َد ُه
َّ
ثم ذكر مستند
َو ُت ُعق َب بِأَ َّن َذلِ َ َال يُ ْع َر ُف ِفي اللُّ َغة ِ َو ِإنَّ َما ال َّز ْف ُر ا ْل َح ْم ُلَ ،و ُه َو ب َِو ْزنِه ِ َو َم ْعنَ ُاه) َّ
البخاري في هذا التفسير ،فقالَ ( :وقَ َع ِع ْن َد أَبِي نُ َع ْيم فِي الْ ُم ْس َت ْخ َر ِج بَ ْع َد أ َ ْن أَ ْخ َر َج ُه ِم ْن طَرِي ِق
َعب ِد اهلل ِ ْب ِن َو ْهب َع ْن يُونُ َس قَ َال َعب ُد اهلل َِ :ت ْزفِ ُر َت ْح ِم ُلَ .وقَ َال أَبُو َصالِح َكات ِ ُب اللَّ ْي ِ
ثَ :ت ْزفِ ُر
ْ
ْ
َت ْخ ِر ُز .قُل ُْت :فَلَ َع َّل َه َذا ُم ْس َتنَ ُد ا ْل ُب َخارِي ِفي َت ْف ِسيرِه)( .فتح الباري.)11/6 :
سالم في األموال ( )615وابن زنجويه في
رواه البخاري في صحيحه ( )2110والقاسم بن َّ
األموال ( )112و( )901وابن الجوزي في المنتظم في التاريخ.019/4 :
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وجة َعبد اهلل بن ُع َمر َص َّفي َة بِنت أَبي ُع َبيد ،فقال
رس َ
لت بِه ِإلَى َز َ
فَلَو أَ َ
عمر> :أَ ْب َع ُث بِه ِ ِإلَى َم ْن ُه َو أَ َح ُّق بِه ِ ِم ْن َها أُم ُع َم َار َة نُ َس ْيب َة بِ ْن ِ
ت َك ْعب
َ
ك يَ ُقولُ يَ ْو َم أُ ُحدَ > :ما ا ْل َت َف ُّت يَ ِمينا َو َال
ول اهلل ِ ك
َس ِم ْع ُت َر ُس َ
ِش َماال ِإ َّال َوأَنَا أَ َر َاها ُت َقاتِ ُل ُدونِي<(.)0

[ ]256وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ود َخ ْي َب َر َعلَى أَ ْم َوالِه ِْم،
ول اهلل ِ ك
> ِإ َّن َر ُس َ
ك َكا َن َع َام َل يَ ُه َ
َوقَ َال> :نُ ِق ُّر ُك ْم َما أَقَ َّر ُك ُم اهللُ<َ ،و ِإ َّن َع ْب َد اهلل ِ ْب َن ُع َم َر َخ َر َج ِإلَى َمالِه ِ
ي َعلَ ْيه ِ ِم َن اللَّ ْي ِل ،فَ ُف ِد َع ْت يَ َد ُاه َور ِْجالَ ُه(َ ،)2ول َ ْي َس لَنَا ُهنَا َك
ُهنَا َك ،فَ ُع ِد َ
َع ُدو َغ ْي َر ُه ْمُ ،ه ْم َع ُد ُّونَا َو ُت ْه َم ُتنَا َوقَ ْد َرأَ ْي ُت ِإ ْجالَ َء ُه ْم< ،فَلَ َّما أَ ْج َم َع
ين،
الم ْؤ ِم ِن َ
ُع َم ُر َعلَى َذلِ َ أَ َت ُاه أَ َح ُد بَ ِني أَبِي ُ
الح َق ْي ِق ،فَ َق َال :يَا أَ ِم َير ُ
كَ ،و َع َاملَنَا َعلَى األَ ْم َوا ِل َو َش َر َط
أَ ُت ْخرِ ُجنَا َوقَ ْد أَقَ َّرنَا ُم َح َّمد ك
ك:
يت قَ ْو َل َر ُسو ِل اهلل ِ ك
َذلِ َ لَنَا ،فَ َق َال ُع َم ُر :أَظَنَ ْن َت أَني نَ ِس ُ
وص َ ( )3ل َ ْيلَة بَ ْع َد ل َ ْيلَة<،
> َك ْي َف بِ َ ِإ َذا أُ ْخ ِر ْج َت ِم ْن َخ ْي َب َر َت ْع ُدو بِ َ قَلُ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 405/1 :وعنه عبد الغني المقدسي في (مناقب النساء
الصحابيات كك (.))2
(وقَ ْد َع َد ْوا َعلَى َع ْب ِد اهلل ِ ْب ِن ُع َم َر ف َ َف َد ُعوا يَ َد ْيه ِ َك َما بَلَ َغ ُك ْمَ ،م َع َع ْد َوتِه ِْم
( )2في مسند أحمد بلفظ َ
َعلَى ْاأل َ ْن َصارِي قَ ْبلَ ُه) ،فزاد االعتداء على أنصاري.
( )3القلوص :الناقة الشابة ،وقيل :القوية على السير ،وال يُسمى الذكر قلوصا (جامع األصول
البن األثير كك (.))0029
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فَ َق َالَ :كانَ ْت َه ِذهِ ُه َز ْيلَة ِم ْن أَبِي ال َق ِ
اسمِ ،قَ َالَ > :ك َذ ْب َت يَا َع ُد َّو اهلل ِ<،
ِ
يم َة َما َكا َن ل َ ُه ْم ِم َن ال َّث َمرَِ ،ماال َو ِإبِال،
فَأَ ْجالَ ُه ْم ُع َم ُرَ ،وأَ ْعطَا ُه ْم ق َ
َو ُع ُروضا ِم ْن أَ ْق َتاب(َ )0و ِح َبال َو َغ ْيرِ َذلِ َ <(.)2

[ ]257وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ثم تابت وحسنت توبتها
في جارية فجرت ثم أقيم عليها الحد َّ
فسأله عمها :أيفشي سرها؟
> َزو ْج َها َك َما ُت َزو ُجو َن َصالِ َح نِ َسائِ ُك ْم<(.)3

[ ]258وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف إرضاء الناس
> َها َن َش ْيء أُ ْصلِ ُح بِه ِ قَ ْوما أَ ْن أُ ْب ِدل َ ُه ْم أَ ِميرا َم َكا َن أَ ِمير<(.)4

[ ]259وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



اب ا ْل َم ْر ِء بِ َر ْأيِه َِ ،و َم ْن قَ َال :أَنَا
> ِإ َّن أَ ْخ َو َف َما أَ َخ ُاف َعلَ ْي ُك ْم ِإ ْع َج ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3
()4

أقتاب :جمع قتب ،وهو ما يوضع حول سنام البعير تحت الراكب (النهاية البن األثير كك
(قتب).
رواه البخاري في صحيحه ( )2131وأحمد في المسند ( )91والبيهقي في السنن الكبرى
(.)01145
رواه ابن الجعد في المسند (.)2410
رواه ابن سعد في الطبقات 214/3 :وابن شبة في تاريخ المدينة.115/3 :
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َعالِم فَ ُه َو َجا ِهلَ ،و َم ْن قَ َالِ :إني ِفي ا ْل َجنَّة ِ فَ ُه َو في النار<(.)1

عليه:

البنه عبد اهلل

[ ]261وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه





وقد استنكر عليه تفضيله ألسامة بن زيد

>ألَ َّن َز ْيدا َكا َن أَ َح َّب ِإلَى َر ُسو ِل
َو َكا َن أُ َس َام ُة أَ َح َّب ِإلَى َر ُسو ِل اهلل ِ ِم ْن
ك َعلَى ُحبي<(.)2
ك

ك ِم ْن أَبِي َ ،
اهلل ِ ك
َ  ،فَآثَر ُت ُح َّب ر ُسو ِل اهلل ِ
َ
ْ

[ ]261وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



أس ْب َت(:)3
وقد ّمر برجلين يرميان فقال أحدهما لآلخرَ :
ِ
الر ْم ِي<(.)4
فقال عمرُ > :سوءُ اللَّ ْح ِن أَ َش ُّد ِم ْن ُسوء َّ

[ ]262وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



للمهاجرين
في التعبير عن فرحه بالزواج من أم كلثوم بنت علي بن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3
()4

ذكره ابن كثير في مسند الفاروق 514/2 :وعزاه البن مردويه في تفسيره ،وذكره البوصيري في
إتحاف الخيرة ( )024وابن حجر في المطالب العالية ( )3116وعزياه ُلم َس َّدد في مسنده.
رواه الترمذي في السنن ( )3103وابن أبي شيبة في المصنف ( )33539وابن زنجويه في
األموال ( )119و( )101والطبراني في المعجم األوسط ( )6611والبيهقي في السنن
الكبرى ( )02991والنجاد في مسند عمر بن الخطاب (.)29
يريد> :أصبت<.
رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 214/3 :والبخاري في األدب المفرد ( )110والبالذري
في أنساب األشراف.334/01 :
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أبي طالب(: )1
ين؟ فَ َق َال> :بِأُم
>أَ َال ُت َهن ُئونِي؟< ،فَ َقالُوا :بِ َم ْن يَا أَ ِم َير الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
ول اهللِ
ت َعلِيَ ،و ْابنَة ِ فَا ِط َم َة بِ ْن ِ
ُك ْل ُثوم بِ ْن ِ
ت َر ُسو ِل اهلل ِِ ،إني َس ِم ْع ُت َر ُس َ
ك يَ ُقولُ ُ > :ك ُّل نَ َسب َو َس َبب يَ ْن َق ِط ُع يَ ْو َم ا ْل ِق َي َامةِِ ،إ َّال َما َكا َن
ك
ِم ْن َسببِي ونَسبِي< ،فَأَ ْحبب ُت أَ ْن ي ُكو َن بي ِني وبي َن ر ُسو ِل اهلل ِ
َ َ
َ َْ َ
َْ
َ
َْ
َ
ك

ك َس َبب َونَ َسب<(.)2

[ ]263وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



لمواله ُم َعيقيب( )3وقد بلغه عنه أنه كان يكنس بيت المال فوجد

فيه درهم ًا فدفعه إلى ابن لعمر بن الخطاب:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اله ِ
اش ِم َّي ُة ،ولدت في حدود سنة ست من الهجرة ،ورأت
( )0أُ ُّم ُك ْل ُث ْوم ب ِْن ُت َعلِي ب ِن أَب ِي طَالِب َ
ولم ترو عنه شيئا .توفي عنها عمر ،فتزوجها عون بن جعفر بن أبي طالب.
النبي
(سير أعالم النبالء 511/3 :كك .)510
( )2رواه عبد الرزاق في المصنف ( )01354وأحمد في فضائل الصحابة ( )0169و()0111
واللفظ له ،واآلجري في الشريعة ( )0103و( ) 0121والطبراني في المعجم الكبير
( )2635واألوسط ( )5616والحاكم في المستدرك ( )4614وأبو نعيم في حلية األولياء
 304/1والضياء المقدسي في األحاديث المختارة ( )010و( )012وابن المغازلي في
مناقب علي (.)052
( )3معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي ،من المهاجرين ،ومن حلفاء بني عبد شمس .وكان أمينا
 ،وقد استعمله أبو بكر على الفيء ،وولي بيت المال لعمر .وله
على خاتم النبي
هجرة إلى الحبشة .وكان مبتلى بالجذام ،عاش معيقيب إلى خالفة عثمان( .سير أعالم
النبالء.)490/2 :
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060

يب أَ َو َج ْد َت َعلِ َّي ِفي نَ ْف ِس َ َش ْيئا؟< ف َق َال
> َو ْي َح َ يَا ُم َع ْي ِق ُ
ين؟ ،قَ َال> :أَ َر ْد َت أَ ْن ُت َخ ِ
اص َم ِني أُ َّم ُة
ُم َع ْي ِقيبَ :ما َذا َك يَا أَ ِم َير ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ِفي َه َذا الد ْر َهم<(.)0
ُم َح َّمد

[ ]264وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



حني استُخلف
اسِ ،إني نَ َظ ْر ُت ِفي أَ ْمرِ ْ ِ
اإل ْس َالمِ ،فَ ِإ َذا ُه َو ُه َوِ ،إنَّ َما
>أَيُّ َها النَّ ُ
وم بِ َخ ْم ِ ِ
ِ
ي َعلَ ْي ِه َّن فَ َق ْد
يَ ُق ُ
س خ َصال ،فَ َم ْن َحف َظ ُه َّن َو َع ِم َل بِ ِه َّن َوقَ ِو َ
اإل ْس َالمَِ ،وم ْن َض َّي َع ِم ْن ُه َّن َخ ْصلَة َو ِ
َح ِف َظ أَ ْم َر ْ ِ
اح َدة فَ َق ْد َض َّي َع أَ ْم َر
َ
ِْ
اإل ْس َالمِ ،أَ َال فَ َم ْن َكا َن ِم ْن ُك ْم يُ ْؤ ِم ُن بِاهلل ِ َوا ْل َي ْومِ ْاآل ِخرِ فَ ِإ ْن َح ِفظ ُْت ُه َّن
يت َعلَي ِه َّن ِإ َّال وآ َزرنِي ،أَ َال وم ْن َكا َن ِم ْن ُكم ي ْؤ ِم ُن بِاهلل ِ
َ َ
ْ ُ
َو َع ِم ْل ُت بِ ِه َّن َوقَ ِو ُ ْ
ََ
َوا ْلي ْوم ِ ْاآل ِخرِ فَ ِإ ْن َض َّي ْع ُت ِم ْن ُه َّن َخ ْصلَة َو ِ
الش َع َر ِة
اح َدة ِإ َّال َخلَ َع ِني َخ ْل َع َّ
َ
ام ِإل َ ْيه ِ َع َّم ُار ْب ُن يَ ِ
اسر فَ َق َالَ :و َما
ِم َن ا ْل َع ِجي ِن ،فَ َال ط َ
َاع َة لِي َعلَ ْيه ِ< ،فَ َق َ
َه ِذهِ ا ْل َخ ْم ُس ا ْل ِخ َصا ِل يَا ُع َم ُر؟ فَ َق َال> :أَ َّما ْاألُولَى فَ َه َذا الْ َمالُ ِ ،م ْن أَ ْي َن
آخذُ ُه أَ ْو أَي َن أَ ْجم ُع ُهَ ،ح َّتى ِإ َذا أَ َتى أَ َخذْ ُت ُه ِم ْن م ِ
آخ ِذهِ ال َّ ِتي أَ َم َرنِي اللَّ ُه
ُ
َ
ْ
َ
أَ ْن أَ َض َع ُه ِف َيهاَ ،ح َّتى َال يَ ْب َقى ِع ْن ِدي ِم ْن ُه دِينَار َو َال دِ ْر َهمَ ،و َال ِع ْن َد آ ِل
الس ُيو ِ
اصةَ ،وأَ َّما الثَّانِيَ ُة فَا ْل ُم َه ِ
ف أُدِ ُّر َعلَ ْيه ِْم
ُع َم َر َخ َّ
اج ُرو َن َت ْح َت ِظ َال ِل ُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه ابن أبي الدنيا في الورع (.)229
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أَ ْر َزاقَ ُه ْمَ ،وأُ َوف ُر َعلَ ْيه ِْم فَ ْي َئ ُه ْمَ ،و َال أُ ْج ِم ُر ُه ْم ِفي ا ْل َم َغازِيَ ،وأَ ُكو ُن أَنَا
ول اهلل ِ
ين آ ََو ْوا َر ُس َ
ومواَ ،وأَ َّما ال َّثالِثَ ُة فَ ْاألَ ْن َص ُار ال َّ ِذ َ
أَبَا ا ْل ِع َيا ِل َح َّتى يَ ُق ُ
ك
اس ْو ُه ِفي دِ َمائِه ِْم َوأَ ْم َوالِه ِْم ،أُ ِد ُّر َعلَ ْيه ِْم
ك َونَ َص ُر ُ
وه َو َو َ

أَ ْر َزاقَ ُه ْمَ ،وأُ َوف ُر فَ ْي َئ ُه ْمَ ،وأَ ْف َع ُل ِفيه ِْم َو ِصيَّ َة َر ُسو ِل اهلل ِ ك
الرابِ َع ُة ِفلِ ْل َع َر ِب ،فَ ِإنَّ ُه ْم
فَأَ ْق َب ُل ُم ْح ِسنَ ُه ْمَ ،وأَ ْع ُفو َع ْن ُم ِسي ِئه ِْمَ ،وأَ َّما َّ
أَ ْص ُل ْ ِ
آخذُ ِم ْن أَ ْم َوالِه ِْم
اإل ْس َالم ِ َو َم ْنب ُِت ا ْل ِعز ،أُثَب ُت ُه ْم َعلَى َمنَا ِزلِه ِْمَ ،و ُ
آخ ُذ ِفي َذلِ َ دِينَارا َو َال دِ ْر َهماِ ،إ َّال
َص َدقَة أُ َطه ُر ُه ْمَ ،وأُ َزكيه ِْمَ ،ال ُ
الشا َة وا ْلب ِعير ،ثُ َّم أَر ُّد ُه َعلَى فُ َقرائِهِم ،وأَ َّما الْ َخا ِمس ُة فَأَ ْه ُل الذ َّمة ِ أُ ِ
وفي
َ ْ َ
ُ
َ
َّ َ َ َ
ل َ ُه ْم بِ َع ْه ِد ِه ْمَ ،وأُقَاتِ ُل َع ُد َّو ُه ْم ِم ْن َو َرائِه ِْمَ ،و َال أُ َكل ُف ُه ْم ِإ َّال ُدو َن
طَاقَ ِته ِْم ،فَ ِإ َذا فَ َع ْل ُت َذلِ َ ُك ْن ُت ِع ْن َد اهلل ِ ُم َص َّدقا ،أَقُولُ قَ ْولِي َه َذا،
ك،

َوأَ ْس َت ْغ ِف ُر اهلل َ لِي َول َ ُك ْم<(.)1

[ ]265وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



بي بن كعب يقرأ قول اهلل تبارك وتعالى {ﮐ
وقد َس ِمع أ ُ َّ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ}(:)2

اس ِمني َه ْي َبة ،فَأَنَا أَ َخ ُاف أَ ْن
>اللَّ ُه َّم َغ ْفراِ ،إني َر ُجل قَ ْد َد َخ َل النَّ َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه ابن شبة في تاريخ المدينة.615/2 :
أبي بن كعب .
( )2وهي قراءة ّ
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063

أَ ُكو َن قَ ْد آ َذ ْي ُت ُم ْسلِما<(.)0

[ ]266وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ألبي موسى األشعري



أيسر َك أنَّ َ َخ ْ ِ
خير ُه بشرهِ
وسى! ُّ
>يَا أَبَا ُم َ
رج َت من عملِ َ َكفافا ُ
ِ
المؤمنين،
مير
ُّ
َ
وشر ُه بخيرِه ال ل َ َ وال َعلي َ ؟< ،فقال أبو موسى :يا أَ َ
ِ
متهم القرآ َن
الج َف َاء ِفي ِهم لَفاشَ ،
قال :فعلَّ ُ
الب ْص َر َة وإ َّن َ
ل َ َق ْد قَد ْم ُت َ
قال
زوت بِهم في سبي ِل اهلل ِ ،وإني ألَرجو بذل َ فضيلةَ ،
والسن َة ،و َغ ُ
ُّ
وشره بخيرِه َكفافا
ُع َم ُر :لكني َودِ ْد ُّت أني َخ َر ْج ُت ِم ْن َع َملِي َخ ْي ُره بشره ُّ
وخلص لِي َعملي مع ر ُسو ِل اهلل ِ
<(.)2
ال لِي َو َال َعلَ َّي،
َ
ََ َ

[ ]267وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



>أَ ْك ِث ُروا ِذ ْك َر النَّا ِر فَ ِإ َّن َح َّر َها َش ِديدَ ،و ِإ َّن قَ ْع َر َها بَ ِعيدَ ،و ِإ َّن
َم َقا ِم َع َها َح ِديد<(.)3

[ ]268وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



> َواهلل ِ َال أَ َد ُع َح ًّقا لِ َش ْأن يَ ْظ َه ُرَ ،و َال ل َ ِضد يُ ْح َت َم ُلَ ،و َال ُم َحابَاة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه ابن شبة في تاريخ المدينة.613/2 :
( )2رواه أبو طاهر في المخلصيات (.)614
( )3رواه الترمذي في السنن ( )2515وابن أبي شيبة في المصنف (.)35295
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الح ُّق،
لِ َب َشر؛ َو َذلِ َ أَ َّن اهللَ قَ َّد َم ِإل َ َّي؛ فَآيَ َس ِني ِم ْن أَ ْن يُ ْق َب َل ِمني ِإ َّال َ
اجة ِإلَى أَ َحدَ ،و َال َعلَى أَ َحد ِمني
َوأَ َّمنَ ِني ِإ َّال ِم ْن نَ ْف ِسه ِ ،فَلَ ْي َس بِي َح َ
َو ْكف(.)2(<)0
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س ثَ َالثَةُ :م َت َكبر َعلَى َوالِ َد ْيه ِ يَ ْح ِق ُر ُه َماَ ،و َر ُجل َس َعى
> َش ُّر النَّا ِ
ِفي فَ َساد بَ ْي َن َر ُجل وامرأة يَ ْن ُص ُر ُه َعلَ ْي َها َغ ْي َر ا ْل َحق َح َّتى فَ َّر َق بَ ْينَ ُه َما
س بِا ْل َك ِذ ِب َح َّتى َت َع َاد ْوا
ثُ َّم َخلَ َف بَ ْع َد ُهَ ،و َر ُجل َس َعى ِفي فَ َساد بَ ْي َن النَّا ِ
َو َت َبا َغ ُضوا<(.)3
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وأل َ ْق ِس َمنَّ ُه ِفي فُ َق َر ِاء
آلخ َذ َّن فَ ْض َل َما ِل األَ ْغ ِنيَ ِاء َ
يت ُ
>ل َ ِئ ْن بَ ِق ُ
الم َه ِ
ين<(.)4
اجرِ َ
ُ
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يف الواجب على القاضي
يم أَ َم َر اهلل ِ ِإ َّال َم ْن َال يُ َصانِ ُعَ ،و َال يُ َضا ِر ُع(َ ،)5و َال يَ ْت َب ُع
> َال يُ ِق ُ
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()0
()2
()3

()4
()5

الو ْك ُف :يُشبه العيب ،هذا األمر َو ْكف علي  ،أي :عيب( .كتاب العين.)403/5 :
َ
رواه وكيع البغدادي في أخبار القضاة.34/0 :
ذكره البوصيري في إتحاف الخيرة ( )5356وابن حجر في المطالب العالية ( )2663وعزياه
إلى إسحاق بن راهويه في مسنده.
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (.)33646
يضارعه كأنه مثله أو ِش ْبهه( .تهذيب اللغة.)291/0 :
المضارعة للشيء :أن
َ
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يم أَ َم َر اهلل ِ ِإ َّال َر ُجل يَ َت َكلَّ ُم بِلِ َسانِه ِ َكلِ َمةَ ،ال يَ ْن ُق ُص
ا ْل َم َطا ِم َعَ ،و َال يُ ِق ُ
َغ ْربَ ُه(َ ،)0و َال يَط َْم ُع ِفي ا ْل َحق َعلَى ِح َّدتِه ِ يَ ُقولُ َ :ال يَط َْم ُع فَ َي َض َع ُف<(.)2
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باجلابية

يع ِفيه ِ
اء ُه اهللُ َعلَ ْي ُك ْمَّ ،
الر ِف ُ
>أَ َّما بَ ْع ُد ،فَ ِإ َّن َه َذا ا ْل َف ْي َء َش ْيء أَفَ َ
بِ َم ْن ِزلَة ِ ا ْل َو ِضي ِع ،ل َ ْي َس أَ َحد أَ َح َّق بِه ِ ِم ْن أَ َحدِ ،إ َّال َما َكا َن ِم ْن َه َذ ْي ِن
ا ْل َح َّي ْي ِن ،ل َ ْخم َو ُج َذام ،فَ ِإني َغ ْي ُر قَ ِ
ام َر ُجل ِم ْن
اسم ل َ ُه َما َش ْيئا< ،فَ َق َ
اب ،أَ ْن ُش ُد َك بِاهلل ِ ِفي ا ْل َع ْد ِل
ل َ ْخم أَ َح ُد بَ ْل َجذْ م ِ فَ َق َال :يَا ْاب َن ا ْل َخطَّ ِ
اب بِه َذا ِإ َّال ا ْل َع ْد َل وال َّت ْس ِوي َة ،واهلل ِ
َ
َوال َّت ْس ِويَةِ ،فَ َق َالَ > :ما يُرِي ُد ْاب ُن ا ْل َخطَّ ِ َ
َ
اء َما َخ َر َج ِإل َ ْي َها ِم ْن ل َ ْخم َو ُج َذام
ِإني َألَ ْعلَ ُم أَ َّن ا ْله ِْج َر َة ل َ ْو َكانَ ْت بِ َص ْن َع َ
الس َف َر َو ْاب َتا َع ال َّظ ْه َر بِ َم ْن ِزلَةِ قَ ْوم ِإنَّ َما قَ َاتلُوا
ِإ َّال قَلِيل ،أَفَأَ ْج َع ُل َم ْن َت َكلَّ َف َّ
()3
ِ
ِ
ِ
َ
ين ،أَ ْن َكا َن اهلل
ن
م
ؤ
م
ل
ا
ير
م
أ
ا
ي
:
ال
ق
ف
ام أَبُو ُح َد ْير
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ َ ُ َ
ِفي ِديَا ِر ِه ْم؟< ،فَ َق َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0يقال لحد السيف َغ ْرب ،و َغ ْر ُب كل شيء ح ُّده ،يُقال :في لسانه َغ ْرب :أي ِح َّدة (الصحاح:
.)093/0
( )2رواه أبو يوسف في الخراج :ص 24وعبد الرزاق في المصنف ( )05219ووكيع البغدادي
في أخبار القضاة 11/0 :وابن عساكر في تاريخ دمشق.439/44 :
( )3اختلف في كنيته ،فقيل :أبو حدير ،وأبو حديرة ،وأبو حديرج ،كما اختلف في نِسبته ،فقيل:
وشهد خطبة عمر
أبو حدير الجذامي أو األجذمي أو اللخمي ،أدرك النبي
بالجابية ،هكذا ترجم له ابن عساكر في (تاريخ دمشق ،)032/66 :ولعله واهلل أعلم هو
ورآه=
هرماس بن زياد الباهلي ،فإ َّن كنيته أبو حدير أيضا ،وقد أدرك النبي
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066

اها ،أَ َذا َك
َت َب َار َك َو َت َعالَى َس َ
اها َو َص َّد ْقنَ َ
اق ا ْله ِْج َر َة ِإل َ ْينَا ِفي دِيَارِنَا فَنَ َص ْرنَ َ
ال َّ ِذي يُذْ ِه ُب َحقَّنَا؟ فَ َق َال ُع َم ُرَ > :واهلل ِ َألَ ْق ِس َم َّن ل َ ُك ْم< ،ثُ َّم قَ َس َم بَ ْي َن
اب ُك ُّل َر ُجل ِم ْن ُه ْم نِ ْص َف دِينَارِ ،إ َذا َكا َن َو ْح َد ُه ،فَ ِإ َذا
النَّا ِ
س ،فَأَ َص َ
َكانَ ْت م َع ُه ْامرأَ ُت ُه أَ ْع َط ُاه دِينَارا ،ثُ َّم َد َعا ْاب َن قَاطُورا َص ِ
ض
اح َب ْاألَ ْر ِ
َ
َ
َ
الر ُج َل ِم َن ا ْل ُق ِ
الش ْهرِ َوا ْل َي ْوم ِ< ،فَأَ َتى
وت ِفي َّ
فَ َق َال> :أَ ْخب ِْرنِي َما يَ ْك ِفي َّ
الش ْهرَِ ،وقِ ْسطُ َز ْيت،
بِا ْل ُم ْد ِي َوا ْل ِق ْس ِط فَ َق َال :يَ ْك ِفيه ِ َه َذا؛ ا ْل ُم ْديَا ِن ِفي َّ
َوقِ ْسطُ َخل ،فَأَ َم َر ُع َم ُر  بِ ُم ْديَ ْي ِن ِم ْن قَ ْمح فَطُ ِحنَا ،ثُ َّم ُع ِجنَا ثُ َّم
ين َر ُجال ،فَ َكا َن
ُخب َِزا ،ثُ َّم أَ َد َم ُه َما بِ ِق ْسطَ ْي ِن َز ْيتا ،ثُ َّم أَ ْجلَ َس َعلَ ْيه َِما ثَ َالثِ َ
ِ ِ
ي بِ َي ِمي ِنه ِ َوا ْل ِق ْس َط بِ َي َسا ِرهِ ،ثُ َّم قَ َال:
َك َف َاف ش ْبعه ِْم ،ثُ َّم أَ َخ َذ ُع َم ُر ا ْل ُم ْد َ
الله َّم فَ َم ْن نَ َق َص ُه َما فَا ْن ُق ْص
الله َّم َال أُ ِح ُّل ِألَ َحد أَ ْن يُ ْن ِق َص ُه َما بَ ْع ِديُ ،
> ُ

ِم ْن ُع ْمرِهِ<(.)0
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باجلابية أيضاً
> ِإ َّن اهللَ َع َّز َو َجلَّ َج َعلَ ِني َخازِنا لِ َه َذا ا ْل َما ِلَ ،وقَ ِ
اس َم ُه ل َ ُه< ،ثُ َّم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعمر طويال إلى سنة تسعين من الهجرة ،ويبقى الفرق المحوج للتردد،
= يخطب في منىُ ،
نِسبة األول إلى لخم أو جذام ،ونِسبة الثاني إلى باهلة أو بني سهم( .سير أعالم النبالء:
 450/3واإلصابة.)401/6 :
( )0رواه القاسم بن سالم في األموال ( )651و( )650وابن زنجويه في األموال ( )941و()949
والبيهقي في السنن الكبرى ( )02910وابن عساكر في تاريخ دمشق 034/66 :كك .035
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 ،ثُ َّم أَ ْش َر ِفه ِْم<،
قَ َال> :بَ ِل اهللُ يَ ْق ِس ُم ُهَ ،وأَنَا بَادِئ بِأَ ْه ِل النَّبِي
ِ
وم ْي ُمونَ َة،
ض أل َ ْز َوا ِج النَّبِي َع ْش َر َة َآالف ِإ َّال ُج َو ْيرِيَ َةَ ،و َص ِف َّي َةَ ،
فَ َف َر َ
ك َكا َن يَ ْع ِدلُ بَ ْينَنَا ،فَ َع َد َل بَ ْينَ ُه َّن
ول اهلل ِ ك
فَ َقال َ ْت َعائِ َش ُةِ :إ َّن َر ُس َ
ُع َم ُر ،ثُ َّم قَ َالِ > :إني بَادِئ بِأَ ْص َحابِي ا ْل ُم َه ِ
ين ،فَ ِإنَّا أُ ْخ ِر ْجنَا
ين ْاألَ َّولِ َ
اج ِر َ
ِ
ِ ِ
اب بَ ْدر ِم ْن ُه ْم
ض ِألَ ْص َح ِ
م ْن ديَارِنَا ظُ ْلماَ ،و ُع ْد َوانا ،ثُ َّم أَ ْش َرفه ِْم< ،فَ َف َر َ
َخ ْم َس َة َآالفَ ،ولِ َم ْن َكا َن َش ِه َد بَ ْدرا ِم َن ْاألَ ْن َصا ِر أَ ْربَ َع َة َآالفَ ،ولِ َم ْن
ِ
ِ
اءَ ،و َم ْن
َش ِه َد أُ ُحدا ثَ َالثَ َة َآالفَ > ،و َم ْن أَ ْس َر َع في ا ْله ِْج َرة أَ ْس َر َع بِه ِ ا ْل َع َط ُ
ِ
اخ ر ِ
ِ
احلَ ِته ِ،
وم َّن َر ُجل ِإ َّال ُمنَ َ َ
اء ،فَ َال يَلُ َ
أَ ْبطَأَ في ا ْله ِْج َرة أَ ْبطَأَ بِه ِ ا ْل َعطَ ُ
َو ِإني أَ ْع َت ِذ ُر ِإل َ ْي ُك ْم ِم ْن َخالِ ِد ْب ِن ا ْل َولِي ِدِ ،إني أَ َم ْر ُت ُه أَ ْن يَ ْحب َِس َه َذا ا ْل َم َال
الشر ِ
َعلَى َض َع َفةِ ا ْل ُم َه ِ
فَ ،و َذا اللَّ َسانَة ِ،
ين ،فَأَ ْعطَ ُاه َذا الْ َب ْأ ِ
اجرِ َ
سَ ،و َذا َّ َ
فَنَ َز ْع ُت ُهَ ،وأَ َّم ْر ُت أَبَا ُع َب ْي َد َة ْب َن ا ْل َج َّرا ِح<.
ص ْب ِن ا ْل ُم ِغ َير ِة(َ :)0واهلل ِ َما أَ ْع َذ ْر َت يَا ُع َم ُر
فقال أَبُو َع ْمرِو ْب ُن َح ْف ِ
ك،
اب ،ل َ َق ْد نَ َز ْع َت َعا ِمال ْاس َت ْع َملَ ُه َر ُسولُ اهلل ِ ك
ْب َن ا ْل َخطَّ ِ
َو َغ َم ْد َت َس ْيفا َسلَّ ُه َر ُسولُ اهلل ِ ك
كَ ،و َو َض ْع َت لِ َواء نَ َص َب ُه َر ُسولُ
الر ِح َمَ ،و َح َس ْد َت ْاب َن ا ْل َعم.
اهلل ِ ك
كَ ،ول َ َق ْد قَطَ ْع َت َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0أبو َع ْمرو ْبن حفص ْبن الْ ُم ِغ َير ِة القرشي المخزومي .ابن عم خالد بن الوليد والحارث بن
مع علي بن أبي طالب حين بعث عليا أميرا ِإلَى اليمن،
هشام ،بعثه َر ُسول اهلل
فطلق امرأته هناك فاطمة بنت قيس الفهرية ،وبعث إليها بطالقها ،ثم مات هناك.
(االستيعاب.)0109/4 :

061
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فَ َق َال ُع َم ُر ْب ُن
ُم ْغ َضب ِم ْن ْاب ِن َعم

يث السن،
ا ْل َخطَّ ِ
يب ا ْل َق َرابَةَِ ،ح ِد ُ
ابِ > :إنَّ َ قَ ِر ُ
َ <(.)0
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يف سرية هلكت يف اجلهاد فاختلف يف حاهلا الناس
ِ
ِ
س
اء ال ُّد ْن َياَ ،و ِإ َّن ِم َن النَّا ِ
> َواهلل ِ ِإ َّن ِم َن النَّا ِ
س نَاسا يُ َقاتلُو َن ْابت َغ َ
س نَاسا يُ َقاتِلُو َن ِإ ْن َد َه َم ُه ُم
نَاسا يُ َقاتِلُو َن رِيَاء َو ُس ْم َعةَ ،و ِإ َّن ِم َن النَّا ِ
ِ
ِ
اء
ا ْل ِق َتالُ َ ،و َال يَ ْس َت ِط ُيعو َن ِإ َّال ِإيَّ ُاهَ ،و ِإ َّن ِم َن النَّا ِ
س نَاسا يُ َقاتلُو َن ْابت َغ َ
وت
َو ْجه ِ اهلل ِ ،أُول َ ِئ َ ُّ
الش َه َد ُاءَ ،و ُك ُّل ْامرِئ ِم ْن ُه ْم يُ ْب َع ُث َعلَى ال َّ ِذي يَ ُم ُ
الر ُج ُل
َعلَ ْيه َِ ،و ِإنَّ َها َواهلل ِ َما َت ْدرِي نَ ْفس َما ُه َو َم ْف ُعول بِ َها ،ل َ ْي َس َه َذا َّ
ال َّ ِذي قَ ْد َت َب َّي َن لَنَا أَنَّ ُه قَ ْد ُغ ِف َر ل َ ُه َما َت َق َّد َم ِم ْن َذ ْن ِبه ِ َو َما َتأَ َّخ َر<(.)2
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يف رجل ذي بأس من أهل الشام استحوذ عليه الشيطان
وب
وه َو َسد ُد ُ
> ِإ َذا َرأَ ْي ُت ْم أَ َخا ُك ْم َز َّل َزلَّة ،فَ َقو ُم ُ
وهَ ،و ْاد ُعوا اهلل َ أَ ْن يَ ُت َ
َعلَ ْيه َِ ،ويُ َر ِ
لش ْيطَا ِن َعلَ ْيه ِ<(.)3
اج َع بِه ِ ِإلَى ال َّت ْوبَةَِ ،و َال َت ُكونُوا أَ ْع َوانا لِ َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه أحمد في المسند ( )05915والفسوي في المعرفة والتاريخ 463/0 :والبيهقي في
السنن الكبرى ( )02995وابن عساكر في تاريخ دمشق.312/60 :
( )2رواه ابن المبارك في الجهاد ( )01والحاكم في المستدرك (.)2521
( )3رواه البيهقي في شعب اإليمان ( )6263وأبو نعيم في حلية األولياء.91/4 :
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يُحذر قريشاً
اس َعلَ ْي ُك ْمِ ،إنَّ َما أَ َخافُ ُك ْم َعلَى
>يَا َم ْع َش َر قُ َر ْيشِ ،إني َال أَ َخ ُاف النَّ َ
سِ ،إني قَ ْد َت َر ْك ُت ِفي ُك ْم ثِ ْن َت ْي ِن ل َ ْن َت ْب َر ُحوا بِ َخ ْير َما ل َ ِز ْم ُت ُمو ُه َما:
النَّا ِ
ا ْل َع ْدلُ ِفي ا ْل ُح ْكمَِ ،وا ْل َع ْدلُ ِفي ا ْل َق ْسمَِ ،و ِإني قَ ْد َت َر ْك ُت ُك ْم َعلَى ِم ْث ِل
َم ْخ َرفَةِ النَّ َعمِ(ِ ،)0إ َّال أَ ْن يَ َت َع َّو َج( )2قَ ْوم ،فَ َي ْع َو َّج بِهِم<(.)3
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اس في رمضان ،أ َ ْو َزاع ًا ُم َت َفرقُي َن
وقد رأى النَّ ُ
الر ُج ُل فَ ُي َصلي ِب َص َال ِت ِه النَّ َف ُر:
لِنَ ْف ِس ِه َو ُي َصلي َّ
الض ِع ُيف
اس َعلَى َر ُجل ِفي َش ْهرِ َر َم َضا َن يَ ْل َح ُق َّ
>ل َ ْو َج َم ْعنَا النَّ َ
بِا ْل َق ِويَ ،و َم ْن َال يَ ْق َرأُ بِ َم ْن يَ ْق َرأُ<( ،)5فجمعهم على قارئ واحد هو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3
()4
()5

()4

الر ُج ُل
ُي َصلي َّ

قال األصمعي :قول عمر> :تركتكم على مثل مخرفة النعم< ،إنما أراد بالمخرفة الطريق
الواسع البين( .غريب الحديث ألبي عبيد (خرف)).
ضد يستقيم.
رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( )31220والداني في السنن الواردة في الفتن ()211
وبحشل في تاريخ واسط.51/0 :
أي جماعات متفرقة.
رواه الشجري في أماليه ( ،)0591وتتمتها :فَ َش َاو َر عمر أَ ْه َل بَ ْدر ،فَأَ ْج َم ُعوا َعلَى أَ ْن يَ ْف َع َل،
ومو َن
وم بِالنَّا ِ
فَأَ َم َر أُبَ ًّيا كك أي :أُبي بن كعب  كك أَ ْن يَ ُق َ
ض اللَّ ْي ِل َويَ ُق ُ
س ،فَ َكانُوا يَنَ ُامو َن بَ ْع َ
بَ ْعضا ِم ْن ُهَ ،ويَ ْن َصرِفُو َن لِ ُس ُحو ِر ِه ْمَ ،و َح َوائِ ِجه ِْمَ ،و َكا َن يُ َصلي بِه ِْم ثَ َمانِ َي َع َش َر َة َش ْفعا فَيُ َسل ُم=
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بي بن كعب ،وخرج ليلة والناس يُصلُّون بصالة قارئهم فقال> :نِ ْع َم
أُ ُّ
ِ ِ()0
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
َّ
ومو َن<( ،)2يُرِي ُد
ق
ت
ي
ت
ل
ا
ن
م
ل
ض
ف
أ
ا
ه
ن
ع
ن
و
ام
ن
ت
ي
ت
ل
ا
و
،
ا ْلب ِْد َع ُة َهذه
ُ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ِ
ومو َن ِفي أَ َّو ِل اللَّ ْي ِل.
آخ َر اللَّ ْي ِل ،إذ َكانُوا يَ ُق ُ

[ ]278وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه
ألبي سفيان بن حرب
سفيان يبني فيه بنا ًء ،فقال:





وقد ّمر بلبن في الطريق ألبي

اء َك َه َذا؛ فَ ِإنَّ ُه قَ ْد أَ َض َّر بِالطَّرِي ِق< ،فَقال:
>يَا أَبَا ُس ْف َيا َن ،ا ْن َز ْع بِنَ َ
الح ْم ُد
ين ،فَ َق َال> :أَ َما َواهلل ِ؛ ل َ َق ْد ُك ْن َت ًّ
الم ْؤ ِم ِن َ
نَ َع ْم َو َك َر َامة يَا أَ ِم َير ُ
أبياَ ،
اع ُه<(.)3
هلل ِ ال ِذي أَ ْد َر ْك ُت َز َمانا أَ َم َر ُع َم ُر ِفيه ِ أَبَا ُس ْف َيا َن فَأَ َط َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اج َت ُهَ ،ويَ َت َو َّضأَُ ،و َكا َن يَ ْق َرأُ َخ ْم َس آيَات،
= ِفي ُكل َر ْك َع َت ْي ِنَ ،ويُ ْم ِهلُ ُه ْم قَ ْد َر َما يَ ْق ِضي َّ
الر ُج ُل َح َ
َو ِس َّت آيَات.
( )0يريد بها التسمية اللغوية ال الشرعية ،وذل أ َّن البدعة في اللغة تعم كل ما فُ ِع َل ابتداء من غير
مثال سابق( .انظر :اقتضاء الصراط البن تيمية 95/2 :ط عالم الكتب).
وقيل :إ َّن هذا صدر منه على سبيل التن ُّزل والمشاكلة ،كما في قوله تعالى{ :ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ} [الشورى ،]41 :وقول أبي الشمقمق:
جبككة وقميصككا
قالوا اقترح شكيئا نجكد لك طب َخكه
قلككت :اطبخككوا لككي ّ

(انظر :تحقيق الرغبة في شرح النخبة للخضير :ص.)006
( )2رواه البخاري في صحيحه ( )2212ومالك في الموطأ ( )375وابن وهب في الموطأ ()322
والجامع ( )326وعبد الرزاق في المصنف ( )7723والفريابي في الصيام ( )166و()166
و( )171و( )172وابن خزيمة في صحيحه ( )1122والبيهقي في السنن الكبرى (.)6276
( )3رواه ابن شبة في تاريخ المدينة.616/2 :
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وقد بلغه أنَّ امرأة خرجت من بيتها مُتزَيِّنة بإذن زوجها
> َه ِذهِ ا ْل َخار َِج ُةَ ،و َه َذا ل َ ُكم ْر ِسلُ َها ل َ ْو قَ َد ْر ُت َعلَ ْيه َِما ل َ َش َّت ْر ُت
بِه َِماَ ،ت ْخ ُر ُج الْ َم ْرأَ ُة ِإلَى أَبِ َيها يَ ِكي ُد بِنَ ْف ِسه ِ َو ِإلَى أَ ِخ َيها يَ ِكي ُد بِنَ ْف ِسه ِ ،فَ ِإ َذا
َخ َر َج ْت فَ ْل َت ْل َب ْس َم َعا ِو َز َها( ،)2فَ ِإ َذا َر َج َع ْت فَ ْل َت ْأ ُخذْ زِينَ َت َها ِفي بَ ْي ِت َها،
َول َ ْت َت َزيَّ ْن لِ َز ْو ِج َها<(.)3
()0

[ ]281وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ألسَدِيِّ( )4وقد استفتاه يف ظيب رآه فرماه
لقَبِيصَ َة ْب ِن جَابِ ٍر ا َ
>أَ َر ْد َت أَ ْن َت ْق ُت َل الْ َح َر َام َو َت َت َع َّدى الْ ُف ْت َيا(ِ ،)5إ َّن ِفي ْ ِ
اإل ْن َسا ِن َع َش َر َة
أَ ْخ َالق ،تِ ْس َعة َح َسنَةَ ،و َو ِ
السيءِ ،إيَّا َك
اح َدة ِسي َئة ،فَ ُي ْف ِس ُد َها َذلِ َ َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3
()4

()5

قال عبد الرزاق :يعني َش َّت ْر ُتَ :س َّم ْع ُت بِه َِما .وقال ابن األثير في (النهاية كك (شتر))( :أي
أسمعتهما القبيح .يقال شترت به تشتيرا .ويروى بالنون من الشنار ،وهو العار والعيب).
اب .وقال ابن األثير في (النهاية كك (عوز))( :هي
والم َعا ِو ُزَ :خلِ ُق الثَّيَ ِ
قال عبد الرزاقَ :
الخلقان من الثياب ،واحدها معوز ،بكسر الميم .والعوز بالفتح :العدم وسوء الحال).
رواه عبد الرزاق في المصنف (.)1000
ي الْ ُك ِ
وف ُّي ،من كبار التابعين ،ومن الفصحاء .شهد خطبة
قَب َ
ِيص ُة ْب ُن َجابِرِ ْب ِن َو ْه ِب األ َ َس ِد ُّ
عمر بالجابية ،وكان أخا معاوية من الرضاعة وقد وفد عليه ،وكان كاتب سعيد بن العاص
بالكوفة( .تاريخ اإلسالم.)695/2 :
ين ل َ ْم يُ ْح ِس ْن أَ ْن يُ ْفتِ َي َ َح َّتى َسأَ َل
وذل أ َّن صاحبا ل ُقبيصة قال له حينهاِ :إ َّن أَ ِم َير الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
ثم أقبل على قُبيصة
فسمع عمر كالمه فَ َع َال ُه بالد َّرةَّ ،
َّ
الر ُج ُل (يعني عبد الرحمن بن عوف)َ ،
وقال له هذا الكالم.
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اب<(.)0
الش َب ِ
َو َع ْث َر َة َّ
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وقد قدِم عليه مسك وعنرب من البحرين
> َواهلل ِ ،ل َ َودِ ْد ُت أَني َو َج ْد ُت ْام َرأَة َح َسنَ َة ا ْل َو ْز ِن َت ِز ُن لِي َه َذا
ين< ،فَ َقال َ ْت ل َ ُه ْام َرأَ ُت ُه َعاتِ َك ُة بِ ْن ُت َز ْي ِد
الط َ
يب َح َّتى أَ ْق ِس َم ُه بَ ْي َن الْ ُم ْسلِ ِم َ
ْب ِن َع ْمرِو ْب ِن نُ َف ْيل( :)2أَنَا َجي َد ُة ا ْل َو ْز ِن فَ َهلُ َّم أَ ِز ُن ل َ َ  ،قَ َالَ > :ال<،
قَال َ ْت :لِ َم؟ ،قَ َالِ > :إني أَ ْخ َشى أَ ْن َت ْأ ُخ ِذيه ِ فَ َت ْج َعلِينَ ُه َه َك َذا< أَ ْد َخ َل
يب فَ ْضال َعلَى
ين بِه ِ ُعنُ َق ِ فَأُ ِص ُ
أَ َصابِ َع ُه ِفي ُص ْد َغ ْيه ِ > َو َت ْم َس ِح َ
ين<(.)3
ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
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يف زهده واقتدائه بالنيب
ول اهلل ِ ك
> َال يُ ْن َخ ُل لِي َدقِيقَ ،رأَ ْي ُت َر ُس َ
َغ ْي َر َم ْن ُخول<(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2

()3
()4

ك يَ ْأ ُك ُل

رواه عبد الرزاق في المصنف ( )1239والحاكم في المستدرك ( )5355والبيهقي في السنن
الكبرى (.)9162
عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل القرشية العدوية ،كانت من المهاجرات ،وكانت حسناء
ثم قتل عنها شهيدا ،فتزوجها
جميلة ذات خلق بارع ،تزوجها َع ْبد اهلل ْبن أبي بكر الصديقَّ ،
اب وقُتِل عنها ،ثم
زيد ْبن الخطاب ،فقتل عنها يوم اليمامة شهيدا ،ثم تزوجها ُع َمر ْبن الْ َخطَّ ِ
ثم تزوجها الحسن ْبن علي فتوفي عنها،
تزوجها ال ُّزبَ ْير ْبن العوام ،فقتل عنها يوم الجملَّ .
َو ُه َو آخر من ذكر من أزواجها( .االستيعاب.)0116/4 :
رواه أحمد بن حنبل في الزهد ( )623وابن شبة في تاريخ المدينة.113/2 :
رواه أحمد في الزهد (.)649
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والج ْب َن
الش ْيطَا ُنَ ،و ِإ َّن َّ
وتَّ :
>ال ِج ْب ُت :السحرَ ،والطَّا ُغ ُ
الش َج َ
اع َة ُ
الش َجا ُع َع َّمن َال يَ ْعرِ ُف ،ويَ ُّفر ا ْل َج َّبا ُن
َغ َرائِ ُز َت ُكو ُن ِفي الر َجا ِل ،يُ َقات ِ ُل ُّ
()0
َع ْن أَبِيه ِ
ِ
وح َس َبهُ :خلُ ُقهَ ،و ِإ ْن َكا َن فَار ِِس ًّيا،
،
ه
دين
ل
ج
الر
م
ر
ك
ن
َّ
إ
و
،
ِ
َ
ُ
َ َ َّ ُ
َ
َ
أَ ْو نَ ِب ِط ًّيا<(.)2
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س ِمعَ ضوضاء يف دار
وقد َ
اء؟< ،فَ َقال ُواُ :ع ْرس ،قَ َال> :فَ َه َّال َح َّر ُكوا
> َما َه ِذهِ َّ
الض ْو َض ُ
()3
وف(.)4
َغ َرابِيلَ ُه ْم < ،يَ ْع ِني ال ُّدفُ َ
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يف النهي عن نكاح املتعة
الم ْت َعةِ ثَالثا ،ثُ َّم َح َّر َم َها.
ول اهلل ِ ك
> ِإ َّن َر ُس َ
ك أَ ِذ َن ل َنَا ِفي ُ
واهلل ِ ال أَ ْعلَ ُم أَ َحدا يَ َت َم َّت ُع َو ُه َو ُم ْح َصن ِإ َّال َر َج ْم ُت ُه بِال ِح َج َار ِةَّ .إال أَ ْن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2

()3
()4

(ويَ ِف ُّر الْ َج َبا ُن ِم ْن أُمهِ).
عند ابن كثيرَ :
رواه سعيد بن منصور في التفسير من سننه ( )649وابن كثير في تفسيره 613/0 :عن أبي
القاسم البغوي.
ال ُّد ّف ِألَنَّ ُه يُ ْشبه ال ِغ ْربَال فِي ْاس ِت َد َارته( .النهاية البن األثير كك ( َغ ْربَ َل)).
ذكره ابن الجوزي في مناقب أمير المؤمنين عمر :ص.213
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ول اهلل ِ ك
يَ ْأتِ َي ِني بِأَ ْربَ َعة يَ ْش َه ُدو َن أ َّن َر ُس َ
َح َّر َمها(.)2(<)0

[ ]286وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه

ك أَحلَّ َها بَ ْع َد ِإ ْذ

()3

للصبِيِّ ْبنِ مَ ْع َبدٍ الْجُهَنِيِّ
َّ
يت لِ ُسنَّة ِ نَبِي َ ك
> ُه ِد َ

ك<(.)4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ما بَالُ ر َِجال يَ ْن ِك ُحو َن َه ِذ ِه الْ ُم ْت َع َةَ ،وقَ ْد نَ َهى
( )0وعند البيهقي في السنن الكبرى (َ :)04010
وتى بِأَ َحد نَ َك َح َها ِإ َّال َر َج ْم ُت ُه).
َر ُسولُ اهلل ِ كك
كك َع ْن َها ،أ َ َال َو ِإني َال أُ َ
( )2رواه ابن ماجه في السنن ( )0963والضياء المقدسي في األحاديث المختارة ( ،)225وقال
الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير :321/3 :رواه ابن ماجه عن عمر بإسناد صحيح.
الص َب ُّي ْب ُن َم ْع َبد ُمعرفا بنفسه وبحكايته مع عمر ُ :ك ْن ُت َر ُجال أ َ ْع َراب ًِّيا نَ ْص َران ِ ًّيا
( )3قال ُّ
ْت ل َ ُه :يَا َهنَ ْاه ِإني َحرِيص
فَأَ ْسلَ ْم ُت ،فَأَ َت ْي ُت َر ُجال ِم ْن َع ِش َيرتِي يُ َقالُ ل َ ُه ُه َذ ْي ُم ْب ُن ثُ ْر ُملَ َة ،فَ ُقل ُ
َعلَى الْ ِج َهادِ َوإِني َو َج ْد ُت الْ َح َّج َوالْ ُع ْم َر َة َم ْك ُتوبَ ْي ِن َعلَ َّي ف َ َك ْي َف لِي بِأَ ْن أ َ ْج َم َع ُه َما؟ ،قَ َال:
ْت بِه َِما َمعا ،فَلَ َّما أ َ َت ْي ُت الْ ُع َذ ْي َب ل َ ِق َي ِني َسل َْما ُن
اله ْد ِ
ي فَأَ ْهلَل ُ
ْ
اج َم ْع ُه َما َوا ْذبَ ْح َما ْاس َت ْي َس َر ِم َن َ
وحا َن َوأَنَا أُ ِه ُّل بِه َِما َج ِميعا ،فَ َق َال أَ َح ُد ُه َما لِ ْآل َخرَِ :ما َه َذا بِأَ ْف َق َه ِم ْن
ْب ُن َرب َِيع َةَ ،و َز ْي ُد ْب ُن ُص َ
ين،
بَ ِعيرِهِ ،قَ َال :فَ َكأَنَّ َما أُلْ ِق َي َعلَ َّي َج َبل َحتَّى أَ َت ْي ُت ُع َم َر ْب َن الْ َخطَّ ِ
اب ،فَ ُقل ُ
ْت ل َ ُه :يَا أَ ِم َير الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
ِإني ُك ْن ُت َر ُجال أ َ ْع َراب ًِّيا نَ ْص َران ِ ًّيا َو ِإني أَ ْسلَ ْم ُتَ ،وأَنَا َحرِيص َعلَى ا ْل ِج َهادِ َو ِإني َو َج ْد ُت ا ْل َح َّج
اج َم ْع ُه َما َوا ْذبَ ْح َما ْاس َت ْي َس َر ِم َن
َوالْ ُع ْم َر َة َم ْك ُتوبَ ْي ِن َعلَ َّي فَأَ َت ْي ُت َر ُجال ِم ْن قَ ْو ِمي فَ َق َال لِيْ > :
ثم ذكر كالم عمر  المشار إليه.
ْت بِه َِما َمعا< َّ
اله ْد ِيَ ،و ِإني أَ ْهلَل َ
َ
( )4رواه أبو داود في السنن ( )0199والنسائي في السنن ( )2109وابن ماجه في السنن
( )2911وأحمد في المسند ( )13و( )069و( )221و( )254والطيالسي في المسند
( )51و( )59والحميدي في المسند ( )01وابن أبي شيبة في المصنف ()04491
والطحاوي في شرح معاني اآلثار ( )3612وابن حبان في صحيحه ( )3901والطبراني=
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يف متعيت احلج والنساء
ك ما َشاء ،و ِإ َّن نَبِي اهلل ِ
> ِإ َّن اهللَ َع َّز َو َج َّل َر َّخ َص لِنَبِيه ِ ك
َ َ
َّ
َ
ك قَ ْد َم َضى لِ َسبِيلِه ِ ،فَأَتِ ُّموا ا ْل َح َّج َوا ْل ُع ْم َر َة َك َما أَ َم َر ُك ُم اهللُ َع َّز
ك
وج َه ِذهِ الن َس ِاء<(.)0
َو َج َّلَ ،و َحصنُوا فُ ُر َ
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وقد قُرِّب له لنب حامض ليذمه
> َما أَط َْي َب َه َذا ِم ْن ر ِْز ِق اهلل ِ َع َّز َو َجلَّ <(.)2

[ ]289وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ألصحابه
الر ُج ِل َال يَ ْح ُض ُر ُه أَ ْح َيانا ِذ ْهنُ ُهَ ،و َال َع ْقلُ ُهَ ،و َال
> َما َت ُقولُو َن ِفي َّ
ين،
ِح ْفظ ُُه َوأَ ْح َيانا يَ ْح ُض ُر ِذ ْهنُ ُه َو َع ْقلُ ُه؟< قَالُواَ :ما نَ ْدرِي يَا أَ ِم َير ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
فَ َق َال ُع َم ُرِ > :إ َّن لِ ْل َق ْل ِب َط َخاء(َ )3كطَ َخ ِاء ا ْل َق َمرِ ،فَ ِإ َذا َغ ِش َي َذلِ َ ا ْل َق ْل َب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= في األوسط ( )1310و( )9403ومسند الشاميين ( )399والبيهقي في السنن الكبرى
( )1114و( )1113و( )1153و(.)1111
( )0رواه أحمد في المسند ( )014والطحاوي في شرح معاني اآلثار ( )3912وذكره البوصيري
لم َس َّدد في مسنده.
في إتحاف الخيرة ( )3239وعزاه ُ
( )2رواه أحمد بن حنبل في الزهد (.)652
( )3الطخاء :ثقل وغشي ،وأصل الطَّخاء والطَّ ْخية :الظلمة والغيم .والمعنى :إ َّن للقلب ما يُ َغشيهِ=
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َذ َه َب ِذ ْهنُ ُه َو َع ْقلُ ُه َو ِح ْفظ ُُه ،فَ ِإ َذا َت َجلَّى َع ْن قَ ْل ِبهِ ،أَ َت ُاه ِذ ْهنُ ُه َو َع ْقلُ ُه
َو ِح ْفظ ُُه<(.)0

[ ]291وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه
لعدي بن حامت

()2





وقد سأله :يا أمير المؤمنين أتعرفني ،فَ َض ِح َك َح َّتى ْاس َت ْل َقى ل ِ َق َف ُاه

وقال:

>نَ َع ْم َواللَّه ِ ِإني َأل َ ْعرِفُ َ َ ،آم ْن َت إِ ْذ َك َف ُرواَ ،وأ َ ْق َب ْل َت إِ ْذ أَ ْدبَ ُروا،
ووفَي َت إِ ْذ َغ َدروا ،وإِ َّن أَ َّو َل َص َدقَة بيَّ َض ْت و ْج َه ر ُسو ِل اهلل ِ
َ
َ
ُ
َ
َ
ََ ْ
وه أَ ْص َحابِه ِ َص َدقَ ُة طَيئِ ،ج ْئ َت بِ َها ِإلَى َر ُسو ِل
ك
ك َو ُو ُج َ
ك< ثُ َّم أ َ َخ َذ يَ ْع َت ِذ ُر ،ثُ َّم قَ َالِ > :إنَّ َما فَ َر ْض ُت لِ َق ْوم
اهلل ِ ك
()3
اد ُة َع َشائِرِ ِه ْم لِ َما يَنُوبُ ُه ْم ِم َن
أ َ ْج َح َف ْت بِه ُِم الْ َفاقَ ُة
َو ُه ْم َس َ
الْ ُح ُقو ِق<(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= من غيم يُغطي نوره( .النهاية البن األثير (طخا)).
( )0رواه ابن أبي الدنيا في اإلشراف (.)5
سنة سبع ،فأكرمه النبي
ي ْب ُن َحاتِم الطَّائ ِ ُّي ،وفد على النبي
(َ )2ع ِد ُّ

 ،وكان

سيد قومه .ولم يزل مع علي بن أبي طالب وشهد معه الجمل وصفين وذهبت عينه يوم
صفين ،ومات بالكوفة زمن المختار سنة ثمان وستين( .الطبقات الكبرى 22/6 :وتاريخ
اإلسالم.)611/2 :
وأذه َبت أموالَهم( .النهاية البن األثير كك ( َج َح َف)).
اج ُةَ ،
( )3أي :أ ْف َق َرتهم الْ َح َ
( )4رواه أحمد في المسند ( )306وابن أبي شيبة في المصنف ( )31145والبيهقي في السنن=
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وه ،فَلَ َع َّل اهللَ ِإنَّ َما َش َّه ُاه
> ِإ ِن ْاش َت َهى َمرِ ُيض ُك ُم َّ
الش ْي َء فَ َال َت ْح ُم ُ
ِ
ِ ِ
اء ُه ِفيه ِ<(.)0
َذل َ ليَ ْج َع َل ش َف َ
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ود ِإلَى
ين بَ َدأَ بِنُ ُب َّوة َو َر ْح َمة ،ثُ َّم يَ ُع ُ
> ِإ َّن اهللَ بَ َدأَ َه َذا ْاألَ ْم َر ِح َ
ود
ود ُم ْلكا َو َر ْح َمة ،ثُ َّم يَ ُع ُ
ود ِإلَى ُس ْلطَان َو َر ْح َمة ،ثُ َّم يَ ُع ُ
ِخ َالفَة ،ثُ َّم يَ ُع ُ
()2
اسَ ،علَ ْي ُك ْم بِا ْل َغ ْز ِو َوا ْل ِج َهادِ
َ
ن
ال
ا
ه
ي
أ
،
َج ْبرِيَّة َت َك َاد ُمو َن َت َك ُاد َم ا ْل َح ِميرِ
َّ
ُ
ُّ َ

َما َكا َن ُح ْلوا َخ ِضرا قَ ْب َل أَ ْن يَ ُكو َن ُم ًّرا َع ِسراَ ،ويَ ُكو ُن َت َماما قَ ْب َل أَ ْن
ت ا ْل َم َغازِي َوأُ ِكلَ ِ
يَ ُكو َن ر َِماما ك أَ ْو يَ ُكو َن ُحطَاما ك ،فَ ِإ َذا أَ َشا َط ِ
ت ا ْل َغنَائِ ُم
َو ْاس ُت ِحلَّ ا ْل َح َر ُام ،فَ َعلَ ْي ُك ْم بِالربَا ِط فَ ِإنَّ ُه َخ ْي ُر ِج َهادِ ُك ْم<(.)3
*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*

*

= الكبرى ( )03043وابن عساكر في تاريخ دمشق ،14/41 :وأصله في صحيح مسلم
( )2523مختصرا.
( )0رواه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات ( )210والبيهقي في شعب اإليمان (.)1194
عضها بملء فيه( .جامع األصول كك (.))0115
( )2يُقالَ :ك َد َم األرض :إذا َّ
( )3رواه عبد الرزاق في المصنف ( )9620ونعيم بن حماد في الفتن ( )236والحاكم في
المستدرك ( )1459واللفظ له.
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>أَ ْفلَ َح ِم ْن ُك ْم َم ْن ُح ِفظَ ِم َن ا ْل َه َوى َوالطَّ ِم ِع َوالْ َغ َض ِب ،ل َ ْي َس ِفي َما
ُدو َن الص ْد ِق ِم َن ا ْل َح ِد ِ
يث َخ ْيرَ ،م ْن يَ ْك ِذ ْب يَ ْف ُج ْرَ ،و َم ْن يَ ْف ُج ْر يَ ْهلِ ْ ،
ود،
ور َع ْبد ُخلِ َق ِم ْن ُت َرابَ ،و ِإلَى ال ُّت َر ِ
اب يَ ُع ُ
ورَ ،و َما فُ ُج ُ
ِإيَّا ُك ْم َوالْ ُف ُج َ
اج َت ِن ُبوا َد ْع َو َة
َو ُه َو ا ْل َي ْو َم َح ُّيَ ،و َغ َدا َميت؟ ْاع َملُوا يَ ْوما بِ َي ْومَ ،و ْ
ا ْل َم ْظلُومَِ ،و ُع ُّدوا أَ ْن ُف َس ُك ْم ِم َن ا ْل َم ْو َتى<(.)0

[ ]294وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف احلض على تعلم النسب لصلة الرحم
الر ُج ِل
> َت َعلَّ ُموا أَ ْن َسابَ ُك ْمَ ،و ِصلُوا أَ ْر َح َام ُك ْمَ ،واللَّه ِ ِإنَّ ُه ل َ َي ُكو َن بَ ْي َن َّ
الر ِحمِ ل َ َو َز َع ُه(َ )2ذل َِ
َوأَ ِخيه ِ َّ
الش ْيءُ َول َ ْو َعلِ َم ال َّ ِذي بَ ْينَ ُه َوبَ ْينَ ُه ِم ْن ُد ْخلَةِ َّ
َع ِن ال َّت ْهلُ َكةِ<(.)3
*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*

*

( )0رواه أبو داود في الزهد ( )41والبيهقي في السنن الكبرى 315/3 :وشعب اإليمان
(.)01026
كف (القاموس ص.)995
( )2و َز ْع ُته :كففته ،فاتَّزع هوَّ :
( )3رواه ابن وهب في الجامع ( )05والحسين بن حرب في البر والصلة ( )009وهناد بن السري في
الزهد ( )411والبخاري في األدب المفرد ( )12وابن شبة في تاريخ المدينة191/3 :
والبالذري في أنساب األشراف 356/01 :والطبراني في مسند الشاميين (.)3212
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يف اخلشية من اهلل تعاىل
ي َعلَى
الله َّم ِإ ْن ُك ْن َت َت ْعلَ ُم أَني أُبَالِي ِإ َذا قَ َع َد ا ْل َخ ْص َما ِن بَ ْي َن يَ َد َّ
> ُ
َم ْن َح َال ا ْل َح ُّق ِم ْن قَرِيب أَ ْو بَ ِعيد فَ َال ُت ْم ِه ْل ِني ط َْرفَ َة َع ْين<(.)0

[ ]296وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه
()2

ليزيد بن أبي سفيان



الطعام:



وقد بلغه أنه ُيدخل الطعام على

> َواللَّه ِ يَا يَ ِزي ُد ْب َن أَبِي ُس ْف َيا َن أَط َْعام بَ ْع َد ط ََعام؟َ ،وال َّ ِذي نَ ْف ُس
ُع َم َر بِ َي ِدهِ ل َ ِئ ْن َخال َ ْف َت ُه ْم َع ْن ُسنَّ ِته ِْم ل َ ُي َخال َ َف َّن بِ َ َع ْن َطرِي َق ِته ِْم<(.)3
*

*

*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه أبو نعيم في حلية األولياء031/6 :والبيهقي في شعب اإليمان 511 /9 :وابن عساكر
في تاريخ دمشق.201/35 :
( )2يَزِيد ْبن أبي ُس ْفيَان القرشي األموي .كان أفضل بني أبي ُس ْف َيانَ .كا َن يقال له يَزِيد الخير،
من غنائم حنين مائة بعير وأربعين
أسلم يوم فتح مكة ،وشهد حنينا ،وأعطاه النبي
أوقية وزنها له بالل ،واستعمله أبو بكر وأوصاه وخرج يشيعه راجال .وواله عمر َعلَى
فلسطين وناحيتها ،وذل أنه لما توفي أَبُو عبيدة استخلف معاذ ْبن جبل ،وتوفي معاذ
فاستخلف يَزِيد ْبن أبي ُس ْف َيان ،وتوفي يَزِيد ،فاستخلف أخاه معاويةَ ،و َكا َن موت هؤالء كلهم
ِفي طاعون عمواس سنة ثمان عشرة( .االستيعاب.)0516/4 :
( )3رواه ابن أبي الدنيا في إصالح المال (.)311

011
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> َك َفى بِا ْل َم ْر ِء َس َرفا أَ ْن يَ ْأ ُك َل ُك َّل َما ْاش َت َهى<(.)0

[ ]298وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



وقد قيل له :لقد كاد بعض الناس أن يحيد هذا األمر عنك:
قال> :وما ذل ؟< ،قيل :يزعمون أن فظ ،قال> :الْح ْم ُد هلل ِ
َ
ال َّ ِذي َم َل َ قَ ْلبِي ل َ ُه ْم ُر ْحماَ ،و َم َل َ قُلُوبَ ُه ْم لِي ُر ْعبا<(.)2

[ ]299وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه


()3

لألشعث بن قيس

وقد سأله أن يطلب لهما سمن ًا ُينصب على لحم يأكالنه:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه ابن أبي الدنيا في إصالح المال ( )336و(.)361
( )2رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق.269/44 :
( )3األشعث بن قيس ،أمير كندة في الجاهلية واإلسالم ،وفد على النبي

في جمع

الردة ،وأُتي به أسيرا إلى أبي بكر ليرى
من قومه سنة عشر من الهجرة ،فأسلمَّ ،
ثم ارت ّد أيام َّ
وزوجه أخته أم فروة ،فأقام في المدينة وشهد الوقائع وأبلى
فيه رأيه ،فأسلم وأطلقه أبو بكر ّ
البالء الحسن .وشهد اليرموك فأصيبت عينه .ثم كان مع سعد بن أبي وقاص في حروب
العراق .ولما آل األمر إلى علي كان األشعث معه يوم صفين ،على راية كندة .وحضر معه
وقعة النهروان ،وورد المدائن ،ثم عاد ِإلَى الكوفة ،فأقام بها حتى مات في الوقت الذي
صالح فيه ا ْل َح َسن ْبن َعلِ ّي معاوية ْبن أَبِي سفيان ،وصلى عليه الْ َح َسن( .االستيعاب033/0 :
وتاريخ اإلسالم.)344/2 :
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>أُ ْدما ِن ِفي أُ ْدم؟ َك َّالِ ،إني رأَي ُت َص ِ
اح َب َّيَ ،و َص ِح ْب ُت ُه َما ،فَأَ َخ ُاف
َ ْ
َ
أَ ْن أُ َخالِ ُف ُه َما فَ ُي َخال َ ُف بِي َع ْن ُه َما ،فَ َال أَ ْنزِلُ َم َع ُه َما َح ْي ُث نَ َز َال<(.)0

[ ]311وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



للمهاجرين

ِ
الر ْو َحا(َ )2ماالَ ،و َال َت ْر َت ُّدوا َعلَى أَ ْع َقابِ ُك ْم
> َال َت َّت ِخذُ وا ِم ْن َو َراء َّ
ِ
ِ
ِ
اء ُه ْم،
اء َم َّك َة ن َساءَ ُك ْمَ ،و َت َز َّو ُجوا ن َس َ
بَ ْع َد ا ْله ِْج َرةَ ،و َال ُت َزو ُجوا ُطلَ َق َ
َوا ْئ ُتوا بِ ِه َّن<(.)3

[ ]311وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



()4

لسَعِيدِ ْبنِ الْعَاصِ
> ِإني أَ َرا َك َكأَ َّن ِفي نَ ْف ِس َ َش ْيئا ،أَ َرا َك َت ُظ ُّن أَني قَ َت ْل ُت أَبَا َكِ ،إني
اص ْب َن ِه َشام ِ
ل َ ْو قَ َت ْل ُت ُه ل َ ْم أَ ْع َت ِذ ْر ِإل َ ْي َ ِم ْن قَ ْتلِه َِ ،ول َ ِكني قَ َت ْل ُت َخالِ َي ا ْل َع َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2

()3
()4



رواه ابن أبي الدنيا في إصالح المال (.)310
قال ابن حجر في فتح الباري :569/0 :هي قرية جامعة على ليلتين من المدينة ،وهي آخر
السيالة للمتوجه إلى مكة ،والمسجد األوسط :هو في الوادي المعروف اآلن بوادي بني
سالم ،وفي األذان من (صحيح مسلم) أن بينهما ستة وثالثين ميال.
رواه النجاد في مسند عمر بن الخطاب (.)09
ي ،قُ ِتل أبوه يوم بدر مشركا ،وخلف سعيدا طفال .وكان
العا ِ
بن َ
َس ِع ْي ُد ُ
ص ب ِن أَبِي أُ َح ْي َح َة األُ َم ِو ُّ
أميرا ،شريفا ،جوادا ،ممدحا ،حليما ،وقورا ،ذا حزم وعقل ،يصلح للخالفة .ولي أمر الكوفة
لعثمان بن عفان ،وغزا طبرستان فافتتحها ،وكان يوم الدار مع المقاتلة يذب عن عثمان .وقد
اعتزل الفتنة ،فأحسن ،ولم يقاتل مع معاوية( .سير أعالم النبالء 444/3 :كك .)445
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ْب ِن ا ْل ُم ِغ َير ِة( ،)0فَأَ َّما أَبُو َك فَ ِإني َم َر ْر ُت بِه ِ َو ُه َو يَ ْب َح ُث بَ ْح َث ال َّث ْو ِر
بِ َر ْوقِه ِ( ،)2فَ ِح ْد ُت َع ْن ُه(َ ،)3وقَ َص َد ل َ ُه ْاب ُن َعمه ِ َعلِي فَ َق َتلَ ُه<(.)4

[ ]312وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



> َعلَ ْي ُك ْم بِا ْل ِج َما ِل َو ْاس ِت ْص َال ِح ا ْل َما ِلَ ،و ِإيَّا ُك ْم َوقَ ْو َل أَ َح ِد ُك ْم َما
أُبَالِي<(.)5

[ ]313وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



س ِغنى،
ض ا ْل َي ْأ ِ
>أَيُّ َها النَّ ُ
ض الطَّ َم ِع فَ ْقرَ ،و ِإ َّن بَ ْع َ
اسِ ،إ َّن بَ ْع َ
َو ِإنَّ ُك ْم َت ْج َم ُعو َن َما ال َت ْأ ُكلُو َنَ ،و َت ْأ َملُو َن َما ال ُت ْد ِر ُكو َنَ ،وأَ ْن ُت ْم ُم َؤ َّجلُو َن
ُ ،ت ْؤ َخذُو َن
ِفي َدا ِر َغ ُرورُ ،ك ْن ُت ْم َعلَى عهد رسول اهلل
بِا ْل َو ْح ِي ،فَ َم ْن أَ َس َّر َش ْيئا أُ ِخ َذ بِ َسرِ َيرتِه َِ ،و َم ْن أَ ْعلَ َن َش ْيئا أُ ِخ َذ بِ َعالنِ َي ِته ِ،
الس َرائِرِ ،فَ ِإنَّ ُه َم ْن أَ ْظ َه َر َش ْيئا
فَأَ ْظه ُِروا لَنَا أَ ْح َس َن أَ ْخالقِ ُك ْمَ ،واهللُ أَ ْعلَ ُم بِ َّ
َو َز َع َم أَ َّن َسرِ َير َت ُه َح َسنَة ل َ ْم نُ َصد ْق ُهَ ،و َم ْن أَظ َْه َر لَنَا َعالنِيَة َح َسنَة ظَنَنَّا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3
()4
()5

وذل أ َّن أبا لهب و َّجه العاص بن هشام المخزومي مكانه ،وكان قد العبه على إمرة مطاعة
فقمره فبعثه إلى بدر بديال منه فقتله عمر بن الخطاب ( .أنساب األشراف.)313/4 :
الروق :القرن( .النهاية البن األثير كك ( َر َو َق)).
فائدة :قال الحافظ ابن كثير في (مسند الفاروق( :)464/2 :فأما ما يذكره بعض من ال يعلم
حيا يومئذ،
من أ َّن عمر كك  كك قتل أباه كك أي الخطاب كك يوم بدر ،فغلط ،ولم يكن أبوه َّ
بل لم يحضر بدرا مع المشركين أحد من بني عدي بإجماع أمهات المغازي).
رواه ابن هشام في السيرة النبوية.212/2 :
رواه ابن أبي الدنيا في إصالح المال ( )64و(.)055
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ِ
الشح ُش ْع َبة ِم َن النفاق ،فأَ ْن ِف ُقوا َخ ْيرا
ض ُّ
بِه ُح ْسناَ ،و ْاعلَ ُموا أَ َّن بَ ْع َ
وق ُش َّح نَ ْف ِسه ِ فَأُول ِئ َ ُه ُم ا ْل ُم ْفلِ ُحو َن.
ِألَ ْن ُف ِس ُك ْمَ ،و َم ْن يُ َ

ور ُك ْمَ ،وا َّت ُقوا اللَّ َه
أَيُّ َها النَّ ُ
اس ،أَ ِط ُيبوا َم ْث َوا ُك ْمَ ،وأَ ْصلِ ُحوا أُ ُم َ
َربَّ ُك ْمَ ،وال ُت ْلب ُِسوا نِ َساءَ ُك ُم ا ْل ُقبا ِط َّي ،فَ ِإنَّ ُه ِإ ْن ل َ ْم يَ ِش َّف فَ ِإنَّ ُه يَ ِ
ص ُف.
َ

اسِ ،إني ل َ َودِ ْد ُت أَ ْن أَ ْن ُج َو َك َفافا ال لِ َي َوال َعلَ َّيَ ،و ِإني
أَيُّ َها النَّ ُ
ِ
ِ
ِ
ألَ ْر ُجو ِإ ْن ُعم ْر ُت في ُك ْم يَ ِسيرا أَ ْو َكثيرا أَ ْن أَ ْع َم َل بِالْ َحق في ُك ْم ِإ ْن َشاءَ
ين َو ِإ ْن َكا َن ِفي بَ ْي ِته ِ ِإال أَ َت ُاه َحق ُُّه
اهللَُ ،وأَال يَ ْب َقى أَ َحد ِم َن ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
ص ُيب ُه ِم ْن َما ِل اهللَُ ،وال يَ ْع َم ُل ِإل َ ْيه ِ نَ ْف َس ُهَ ،ول َ ْم يَ ْن ِ
َونَ ِ
ص ْب ِإل َ ْيه ِ يَ ْوما،
َوأَ ْصلِ ُحوا أَ ْم َوال َ ُك ُم ال َّ ِتي َر َزقَ ُك ُم اهللَُ ،ول َ َقلِيل ِفي ِر ْفق َخ ْير ِم ْن َك ِثير ِفي
ُع ْنفَ ،والْ َق ْت ُل َح ْتف ِم َن ا ْل ُح ُتو ِ
ف ،يُ ِ
يب الْ َب َّر َوا ْل َف ِ
الشهِي ُد َم ِن
اج َرَ ،و َّ
ص ُ
اح َت َس َب نَ ْف َس ُهَ ،و ِإ َذا أَ َر َاد أَ َح ُد ُك ْم بَ ِعيرا فَ ْل َي ْع ِم ْد ِإلَى الطَّ ِوي ِل ا ْل َع ِظيمِ
ْ
فَ ْل َي ْض ِر ْب ُه بِ َع َص ُاه ،فَ ِإ ْن َو َج َد ُه َح ِدي َد ا ْل ُف َؤادِ فَ ْل َي ْش َت ِره<(.)0
*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*

*

( )0رواه الطبري في تاريخه 205/4 :كك  ،206وشطره األولَ > :ت ْعلَ ُمو َن أ َ َّن ال َّط َم َع فَ ْقرَ ،وأَ َّن
ِْ
س ْاس َت ْغنَى َع ْن ُه ْم< ،رواه ابن المبارك في الزهد
اس ِغنىَ ،و ِإنَّ ُه َم ْن أَيِ َس ِم َّما ِع ْن َد النَّا ِ
اإليَ َ
( )630و( )991ووكيع في الزهد ( )012وابن وهب في الجامع ( )401وأحمد في الزهد
( )603وابن شبة في تاريخ المدينة 161/2 :والدينوري في المجالسة وجواهر العلم ()550
وابن المقرئ في المعجم ( )240وأبو نعيم في حلية األولياء 51/0 :وابن عساكر في تاريخ
دمشق.351/44 :
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[ ]314وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



>أَ َّما بَ ْع ُد فَ ِإني أُ ِ
وصي ُك ْم بِ َت ْق َوى اهلل ِ ال َّ ِذي يَ ْب َقى َويَ ْهلِ ُ َم ْن ِس َو ُاه،
صي ِته ِ يُ َض ُّر أَ ْع َدا ُؤ ُه؛ فَ ِإنَّ ُه ل َ ْي َس لِ َهالِ
ال َّ ِذي بِ َط َ ِ ِ ِ
اعته ِ يَ ْن َتف ُع أَ ْوليَا ُؤ ُهَ ،وبِ َم ْع ِ َ
َهلَ َ َم ْع ِذ َرة ِفي َت َع ُّم ِد َضاللَة َح ِس َب َها ُهدىَ ،وال ِفي َت ْر ِك َحق َح ِس َب ُه
الرا ِعي ِم ْن َر ِع َّي ِته ِ َت َع ُّه ُد ُه ْم بِال َّ ِذي هلل ِ َعلَ ْيه ِْم
َضاللَةَ ،و ِإ َّن أَ َح َّق َما َت َع َّه َد َّ
ِفي َوظَائِ ِ
ف دِي ِنه ِْم ال َّ ِذي َه َدا ُه ْم اهللُ ل َ ُه؛ َو ِإنَّ َما َعلَ ْينَا أَ ْن نَ ْأ ُم َر ُك ْم بِ َما
َاع ِته ِ َوأَ ْن نَ ْن َها ُك ْم َع َّما نَ َها ُك ُم اللَّ ُه َع ْن ُه ِم ْن َم ْع ِ
ص َي ِته ِ،
أَ َم َر ُك ُم اهللُ بِه ِ ِم ْن ط َ
س َوبَ ِعي ِد ِه ْم َوال نُ َبالِي َعلَى َم ْن َكا َن
يم أَ ْم َر اهلل ِفي قَرِ ِ
يب النَّا ِ
َوأَ ْن نُ ِق َ
ا ْل َح ُّق.

الصال َة َو َج َع َل ل َ َها ُش ُروطا ،فَ ِم ْن ُش ُرو ِط َها:
ض َّ
أَال َو ِإ َّن اهلل فَ َر َ
ود.
الس ُج ُ
الر ُكو ُع َو ُّ
وء َوالْ ُخ ُشو ُع َو ُّ
ا ْل ُو ُض ُ
اس أَ َّن الطَّ َم َع فَ ْقر(َ ،)0وأَ َّن ا ْل َي ْأ َس ِغنىَ ،و ِفي
َو ْاعلَ ُموا أَيُّ َها النَّ ُ
ا ْل ُع ْزلَةِ راحة ِمن ُخلَطَ ِاء ُّ ِ
ِ
يما
َ َ ْ
ض َع ِن اهلل ف َ
السوءَ .و ْاعلَ ُموا أَنَّ ُه َم ْن ل َ ْم يَ ْر َ
ِ
يما يُ ِح ُّب ُك ْن َه ُش ْكرِهِ.
أُ ْكرِ َه ِم ْن قَ َضائِه ِ ل َ ْم يُ َؤد ِإل َ ْيه ِ ف َ
َو ْاعلَ ُموا أَ َّن هلل ِ ِع َبادا يُ ِم ُيتو َن ا ْل َبا ِطل بِ َه ْج ِرهَِ ،ويُ ْح ُيو َن ا ْل َح َّق بِ ِذ ْكرِ ِه،
َر ِغ ُبوا فَ ُر ِغ ُبواَ ،و َر ِه ُبوا فَ ُر ِه ُبوا ،أَ ْن َخافُوا فَال يَ ْأ َمنُوا ،أَ ْب َص ُروا ِم َن ا ْل َي ِقي ِن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(و ِإ َّن
( )0رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق ( )991وابن وهب في الجامع ( )401بلفظ َ
الطَّ َم َع فَ ْقر َح ِ
اضر).
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َما ل َ ْم يُ َعايِنُوا فَ َخلَ ُصوا بِ َما ل َ ْم يُ َزايِلُوا .أَ ْخلَ َص ُه ُم ا ْل َخ ْو ُف فَ َه َج ُروا َما يَ ْن َق ِط ُع
َع ْن ُه ْم لِ َما يَ ْب َقى َعلَ ْيه ِْم ،ا ْل َح َيا ُة َعلَ ْيه ِْم نِ ْع َمة َوا ْل َم ْو ُت ل َ ُه ْم َك َر َامة<(.)0

[ ]315وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



وقد ذكر عنده معاوية بن أبي سفيان
( )2
ِ
ِ
ام ِإال َعلَى
ن
ي
ال
ه
ن
إ
ف
،
ا
ه
م
ي
ر
ك
ن
اب
و
ِ
َّ
َ
َ
ُ
ََ ُ
> ْ
اح َذ ُروا َآد َم قُ َر ْيش َ ْ َ
َ
الر َضاَ ،ويَ ْض َح ُ ِع ْن َد ا ْل َغ َض ِبَ ،ويَ َتنَ َاولُ َما فَ ْوقَ ُه ِم ْن َت ْح ِته ِ<(.)3


[ ]316وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ض بَ ِخيالِ ،إنَّ َما َكانَ ِ
اسا ُة<(.)4
ت ا ْل ُم َو َ
> ُكنَّا نَ ُع ُّد ا ْل ُم ْق ِر َ

[ ]317وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف االستخالف من بعده
> ِإ َّن اهللَ َع َّز َو َج َّل يَ ْح َف ُظ دِينَ ُهَ ،و ِإني ل َ ِئ ْن َال أَ ْس َت ْخلِ ْف ،فَ ِإ َّن
ك ل َ ْم يَ ْس َت ْخلِ ْفَ ،و ِإ ْن أَ ْس َت ْخلِ ْف فَ ِإ َّن أَبَا بَ ْكر قَ ِد
ول اهلل ِ ك
َر ُس َ
ْاس َت ْخلَ َف<(.)5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()4
()5

رواه أبو يوسف في الخراج :ص.23
في تاريخ الطبري وغيره (فتى قريش).
أنساب األشراف.49/5 :
رواه الطبري في تاريخه 203/4 :والبالذري في أنساب األشراف.351/01 :
رواه مسلم في صحيحه ( )0123وأحمد في المسند ( )332وعبد الرزاق في المصنف=
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[ ]318وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



> ِإ َّن أَ ْخ َو َف َما أَ َخ ُاف َعلَ ْي ُك ْم َت َغ َّي ُر ال َّز َما ِنَ ،وزِي َغ ُة َعالِمَ ،و ِج َدالُ
ِ
اس بِ َغ ْيرِ َع ْلم<(.)0
ُمنَافق بِا ْل ُق ْرآ ِنَ ،وأَئِ َّمة ُم ِضلُّو َن يُ ِضلُّو َن النَّ َ

[ ]319وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



لكعب األحبار ،وقد نشر أمام عمر التوراة وسأله أيقرأها؟
وسى ،يَ ْو َم طُو ِر
> ِإ ْن ُك ْن َت َت ْعلَ ُم أَنَّ َها ال َّت ْو َرا ُة ال َّ ِتي أُ ْن ِزل َ ْت َعلَى ُم َ
اج َع ُه َك ْعب ،فَلَ ْم
اء النَّ َها ِرَ ،و ِإالَّ فَالَ< ،فَ َر َ
اء اللَّ ْي ِل َوآنَ َ
اء ،فَا ْق َر ْأ َها آنَ َ
َس ْينَ َ
يَ ِز ْد ُه عمر َعلَى َذلِ َ (.)2

[ ]311وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



لكعب األحبار ،حني نزل بيت املقدس
>أَ ْي َن ُت َرى أَ ْن أُ َصل َي؟< فَ َق َالِ :إ ْن أَ َخذْ َت َعني َصلَّ ْي َت َخ ْل َف
الص ْخ َر ِة ،فَ َكانَ ِ
اه ْي َت
َّ
ت ا ْل ُق ْد ُس ُكلُّ َها بَ ْي َن يَ َد ْي َ  ،فَ َق َال ُع َم ُرَ > :ض َ
ك<،
ا ْل َي ُهودِيَّ َة! َالَ ،ول َ ِك ْن أُ َصلّي َح ْي ُث َصلَّى َر ُسولُ اهلل ِ ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= ( )9163وأبو عوانة في المسند ( )1112وأبو نعيم في حلية األولياء 44/0 :والبيهقي في
السنن الكبرى ( )06512وابن عساكر في تاريخ دمشق 430/44 :كك .432
( )0رواه أبو الجهم في جزءه :ص 54وابن البر في جامع بيان العلم ( )0161واآلجري في
تحريم النرد والشطرنج والمالهي (.)49
( )2رواه مال في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري (.)215
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ِ ِ
اس َة ِفي
اء فَ َب َس َط ر َِد َاء ُه فَ َكنَ َس ا ْل ُكنَ َ
فَ َت َق َّد َم ِإلَى ا ْلق ْبلَة فَ َصلَّى ،ثُ َّم َج َ
اس(.)0
ر َِدائِه َِ ،و َكنَ َس النَّ ُ

[ ]311وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



الر ُج َل ،فَيُ ْع ِج ُب ِني ،فَأَقُولُ  :ل َ ُه ِح ْرفَة؟ فَ ِإ ْن قَالُوا :ال؛
> ِإني ألَ َرى َّ
سقط في َع ْي ِني<(.)2

[ ]312وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف أهل الكوفة
>أَ ْع َيانِي َوأَ ْع َض َل بِي( )3أَ ْه ُل ا ْل ُكوفَةِ َما يُ ْر ُضو َن أَ َحدا َو َال يُ ْر َضى
بِه ِْمَ ،و َال يُ ْصلِ ُحو َن َو َال يَ ْصلُ ُح َعلَ ْيهِم<(.)4

[ ]313وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



()5
ْ
اس ِإ َّال أَ َّن
ن
ال
ه
ل
ك
أ
ي
ُ
ُ
َّ
اس ،ل َ َق ْد َرأَ ْي ُت ِني َو َما لِي ِم ْن أَ َكال َ ُ
ُ
>أَيُّ َها النَّ ُ
لِ َي َخ َاالت ِم ْن بَ ِني َم ْخ ُزوم ،فَ ُك ْن ُت أَ ْس َت ْع ِذ ُب ل َ ُه َّن ا ْل َم َاء فَ ُي َقب ْض َن لِ َي
ا ْل َقب َض ِ
يب< .ثُ َّم نَ َز َل َع ِن ا ْل ِم ْن َبرِ ،فَ ِق َيل ل َ ُهَ :ما أَ َر ْد َت ِإلَى َه َذا
ات ِم َن ال َّزبِ ِ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3
()4
()5

سالم في األموال ( )431وابن زنجويه في
رواه أحمد في المسند ( )260والقاسم بن َّ
األموال ( )641وابن عساكر في تاريخ دمشق 010/2 :و.216/66
رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (.)2501
(ع َضل)).
علي ُم َدارا ُتهم( .النهاية البن األثير ك َ
علي ال ِحيل في أمرهم َ
وص ُعبت َّ
أي ضاقت َّ
رواه إبراهيم بن سعد في جزئه ( )0455والفسوي في المعرفة والتاريخ.154/2 :
األكال :يقال :ما ذقت أكاال بالفتح أي :طعاما (الصحاح .)0625/4
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ين ،قَ َالِ > :إني َو َج ْد ُت ِفي نَ ْف ِسي َش ْيئا فَأَ َر ْد ُت أَ ْن أُ َط ْأ ِط َئ
يَا أَ ِم َير ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ِم ْن َها<(.)0

[ ]314وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف عزل القضاة
> َألَ ْن ِز َع َّن فُ َالنا َع ِن ا ْل َق َض ِاءَ ،و َألَ ْس َت ْع ِملَ َّن َعلَى ا ْل َق َض ِاء َر ُجال ِإ َذا
َر ُآه ا ْل َف ِ
اج ُر فَ َرقَ ُه<(.)2

[ ]315وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ناس من أهل العراق فرأى َكأَنَّ ُه ْم َي ْأ ُكلُو َن َت ْع ِذي ًرا(:)3
وقد قَ ِدم عليه ٌ

> َما َه َذا يَا أَ ْه َل ا ْل ِع َرا ِق؟ ل َ ْو ِش ْئ ُت أَ ْن يُ َد ْه َم َق( )4لِي َك َما يُ َد ْه َم ُق
ل َ ُكم ل َ َف َع ْل ُت(َ ،)5ول َ ِكنَّا نَ ْس َتب ِقي ِم ْن ُد ْنيانَا َكما نَ ِج ُد ُه ِفي ِ
آخ َرتِنَا ،أَ َما
ْ
َ
َ
ْ
َس ِم ْع ُت ُم اللَّ َه قَ َال{ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ}
[األحقاف.)6(<]21 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3

()4
()5
()6

رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 293/3 :وابن عساكر في تاريخ دمشق.305/44 :
رواه وكيع البغدادي في أخبار القضاة 211/0 :والبيهقي في السنن الكبرى (.)21299
اإلعذار :المبالغة في اَلمر ،والمراد هنا أنهم كانوا يبالغون في اَلكل ،في مثل الحديث اآلخر> :إنه
(ولي َعذِّر) من التعذير :التقصير .أي ُلي َق ِّص َر في
كان إذا أكل مع قوم كان آخرهم أكال< .وقيل :إنما هو ُ
ولير أنه يُبالغ (النهاية البن اَلثير ـ (عذر)).
اَلكل ليتوفر على الباقين ُ
قال األصمعي :قوله >يدهمق لي< ،الدهمقة :لين الطعام وطيبه ورقته ،وكذل كل شيء
سالم) ك (.))215
لين( .غريب الحديث للقاسم بن َّ
جود( .النهاية البن األثير كك ( َد ْه َم َق)).
عام ويُ َّ
أَ ْي يُ َّلين لِي الطَّ ُ
رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( )35602وأبو نعيم في حلية األولياء.49/0 :
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[ ]316وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه
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ألبي موسى األشعري
وقد دخل على عمر ومعه كاتب نصراني:
> َال ُت ْكرِ ُمو ُه ْم ِإ ْذ أَ َهانَ ُه ُم اهللَُ ،و َال ُت ْدنُو ُه ْم ِإ ْذ أَ ْق َصا ُه ُم اهللَُ ،و َال
َت ْأ َت ِمنُو ُه ْم ِإ ْذ َخ َّونَ ُه ُم اهللُ َع َّز َو َج َّل<(.)0


[ ]317وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف شكر نعمة اهلل تعاىل عليه وقد مرّ بضجنان( )2بعد حجه
ِ
ال ِإل َ َه ِإال اهللُ ا ْل َع ِظ ُ ِ
اء! ُك ْن ُت
اء َم ْن َش َ
يم ا ْل َعل ُّي ،ا ْل ُم ْعطي َما َش َ
اب بِ َه َذا ا ْل َوادِي ِفي َم ْد َر َعةِ ُصوفَ ،و َكا َن فَ ًّظا يُ ْت ِع ُب ِني
أَ ْر َعى ِإبِ َل ا ْل َخطَّ ِ
ِإ َذا َع ِم ْل ُت ،وي ْضرِب ِني ِإ َذا قَ َّصر ُت ،وقَ ْد أَمسي ُت ولَيس بي ِني وبي َن اهلل ِ
ََ ُ
َ ْ َ ْ َ ْ َ َْ َ َْ
ْ
أَ َحد ،ثُ َّم َت َمثَّ َل:
()3
ِ
كال َوا ْل َولَك ُد
ودى ا ْل َم ُ
يما َت َرى َت ْب َقكى بَ َش َ
اش ُكت ُه يَ ْب َقى ا ِإلل َ ُه َويُ َ
ال َش ْي َء ف َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه ابن زبر الربعي في شروط النصارى ( )24والبيهقي في السنن الكبرى ( )21419وفي
شعب اإليمان (.)1939
( )2ضجنان فعالن من الضجن ،وهي حرة شمال مكة يمر الطريق بنعفها الغربي ،على مسافة 54
كيال على طريق المدينة ،تعرف اليوم بحرة المحسنية( .معجم المعالم الجغرافية للسيرة
النبوية :ص.)013
( )3اتفقت المصادر على نِسبة البيت األول فقط للفاروق عمر  ،وروى الطبري في تاريخه
بإسناده األبيات المذكورة.
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كن ُه ْر ُمكز يَ ْومكا َخ َزائِنُ ُكه
ل َ ْم ُت ْغك ِن َع ْ
كاح ل َ ُكه
َوال ُسلَ ْي َما َن ِإ ْذ َت ْجرِي الريَ ُ
كت نَ َو ِافلُ َهكا
أَ ْي َن ا ْل ُملُو ُك ال َّ ِتكي َكانَ ْ

َح ْوضا ُهنَالِ َ َم ْو ُرودا بِال َكك ِذب

()1

َوا ْل ُخ ْل ُد قَ ْد َح َاول َ ْت َعـاد فَ َمـا َخلَـ ُدوا

()2

يمــا بَ ْينَ َهــا َتــر ُد
َواإل ْنـ ُ َوا ْلجـ ُّن ف َ
ــل أَ ْوب إل َ ْي َهـــا َراكـــب يَفـــ ُد
ــن ُكـ ِّ
مـ ْ
()3

ــن و ْرده يَ ْومــا َك َمــا َو َر ُدوا
ال بُــد م ْ

[ ]318وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



في التواضع واألكل مع الرقيق ،وقد جاءه صفوان بن أمية بجفنة
يحملها نفر في عباءة ،فوضعت بين يدي عمر ،فدعا لها المساكين
واألرقاء فأكلوا معه ،فقال عند ذلك:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0األبيات من (ل َ ْم ُت ْغ ِن َع ْن ُه ْر ُمز) إلى ( َك َما َو َر ُدوا) ،روى ابن بشران في األمالي ()0312
وابن الجوزي في المنتظم 313/2 :عن ابن أبي الزنَاد أنها لورقة بن نوفل  ،وقال
السهيلي في الروض األنف( :060/2 :نَ َس َب ُه أبو الفرج إلى َو َرقَة ،وفيه أبيات تُنسب إلى أ ُ َم ّي َة
الص ْل ِ
ت).
ْب ِن أَبِي ّ
( )2عند أبي بكر العنبري:
َوالْ ِج ُّن َوا ِإل ْن ُس يَ ْجرِي بَ ْينَ َهكا الْ َب َكر ُد
ككه
ُوال ُسككلَ ْي َما ُن ِإ ْذ َدا َن ُّ
الش ُ
وب لَك ُ
ككع ُ
ِ
كككر ْر ُك ُم أَ َحككك ُد
كت ل َ ُهك ْكم
كح ُت أل َ ْقك َكوام َوقُ ْلك ُ
ل َ َقك ْكد نَ َصك ْ
أَنَكككا النَّكككذ ُير فَكككال يَ ْغ ُ
يكككت ْم فَ ُقولُكككوا بَ ْينَنَكككا ُجككك َد ُد
كككر َخككككالِ ِق ُك ْم
َو ِإ ْن ُد ِع ُ
ال َت ْع ُبكككك ُد َّن ِإلَهككككا َغ ْيك َ
كككم ِاء ِإلَككككه َو ِ
احككككد أَ َحكككك ُد
كككه
َر ُّب َّ
كككب َحانا يَ ُع ُ
كككب َحانَ ُه ثُ َّ
كككود ل َ ُ
السك َ
كككم ُس ْ
ُس ْ
( )3رواه ابن سعد في الطبقات 266/3 :وابن شبة في تاريخ المدينة 656/2 :وأبو داود في
الزهد ( )14والبالذري في أنساب األشراف 299/01 :والطبري في تاريخه209/4 :
واللفظ له ،وأبو بكر العنبري في مجلسه ( )01والخرائطي في فضيلة الشكر هلل على نعمته
( )43وابن عساكر في تاريخ دمشق.306/44 :
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>فَ َع َل اللَّ ُه بِ َق ْوم كك أَ ْو ل َ َحا اللَّ ُه قَ ْوما( )0كك يَ ْر َغ ُبو َن َع ْن أَ ِرقَّائِهِم أَ ْن
فوا ُنِ :إنَّا َواللَّه ِ َال نَ ْر َغ ُبَ ،ول َ ِكنَّا نَ ْس َت ْأثِ ُر َعلَ ْيه ِْم َال
يَ ْأ ُكلُوا َم َع ُهم< .قَ َال َص َ
نَ ْج ُد ِم َن الطَّ َعامِ الطَّي ِب َما نَ ْأ ُك ُل َونُ ْط ِع ُم ُهم(.)2

[ ]319وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



وقد مسع رجالً يثين على رجل
>أَ َسافَ ْر َت َم َع ُه؟< قَ َالَ :ال .قَ َال> :أَ َخالَط َْت ُه؟< قَ َالَ :ال .قَ َال:
> َواللَّه ِ ال َّ ِذي َال ِإل َ َه َغ ْي ُر ُه َما َت ْعرِفُ ُه<(.)3

[ ]321وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



لألحنف بن قيس وقد احتبسه عنده حوالً
>يَا أَ ْحنَ ُف ،قَ ْد بَلَ ْو ُت َ َو َخ َب ْر ُت َ  ،فَلَ ْم أَ َر ِإ َّال َخ ْيراَ ،و َرأَ ْي ُت
َع َالنِيَ َت َ َح َسنَةَ ،وأَنَا أَ ْر ُجو أَ ْن َت ُكو َن َسرِ َير ُت َ ِم ْث َل َع َالنِيَ ِت َ  ،فَ ِإنَّا ُكنَّا
نَ َت َح َّد ُث ِإنَّ َما يُ ْهلِ ُ َه ِذهِ ْاألُ َّم َة ُكلُّ ُمنَ ِافق َعلِيم<(.)4
*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3
()4

*

*

لحا اهلل قوما :يعني قبحهم اهلل.
رواه الحسين بن حرب في البر والصلة ( )350والبخاري في األدب المفرد (.)211
رواه ابن أبي الدنيا في الصمت ()613
رواه ابن سعد في الطبقات 94/1 :وأحمد في الزهد ( )0311والفريابي في صفة المنافق
وذم المنافقين ( )21وابن عساكر في تاريخ دمشق301/24 :
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[ ]321وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ملواله أسلم ،عن احلب والبغض
>يَا أَ ْسلَ ُم َال يَ ُك ْن ُح ُّب َك َكلَفاَ ،و َال يَ ُك ْن بُ ْغ ُض َك َتلَفا< ،قال أسلم:
َو َك ْي َف َذل َك؟ قَ َال عمر> :إ َذا أَ ْح َب ْب َت فَ َال َت ْكلَ ْف َك َما يَ ْكلَ ُف الصب ُّي( )1بالش ْي
ض بُ ْغضا ُتح ُّب أَ ْن يَ ْتلَ َف َصاح ُب َك َويَ ْهل َك<(.)2
يُح ُّب ُهَ ،وإ َذا أَ ْب َغ ْض َت فَ َال ُت ْبغ ْ

[ ]322وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



> َك َذ َب النَّ َّسابُو َنَ ،ما يَ ْر ُجو َن اللَّ َه َت َعالَى{ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ}
صلُو َن بِه ِ أَ ْر َح َام ُك ْم َو َت ْعرِفُو َن بِه ِ
[الفرقانَ ]31 :ت َعلَّ ُموا ِم ْن أَ ْن َسابِ ُك ْم َما َت ِ
اع ِ
ات اللَّ ْي ِل َوالنَّ َها ِر،
َم َوار َِيث ُك ْمَ ،و َت َعلَّ ُموا ِم َن النُّ ُجومِ َما َت ْعرِفُو َن بِه ِ َس َ
السب َِيل َو َمنَاز َِل ا ْل َق َمرِ<(.)3
َو َت ْه َت ُدو َن بِه ِ َّ

[ ]323وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



فيما يلزم اإلمامة من أمر الرعية
>واهلل ِ َما أَ َحد أَ َح َّق بِ َه َذا ا ْل َما ِل ِم ْن أَ َحدَ ،و َما أَنَا بِأَ َح َّق بِه ِ ِم ْن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0كلف الصبي :هو الولوع بالشيء مع شغل القلب.
( )2رواه ابن وهب في الجامع ( )203و( )231وعبد الرزاق في المصنف ( )21269والبخاري في
األدب المفرد ( )0322والبيهقي في شعب اإليمان ( )6013والبغوي في شرح السنة (.)3410
( )3رواه المعافى بن عمران في الزهد ( )046وهناد في الزهد 411/2 :وابن شبة في تاريخ
المدينة 191/3 :واللفظ له ،والنجاد في مسند عمر بن الخطاب (.)40
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ين أَ َحد ِإ َّال َول َ ُه ِفي َه َذا ا ْل َما ِل نَ ِ
صيب ِإ َّال َع ْبدا
أَ َحدَ ،واهلل ِ َما ِم َن ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
اب اهللِ ،وقَ ْس ِمنَا ِم ْن ر ُسو ِل اهلل ِ
َم ْملُوكاَ ،ول َ ِكنَّا َعلَى َمنَا ِزلِنَا ِم ْن ِك َت ِ
َ
َ
الر ُج ُل َوبَال ُؤ ُه ِفي ْ ِ
الر ُج ُل َوقَ َد ُم ُه ِفي ْ ِ
اإل ْسالمِ،
 ،فَ َّ
اإل ْسالمَِ ،و َّ
الر ُج ُل َو َغنَا ُؤ ُه ِفي ْ ِ
يت ل َ ُه ْم،
اج ُت ُهَ ،و َواهلل ِ ل َ ِئ ْن بَ ِق ُ
اإل ْسالمَِ ،و َّ
َو َّ
الر ُج ُل َو َح َ
الرا ِع َي بِ َج َب ِل َص ْن َع َاء َح ُّظ ُه ِم ْن َه َذا ا ْل َما ِل َو ُه َو يَ ْر َعى َم َكانَ ُه<(.)0
ل َ َي ْأتِ َي َّن َّ

[ ]324وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه

سمِعه النيب
وقد َ
>فَ َواهلل ِ َما َحلَ ْف ُت بِ َها ُم ْنذُ
َع ْن َها َذا ِكراَ ،و َال آثِرا<(.)2

حيلِفُ بأبيه فنهاه
ك نَ َهى
ول اهلل ِ ك
َس ِم ْع ُت َر ُس َ

[ ]325وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه
()3

لغيالن بن سلمة الثقفي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





وقسم ماله
وقد طلّق نساءه األربع ّ

( )0رواه أبو داود في السنن ( )2951مختصرا ورواه أحمد في المسند ( )292واللفظ له ،وابن
سعد في الطبقات الكبرى 299/3 :وابن زنجويه في األموال ( )931ومحمد بن عاصم في
جزءه ( )01والبالذري في أنساب األشراف 351/01 :والطبري في تاريخه200/4 :
والبيهقي في السنن ( )02912وابن عساكر في تاريخه 331/44 :والضياء المقدسي في
األحاديث المختارة (.)211
( )2رواه البخاري في صحيحه ( )6641ومسلم في صحيحه ( )0646والنسائي في السنن
( )3166وابن ماجه في السنن ( )2194وأحمد في المسند ( )002والطيالسي في المسند
( )0923والحميدي في المسند ( )631وابن أبي شيبة في المصنف (.)02411
(َ )3غ ْيالن ْبن َسلَ َم َة ْبن شرحبيل الثقفي ،أسلم بعد فتح الطائف ولم يهاجرَ ،و َكا َن أحد وجوه
أن يتخير منهن أربعا=،
ثقيف ومقدميهمَ ،و َكا َن عنده عشر نسوة ،فأمره َر ُسول اهلل
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بين بنيه:

ِ
الس ْم ِع َس ِم َع بِ َم ْوتِ َ  ،فَ َق َذفَ ُه
> ِإني َألَظُ ُّن َّ
يما يَ ْس َترِ ُق ِم َن َّ
الش ْيطَا َن ف َ
ِفي نَ ْف ِس َ َ ،ول َ َعلَّ َ أَ ْن َال َت ْم ُك َث ِإ َّال قَلِيالَ ،و ْاي ُم اللَّه ِ ،ل َ ُت َر ِ
اج َع َّن
ِ
اء َكَ ،ول َ َت ْر ِج َع َّن ِفي َمالِ َ  ،أَ ْو َألُ َورثُ ُه َّن ِم ْن َ َ ،و َآل ُم َر َّن بِ َق ْبرِ َك فَ ُي ْر َج ُم
ن َس َ
َك َما ُر ِج َم قَ ْب ُر أَبِي ِر َغال(.)2(<)0
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س َز َمان يَ ُكو ُن َصالِ ُحو ا ْل َحي ِفيه ِْم ِفي أَ ْن ُف ِسه ِْم،
>ل َ َي ْأتِيَ َّن َعلَى النَّا ِ
ِإ ْن َغ ِض ُبوا َغ ِض ُبوا ِألَ ْن ُف ِسه ِْمَ ،و ِإ ْن َر ُضوا َر ُضوا ِألَ ْن ُف ِسه ِْمَ ،ال يَ ْغ َض ُبو َن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= َو ُه َو ممن وفد على كسرى ،وخبره معه عجيب ،قَ َال كسرى ذات يَ ْوم :أي ولدك أحب إلي ؟
قَ َال :الصغير َح َّتى يكبر ،والمريض َح َّتى يبرأ ،والغائب َح َّتى يئوب .فَ َق َال كسرى :زه! َمال َ
ولهذا الكالم! َه َذا كالم الحكماء ،وأنت من قوم جفاة ال حكمة فيهم ،فما غذاؤك؟ قَ َال:
خبز البر .قَ َالَ :ه َذا العقل من البر ،ال من اللبن والتمرَ .و َكا َن شاعرا محسنا .توفي غيالن ْبن
َسلَ َمة ِفي آخر خالفة ُع َمر ( .االستيعاب.)0256/3 :
( )0قَ ِس َّي بن منبه بن النبيت بن يقدم ،من بني إياد ،أبو رغال :جاهلي ،صاحب القبر ال ّذي يُرجم
تعير به( .األعالم:
بين مكة والطائف .كان في الطائف ،وهي ديار ثقيف ،وكانت ثقيف ّ
.)091/5
وأبو رغال هذا ،ذكر ابن إسحاق أنه هو الذي َّ
دل أبرهة على الطريق إلى مكة ليهدم الكعبة،
فلما توفي رجمت قبره العرب( .السيرة النبوية البن هشام.)41/0 :
َّ
وه ** َك َر ْج ِم ُك ُم لِ َق ْبرِ أَبِي ِر َغالِ
ِ
قلت :وفيه يقول جرير :إ َذا َم َ
ات الْ َف َر ْز َد ُق فَ ْار ُج ُم ُ
( )2رواه أحمد في المسند ( )4630وعبد الرزاق في المصنف ( )02206وأبو يعلى في المسند
( )5431والروياني في المسند ( )0399وابن حبان في صحيحه ( )4056والطبراني في
مسند الشاميين ( )3061وأبو نعيم في معرفة الصحابة ( )5621وابن عساكر في تاريخ
دمشق 036/41 :كك 031و.393/59
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هلل ِ َع َّز َو َج َّلَ ،و َال يَ ْر َض ْو َن لِلَّه ِ َع َّز َو َج َّل ،فَ ِإ َذا َكا َن َذلِ َ ال َّز َما ُن
س بِس ِ
وء ال َّظن<(.)0
فَ ْ
اح َترِ ُسوا ِم َن النَّا ِ ُ
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للعباس بن عبد املطلب



وسى
وقد قال لهَ :يا أ َ ِم َير ال ُْم ْؤ ِم ِن َ
اء َك َع ُّم ُم َ
ين أ َ َرأ َ ْي َت أ َ ْن لَ ْو َج َ
ُم ْسلِ ًما َما ُك ْن َت َصا ِن ًعا ِب ِه؟ قَ َالُ > :ك ْن ُت َواهلل ِ ُم ْح ِسنا ِإل َ ْيه ِ< ،قَ َال :فَأَنَا
ك ،قَ َال> :وما ر ْأي َ يا أَبا ا ْل َف ْض ِل؛ فَواهلل ِ
َع ُّم ُم َح َّمد النَّبِي ك
ََ َ ُ َ َ
َ
َألَبُو َك أَ َح ُّب ِإل َ َّي ِم ْن أَبِي< ،قَ َال> :اهللَ اهللَِ ،ألَني ُك ْن ُت أَ ْعلَ ُم أَنَّ ُه أَ َح ُّب
ك ِم ْن أَبِي ،فَأَنَا أُوثِر ُح َّب ر ُسو ِل اهلل ِ
ِإلَى َر ُسو ِل اهلل ِ ك
َ
ُ
ك َعلَى ِحبي<(.)2
ك
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()3
> ِإنَّ ُه َكا َن ُو َالةَ َه َذا الْب ْي ِ
اس َت َخ ُّفوا
ت قَ ْبلَ ُك ْم ط َْسم  ،ف َْ
َ
بِ َحقه َِ ،و ْاس َت َحلُّوا ُح ْر َم َت ُه؛ فَأَ ْهلَ َك ُه ُم اهلل ُ ،ثُ َّم َولِيَ ْت ُه بَ ْع َد ُه ْم ُج ْر ُهم،
اس َت َخ ُّفوا بِ َحقه َِ ،و ْاس َت َحلُّوا ُح ْر َم َت ُه؛ فَأَ ْهلَ َك ُه ُم اهلل ُ ،فَ َال َت َه َاونُوا بِه ِ،
فَ ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه الداني في السنن الواردة في الفتن (.)231
( )2رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 31/4 :والبالذري في أنساب األشراف.02/4 :
( )3من العرب البائدة التي استوطنت اليمن (قالئد الجمان للقلقشندي  :ص  .)36وقال الخليل
الفراهيدي في (العين (طسم)) :طسم حي ناصبوا عادا ،انقرضوا وصاروا أحاديث.
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َو َعظ ُموا ُح ْر َم َت ُه<(.)0
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يف العطاء من الفيء
>ألَزِي َدنَّ ُه ْم َما َز َاد ا ْل َمالُ  ،ألَ ُع َّدنَّ ُه ل َ ُه ْم َع ًّدا ،فَ ِإ ْن أَ ْع َيانِي ِك ْل ُت ُه ل َ ُه ْم
َك ْيال ،فَ ِإ ْن أَ ْع َيانِي َح ْثو ُت ُه بِ َغ ْيرِ ِح َساب<(.)2
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> َما َه َّب ِ
الص َبا ِإ َّال بَ َك ْي ُت َعلَى أَ ِخي َز ْيد(َ ،<)3و َكا َن ِإ َذا ل َ ِق َي
ت َّ
ُم َتم َم ْب َن نُ َو ْي َر َة(ْ )4اس َت ْن َش َد ُه قَ ِ
صي َد َت ُه ِفي أَ ِخيه ِ:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3

()4

رواه عبد الرزاق في المصنف ( )9011واألزرقي في أخبار مكة  11/0والفاكهي في أخبار
مكة (.)0461
رواه ابن زنجويه في األموال ( )102والبالذري في أنساب األشراف353/01 :
ِي ،أخو أمير المؤمنين عمر .وكان أسن من عمر ،وأسلم
بن ال َخطَّ ِ
اب ب ِن نُ َف ْي ِل َ
َز ْي ُد ُ
الع َدو ُّ
بينه وبين معن بن عدي
قبله .شهد بدرا والمشاهد ،وكان قد آخى النبي
العجالني .وقال له عمر يوم بدر :البس درعي .قال :إني أريد من الشهادة ما تريد ،فتركاها
جميعا .وكانت راية المسلمين معه يوم اليمامة ،فلم يزل يقدم بها في نحر العدو ،ثم قاتل
حتى قتل ،فوقعت الراية ،فأخذها سالم مولى أبي حذيفة .وحزن عليه عمر ،وكان يقول:
أسلم قبلي ،واستشهد قبلي( .سير أعالم النبالء 291/0 :كك .)291
ِ
مالكا على
النبي
ُم َتم ُم ُ
بن نُ َو ْي َر َة الْ َي ْربُوع ُّي ال َّت ِمي ِمي ،أسلم هو وأخوه مال  ،وبعث ّ
صدقات بني تميم ،وكان قد أسلم هو وأخوه متمم .ومتمم صاحب المراثي الحسان في
أخيه ،وهو صاحب البيت السائر:
لطككول افتككراق لككم نبككت ليلككة معككا
تفرقنكككككا ككككككأ ّني ومالككككككا
ّ
فلمكككككا ّ
(اإلصابة.)566/5 :
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ككد َمانِي ُج َذ ْي َمككك َة ِح ْق َبكككة
َو ُكنَّكككا َك ِنك ْ
فَلَ َّمككككا َت َف َّر ْقنَككككا َكككككأَني َو َمالِكككككا

ِم َن ال َّد ْهرِ َح َّتى قِ َيل ل َ ْن نَ َت َصك َّد َعا
اجت َماع ل َ ْم نَب ْت ل َ ْيلَـة َمعـا
لطُول ْ
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ين
البنه عبد اهلل  وقد بلغه أنه ابتاع من مغنم َجلَ ْوالءَ ِبأَ ْر َب ِع َ

>ل َ ْو ُعرِ ْض ُت َعلَى النَّا ِر ،فَ ِق َيل ل َ َ  :ا ْف ِدهِ ،أَ ُك ْن َت ُم ْف َت ِديا؟< ،قال
ابن عمرَ :واللَّه َِ ،ما ِم ْن َش ْيء يُ ْؤ ِذي َ ِ ،إ َّال ُك ْن ُت ُم ْف َت ِدي َ ِم ْن ُه ،فَ َق َال
ين َت َبايَ ُعوا ،فَ َقالُواَ :ع ْب ُد اللَّه ِ ْب ُن ُع َم َر،
اس ِح َ
عمرَ > :كأَني َشا ِهد النَّ َ
َص ِ
اح ُب َر ُسو ِل اللَّه ِ
س ِإل َ ْيه ِ،
ينَ ،وأَ َح ُّب النَّا ِ
َو ْاب ُن أَ ِمي ِر ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
أَ ْن َت َك َذلِ َ  ،فَ َكا َن أَ ْن يُ َرخ ُصوا َعلَ ْي َ بِ ِما َئة أَ َح َّب ِإل َ ْيه ِْم ِم ْن أَ ْن يُ ْغلُوا
َعلَ ْي َ بِ ِد ْر َهمَ ،و ِإني قَ ِ
اسم َم ْس ُؤولَ ،وأَنَا ُم ْع ِطي َ أَ ْك َث َر َما َربِ َح َت ِ
اجر ِم ْن
وه ِم ْن ُه
ابت ُ
اع ُ
قُ َر ْيش ،ل َ َ ر ِْب ُح الد ْر َهمِ دِ ْر َهما< ،ثُ َّم َد َعا ال ُّت َّج َار فَ َ
ين أَلْفاَ ،وبَ َع َث بِا ْل َب ِق َّيةِ ِإلَى َس ْع ِد ْب ِن أَبِي
بِأَ ْربَ ِع ِما َئةِ أَلْف فَ َدفَ َع ِإل َ َّي ثَ َمانِ َ
ات ِم ْن ُه ْم
ين َش ِه ُدوا ا ْل َو ْق َع َةَ ،و َم ْن َكا َن َم َ
َوقَّاص فَ َق َال> :ا ْق ِس ْم ُه ِفي ال َّ ِذ َ
فَ ْادفَ ْع ُه ِإلَى َو َرثَ ِته ِ<(.)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم ( )611و( )2106والمدائني في التعازي ()41
وابن عساكر في تعزية المسلم ( )01و(.)09
( )2رواه القاسم بن سالم في األموال ( )631وابن زنجويه في األموال ( )913والبالذري في
أنساب األشراف 301/01 :وابن عساكر في تاريخ دمشق.323/44 :
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اء َعلَ ْي ُك ْم ِم ْن بِ َالدِ ْاألَ َع ِ
اجمِ ِم ْن
>يا َم ْع َش َر الْ ُم ْسلِ ِم َ
ينِ ،إ َّن اهللَ قَ ْد أَفَ َ
ِ ِ
ِِ
ِ
ك َو َال َعلَى
يء َعلَى َر ُسو ِل اهلل ِ ك
ن َسائه ِْم َوأَ ْو َالده ْم َما ل َ ْم يُف ْ
أَبِي بَ ْكر َ ،وقَ ْد َع َر ْف ُت أَ َّن ر َِجاال َسيَلُ ُّمو َن بِالن َس ِاء ،فَأَيُّ َما َر ُجل
َول َ َد ْت ل َ ُه ْام َرأَة ِم ْن نِ َس ِاء ا ْل َع َجمِ فَ َال َتب ُِيعوا أُ َّم َه ِ
ات أَ ْو َالدِ ُك ْم ،فَ ِإنَّ ُك ْم ِإ ْن
يم ُه َو ُه َو َال يَ ْش ُع ُر<(.)0
فَ َع ْل ُت ْم أَ ْو َش َ َّ
الر ُج ُل أَ ْن يَطَأَ َحرِ َ
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ت{ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
>اللَّ ُه َّمِ ،إنَّ َ َذ َك ْر َت َوقُ ْل َ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ}

[آل عمرانَ ،]04 :وقُ ْل َت:

{ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

يع أَ ْن َال نَ ْف َر َح بِ َما َزيَّ ْن َت ُه لَنَا،
ﯯ} [الحديدَ ،]23 :و ِإنَّا َال نَ ْس َت ِط ُ
اج َع ْل ِني أُ ْن ِف ُق ُه ِفي ا ْل َحق َوأَ ِعذْ نِي ِم ْن َشرهِ<(.)2
اللَّ ُه َّم فَ ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه البيهقي في السنن الكبرى (.)20114
( )2رواه البخاري في صحيحه تعليقا ،ووصله الدارقطني في غرائب مال كما في تغليق التعليق
( ) 064/5بإسنادين األول عن زيد بن أسلم ،وهو منقطع بين زيد وعمر .والثاني :من طريق
عبد العزيز بن يحيى عن مال عن زيد بن أسلم عن أبيه >قال الحافظ :وهذا موصول لكن
سنده إلى عبد العزيز ضعيف< (فتح الباري .)259/00
ورواه ابن أبي الدنيا في اإلشراف ( )223وابن عساكر في تاريخ دمشق.325/44 :

املختار من خطب أمري املؤمنني  وأوامره

[ ]334وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه
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ٍّ نَكَّسَ رَأْسَهُ
وقد نظر إىل شَاب
>يَا َه َذا! ْارفَ ْع َر ْأ َس َ ؛ فَ ِإ َّن الْ ُخ ُشو َع ال يَ ِزي ُد َعلَى َما ِفي الْ َق ْل ِب،
س ُخ ُشوعا فَ ْو َق َما ِفي قَ ْل ِبه ِ؛ فَ ِإنَّ َما أَظ َْه َر نِ َفاقا َعلَى
فَ َم ْن أَظ َْه َر لِلنَّا ِ
نِ َفاق<(.)0

[ ]335وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه
()2



ويقول :أنا ابن بطحاء مكة ُك َديها

وقد رأى رج ًال يخطر
وك ّدتها(’:)3
ِ
وءة،
> ِإ ْن يَ ُك ْن ل َ َ دين؛ فَلَ َ َك َرمَ ،و ِإ ْن يَ ُك ْن ل َ َ َع ْقل؛ فَلَ َ ُم ُر َ
َو ِإ ْن يَ ُك ْن ل َ َ َمال؛ فَلَ َ َش َرفَ ،و ِإال فَأَ ْن َت َوا ْل ِح َم ُار َس َواء<(.)4

[ ]336وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



السنَّةَِ ،وأَ ْح ِسنُوا ِع َب َار َة
>أَ ْعرِبُوا الْ ُق ْرآ َن ،فَ ِإنَّ ُه َع َربِيَ ،و َت َفق َُّهوا ِفي ُّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3

()4

رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (.)0690
الخاطر :المتبختر؛ يقال :خطر يخطر إذا تبختر( .لسان العرب.)251/4
الح ُجون وقُعيقان ،تصل بين
َك َداء :بالفتح والمد ،جبل بأعلى مكة عند المحصب ،بين جبل ُ
وادي ذي طوى واألبطح ،وتعرف اآلن باسم الحجون أو الحجول .و ُكدي :بالضم والتنوين،
ثنية بمكة يخرج منها الطريق من الحرم إلى جرول ،تفصل بين نهاية قعيقان في الجنوب
الغربي وجبل الكعبة ،وتعرف اآلن بريع الرسام( .انظر :معجم البلدان ( ،)439/4معجم
معالم الحجاز ( 096/1كك .)212
رواه ابن أبي الدنيا في اإلشراف ( )234والدينوري في المجالسة وجواهر العلم (.)2111
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الله َّم ِإ ْن َكا َن َخ ْيرا فَلَنَا،
ُّ
الر ْؤيَا ،فَ ِإ َذا قَ َّص أَ َح ُد ُك ْم َعلَى أَ ِخيه ِ فَ ْليَ ُق ِلُ :
َو ِإ ْن َكا َن َش ًّرا فَ َعلَى َع ُدونَا<(.)0

[ ]337وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



وقد بلغه عن بعض عماله شيء
اص َح ُة بِا ْل َغ ْي ِب،
>أَيَّ ُت َها َّ
الر ِع َّي ُةِ ،إ َّن لِ ُّلر َعا ِة َعلَ ْي ُك ْم َحقًّا :ا ْل ُمنَ َ
َوا ْل ُم َع َاونَ ُة َعلَى الْ َخ ْيرِ ،أَ َال َو ِإنَّ ُه ل َ ْي َس َش ْيء أَ َح َّب ِإلَى اهلل ِ ِم ْن ِح ْلمِ ِإ َمام
ِ
ِ
ض ِإلَى اهلل ِ ِم ْن َج ْه ِل ِإ َمام َجائِر َو َخ ْرقِه ِ،
َعادل َو ِر ْفقه َِ ،و َال َج ْه َل أَ ْب َغ ُ
ِ ِ
يم ْن بَ ْي َن ظ َْه َر ْيه ِ يُ ْع َط ا ْل َع ِاف َي َة ِم ْن فَ ْوقِه ِ<(.)2
َو َم ْن يَ ْأ ُخذْ بِا ْل َعاف َية ِ ف َ

[ ]338وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف الرأي املذموم
ي َعلَى الدي ِن ،فَلَ َق ْد َرأَ ْي ُت ِني يَ ْو َم أَبِي َج ْن َدل(َ )3وأَنَا َم َع
>ا َّته ُِموا َّ
الر ْأ َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه البيهقي في شعب اإليمان (.)2191
( )2رواه أبو يوسف في الخراج :ص 22ووكيع في الزهد ( )409وهناد في الزهد 612/2 :وابن
شبة في تاريخ المدينة 114/2 :والطبري في تاريخه.224/4 :
( )3أبو جندل بن سهيل بن عمرو القرشي العامري ،أسلم قديما بمكة ،فحبسه أبوه وأوثقه في
الحديد ،ومنعه الهجرة ،ثم أفلت بعد الحديبية ،فخرج إلى أبي بصير بالعيص ،فلم يزل معه
حتى مات أبو بصير ،فقدم أبو جندل ومن كان معه من المسلمين المدينة على رسول اهلل
 ،فخرج إلى الشام في أول
 ،فلم يزل يغزو معه حتى قبض رسول اهلل
من خرج إليها من المسلمين ،فلم يزل يغزو ،ويجاهد في سبيل اهلل حتى مات بالشام في
طاعون عمواس سنة ثماني عشرة ،في خالفة عمر بن الخطاب ،ولم يدع أبو جندل عقبا.
(الطبقات الكبرى.)415/1 :
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اب
َر ُسو ِل اهلل ك
ك بِ َر ْأيِي ْ
اج ِت َهادا ِإل َ ْيه ِ َما آلُو َع ِن ا ْل َحقَ ،وا ْل ِك َت ُ
الر ْح َم ِن
يُ ْك َت ُب بَ ْي َن يَ َد ْي َر ُسو ِل اهلل ك
ك فَ َق َال> :ا ْك ُت ُبوا بِ ْسمِ اهلل ِ َّ
الر ِحيمِ< ،فَ َق َال ُس َه ْي ُل ْب ُن َع ْمروِ :إ َذ ْن قَ ْد َص َّد ْقنَا َك بِ َما َت ُقولُ َ ،ول َ ِكنَّا
َّ
ك،
نَ ْك ُت ُب َك َما نَ ْك ُت ُب :بِ ْاس ِم َ اللَّ ُه َّم ،فَ َر ِض َي َر ُسولُ اهلل ِ ك
يت
َوأَبَ ْي ُت َعلَ ْيه ِْمَ ،ح َّتى قَ َال لِي َر ُسولُ اهللَ > :ت َرى أَني قَ ْد َر ِض ُ
يت<(.)0
َو َت ْأبَى؟< قال عمر :فَ َر ِض ُ

دعَا ٍء لَ ُه
[ ]339وَ ِمنْ ُ



إذا قام من الليل
ِ ِ
>قَ ْد َترى َم َقا ِميَ ،و َت ْعرِ ُف َح َ ِ
اجتي ،فَ ْار ِج ْع ِني م ْن ع ْن ِد َك يَا اهلل ُ
َ
اج ِتيُ ،م َفلَّجا ُمنَ َّجحا ُم ْس َت ِجيبا ُم ْس َت َجابا لِي ،قَ ْد َغ َف ْر َت لِي
بِ َح َ
َو َر ِح َم ْت ِني< ،فَ ِإ َذا قَ َضى َص َال َت ُه ،قَ َال> :اللَّ ُه َّم َال أَ َرى َش ْيئا ِم َن ال ُّد ْن َيا
ِ
اج َع ْل ِني أَ ْن ِط ُق ِف َيها بِ ِع ْلم،
يم ،اللَّ ُه َّم ْ
يَ ُد ُ
ومَ ،و َال أَ َرى َحاال ف َيها يَ ْس َت ِق ُ
َوأَ ْص ُم ُت بِ ُح ْكم ،اللَّ ُه َّم َال ُت ْك ِث ْر لِي ِم َن ال ُّد ْن َيا فَأَ ْط َغىَ ،و َال ُت ِق َّل لِي ِم ْن َها
فَأَ ْن َسى ،فَ ِإنَّ ُه َما قَ َّل َو َك َفى َخ ْير ِم َّما َك ُث َر َوأَ ْل َهى<(.)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه أحمد في فضائل الصحابة ( )551والبزار في البحر الزخار ( )041وابن األعرابي في
المعجم ( )0115و( )0946والطبراني في المعجم الكبير ( )12والقطيعي في جزء األلف
دينار ( )313والاللكائي في شرح أصول االعتقاد ( )211والضياء المقدسي في األحاديث
المختارة (.)209
( )2رواه ابن أبي شيبة في المصنف (.)35634
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دعَا ٍء لَ ُه
[ ]341وَ ِمنْ ُ



إذا قنت يف رمضان
ين َوا ْل ُم ْسلِ َم ِ
ين َوا ْل ُم ْؤ ِمنَ ِ
ات،
اتَ ،وا ْل ُم ْسلِ ِم َ
>اللَّ ُه َّم ْاغ ِف ْر لِ ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ات بَ ْي ِنه ِْمَ ،وا ْن ُص ْر ُه ْم َعلَى َع ُدو َك
َوأَل ْف بَ ْي َن قُلُوبِه ِْمَ ،وأَ ْصلِ ْح َذ َ
َو َع ُدو ِه ْم ،اللَّ ُه َّم ا ْل َع ْن َك َف َر َة أَ ْه ِل ا ْل ِك َت ِ
ين يُ َكذبُو َن ُر ُسلَ َ
اب ال َّ ِذ َ
ِ
ِ
اء َك ،اللَّ ُه َّم َخالِ ْف بَ ْي َن َكلِ َم ِته ِْمَ ،و َز ْل ِز ْل أَ ْق َد َام ُه ْمَ ،وأَ ْنزِلْ
َويُ َقاتلُو َن أَ ْول َي َ
الر ْح َم ِن
ين ،بِ ْسمِ اهلل ِ َّ
بِه ِْم بَ ْأ َس َ ال َّ ِذي َال َت ُر ُّد ُه َع ِن الْ َق ْومِ الْ ُم ْجرِ ِم َ
الر ِحيمِ ،اللَّ ُه َّم ِإنَّا نَ ْس َت ِعينُ َ َ ،ونَ ْس َت ْغ ِف ُر َكَ ،ونُ ْث ِني َعلَ ْي َ َو َال نَ ْك ُف ُر َك،
َّ
الر ِحيمِ ،اللَّ ُه َّم ِإيَّا َك نَ ْع ُب ُد،
الر ْح َم ِن َّ
َونَ ْخلَ ُع َونَ ْت ُر ُك َم ْن يَ ْف ُج ُر َك ،بِ ْسمِ اهلل ِ َّ
َول َ َ نُ َصلي َونَ ْس ُج ُدَ ،و ِإل َ ْي َ نَ ْس َعى َونَ ْح ِف ُد ،نَ ْر ُجو َر ْح َم َت َ َ ،ونَ َخ ُاف
َع َذابَ َ ِ ،إ َّن َع َذابَ َ بِا ْل ُكفَّا ِر ُم ْل َحق<(.)0

[ ]341وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



()2

ملواله هُنَ ّي
الم ْظلُومِ،
الم ْسلِ ِم َ
>يَا ُهنَ ُّي؛ ْاض ُم ْم َجنَ َ
اح َ َع ِن ُ
ينَ ،وا َّت ِق َد ْع َو َة َ
الص َر ْي َمةِ(َ ،)3و َر َّب ال ُغنَ ْي َمةِ،
الم ْظلُومِ ُم ْس َت َجابَةَ ،وأَ ْد ِخ ْل َر َّب ُّ
فَ ِإ َّن َد ْع َو َة َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه عبد الرزاق في المصنف ( )4961و( )4969وابن خزيمة في صحيحه ()0011
والبيهقي في السنن الكبرى (.)3043
( )2هني بالتصغير مولى عمر ،أدرك النبي ص واستعمله عمر على الحمى (اإلصابة.)313/6 :
(ِ )3
الص ْر َم ُة بالكسر :القطعة من اإلبل ما بين العشرين إلى الثالثين .وقيل غير ذل (القاموس
ص (.)0451

املختار من خطب أمري املؤمنني  وأوامره

213

َو ِإيَّاي َونَ َع َم ْاب ِن َع ْوفَ ،ونَ َع َم ْاب ِن َعفَّا َن ،فَ ِإنَّ ُه َما ِإ ْن َت ْهلِ ْ َم ِ
اش َي ُت ُه َما
َ
يَ ْر ِج َعا ِإلَى نَ ْخل َو َز ْرعَ ،و ِإ َّن َر َّب ُّ
الص َر ْي َمةَِ ،و َر َّب ال ُغنَ ْي َمةِِ :إ ْن َت ْهلِ ْ
َم ِ
ين ،أَفَ َتا ِر ُك ُه ْم أَنَا الَ أَبَا
الم ْؤ ِم ِن َ
اش َي ُت ُه َما ،يَ ْأتِ ِني بِ َب ِنيه ِ ،فَ َي ُقولُ  :يَا أَ ِم َير ُ
اء َوال َك َل ُ أَ ْي َس ُر َعلَ َّي ِم َن َّ
الو ِر ِقَ ،و ْاي ُم اهلل ِ ِإنَّ ُه ْم
الذ َه ِب َو َ
ل َ َ ؟ فَا ْل َم ُ
ِ
الجا ِهلِيَّة ِ،
ل َ َي َر ْو َن أَني قَ ْد ظَلَ ْم ُت ُه ْمِ ،إنَّ َها ل َ ِبالَ ُد ُه ْم فَ َق َاتلُوا َعلَ ْي َها في َ
ِ
المالُ ال َّ ِذي
َوأَ ْسلَ ُموا َعلَ ْي َها في ا ِإل ْسالَمَِ ،وال َّ ِذي نَ ْف ِسي بِ َي ِدهِ ل َ ْوالَ َ
أَ ْح ِم ُل َعلَ ْيه ِ ِفي َسبِي ِل اهللَ ،ما َح َم ْي ُت َعلَ ْيه ِْم ِم ْن بِالَدِ ِه ْم ِش ْبرا<(.)0

[ ]342وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه

> ِإ َّن أَ ْخ َو َف َما
َك ْي َف يَ ُكو ُن ُمنَ ِافقا
َوا ْل َع ْقل<(.)2



أَ َخ ُاف َعلَى َه ِذهِ ْاألُ َّمةِ
َعلِيما؟ قَ َالَ > :عالِ ُم

[ ]343وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه

ِ
يم< ،قَالُوا:
ا ْل ُمنَاف َق ا ْل َعلِ َ
الل َسا ِنَ ،جا ِه ُل ا ْل َق ْل ِب



وب
الر ُج ُل ا ْل َع َم َل ُّ
>ال َّت ْوبَ ُة النَّ ُص ُ
وء َكا َن يَ ْع َملُ ُه يَ ُت ُ
وح أَ ْن يَ ْج َت ِن َب َّ
الس َ
ود ِفيه ِ أَبَدا<(.)3
إلَى اهلل ِ َع َّز َو َج َّل ِم ْن ُه ثُ َّم َال يَ ُع ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه البخاري في صحيحه ( )3159وموطأ مال ( )0وابن أبي شيبة في المصنف
( )33595وابن زنجويه في األموال ( )0011والبيهقي في السنن الكبرى (.)00119
( )2رواه المروزي في تعظيم قدر الصالة ( )615والفريابي في صفة النفاق وذم المنافقين ()26
والضياء المقدسي في األحاديث المختارة ( )236وابن كثير في مسند الفاروق.661/2 :
( )3رواه الطحاوي في شرح مشكل اآلثار (.)0463
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> َما أَ َخ ُاف َعلَ ْي ُك ْم أَ َح َد َر ُجلَ ْي ِنَ :ر ُجل ُم ْؤ ِمن قَ ْد َت َب َّي َن ِإ َيمانُ ُهَ ،و َر ُجل
َك ِافر قَ ْد َت َب َّي َن ُك ْف ُر ُهَ ،ول َ ِك ْن أَ َخ ُاف َعلَ ْي ُك ْم ُمنَ ِافقا يَ َت َع َّو ُذ بِ ْ ِ
اإل َيما ِن َويَ ْع َم ُل
َغ ْي َر ُه<(.)0

[ ]345وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



وقد بلغه أنّ رجالً بالبصرة ارتد فضُربت عنقه
وه ُك َّل
وه ثَالَثاَ .وأَط َْع ْم ُت ُم ُ
>أَفَالَ َح َب ْس ُت ُم ُ
وب َويُ َر ِ
اج ُع أَ ْم َر اهلل ِ .اللَّ ُه َّمِ ،إني ل َ ْم
ل َ َعلَّ ُه يَ ُت ُ
ض ِإ ْذ بَلَ َغ ِني<(.)2
أَ ْر َ

[ ]346وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه

وه
يَ ْوم َر ِغيفاَ .و ْاس َت َت ْب ُت ُم ُ
أَ ْح ُض ْرَ ،ول َ ْم ُآمرَ ،ول َ ْم



> َم ِن ْاس َت ْع َم َل َر ُجال لِ َم َو َّدة أَ ْو لِ َق َرابَة ال يَ ْس َت ْع ِملُ ُه ِإ َّال لِ َذلِ َ ؛ فَ َق ْد
ين<(.)3
والم ْؤ ِم ِن َ
ور ُسول َ ُه ُ
َخا َن اهللَ َ
* * *
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه الفريابي في صفة النفاق وذم المنافقين ( )21وعن ابن كثير في مسند الفاروق:
.660/2
( )2رواه مال في الموطأ ( )2121والشافعي في المسند ( )0611وعبد الرزاق في المصنف
( )01695وابن أبي شيبة في المصنف ( )34520والبيهقي في السنن الكبرى ()06111
ومعرفة السنن واآلثار (.)06621
( )3رواه ابن كثير في مسند الفاروق 536/2 :كك .531
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إذا بعث الجيوش وعقد لهم اَللوية أن يوصيهم بتقوى الل العظيم
ويقول:
>بِ ْسمِ اهلل َِ ،و َعلَى َع ْو ِن اهلل َِ ،و ْام ُضوا بِ َت ْأيِي ِد اهلل ِ بِالنَّ ْصرَِ ،وبِلُ ُزوم ِ
والص ْبرِ ،فَ َقات ِلُوا ِفي َس ِبي ِل اهلل ِ َم ْن َك َف َر بِاهلل ِ َو َال َت ْع َت ُدوا ِإ ّن اهللَ َال
الحق َّ
َ
ين .ال َت ْج ُبنُوا ِع ْن َد الل َق ِاءَ ،و َال ُت َمث ُلوا ِع ْن َد ال ُق ْد َر ِة ،وال
الم ْع َت ِد َ
يُ ِح ُّب ُ
وت َوقَّوا
وال ْام َرأَة َ
ُت ْسرِفُوا ِع ْن َد ال ُّظ ُهو ِر ،وال َت ْق ُتلُوا َهرِما َ
وال َولِيداَ ،
ات(ِ ،)0
وفي َشن ال َغ َار ِ
قَ ْتلَ ُه ْم ِإ َذا ا ْل َت َقى ال َّز ْح َفان ،و ِع ْن َد ُح َّمةِ النَّ ْه َض ِ
ات.
()2
ض ال ُّد ْن َيا ،وأَ ْب ِش ُروا
َ
وال َت ُغلُّوا ِع ْن َد ال َغنَائِمِ ،ونَز ُهوا ال ِج َه َاد َع ْن َع َر ِ
يم<(.)3
الب ْي ِع ال ِذي بَايَ ْع ُت ْم بِه ِ و َذلِ َ ُه َو ال َف ْو ُز َ
بِ َّ
الع ِظ ُ
الربَا ِح في َ

[ ]348وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



البن عباس  حني طُعن
ين؛ فَ ِف َكا ُك ُه ِم ْن
ين ِم َن ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
> ُك ُّل أَ ِسير َكا َن ِفي أَ ْي ِدي ا ْل ُم ْشرِ ِك َ
بَ ْي ِ
ين<(.)4
ت َما ِل ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
* * *
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3
()4

حمة النهضات :أي :شدتها ومعظمها ،وحمةكل شيء :معظمه( .لسان العرب.)053/02
الغلول :الخيانة في المغنم والسرق من الغنيمة( .لسان العرب .)511/00
رواه ابن قتيبة في عيون األخبار 015/0 :كك .016
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (.)33931
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()0

لشُريح القاضي
اب
اب اهللِ؛ فَ ِإ ْن ل َ ْم َت ْعلَ ْم ُك َّل ِك َت ِ
ض بِ َما ْاس َت َبا َن ل َ َ ِم ْن ِك َت ِ
>أَ ِن ا ْق ِ
ك ،فَ ِإ ْن ل َ ْم
ض بِ َما ْاس َت َبا َن ل َ َ ِم ْن قَ َض ِاء َر ُسو ِل اهلل ك
اهلل؛ فَا ْق ِ
ين؛
َت ْعلَ ْم ُك َّل قَ ِض َّيةِ َر ُسو ِل اهلل ِ؛ فَا ْق ِ
ض بِ َما ْاس َت َبا َن ل َ َ ِم ْن أَئِ َّمةِ ا ْل ُم ْه َت ِد َ
اج َته ِْد َر ْأيَ َ َ ،و ْاس َت ِش ْر
ين؛ فَ ْ
فَ ِإ ْن ل َ ْم َت ْعلَ ْم ُك َّل َما قَ َض ْت بِه ِ أَئِ َّم ُة ا ْل ُم ْه َت ِد َ
الص َال ِح<(.)2
أَ ْه َل ا ْل ِع ْلمِ َو َّ

[ ]351وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ك َم َقاما ،فَأَ ْخ َب َرنَا َع ْن بَ ْد ِء ال َخ ْل ِقَ ،ح َّتى
ام ِفينَا النَّب ُِّي ك
>قَ َ
الجنَّة ِ َمنَا ِزل َ ُه ْمَ ،وأَ ْه ُل النَّا ِر َمنَا ِزل َ ُه ْمَ ،ح ِف َظ َذلِ َ َم ْن َح ِف َظ ُه،
َد َخ َل أَ ْه ُل َ
َونَ ِس َي ُه َم ْن نَ ِسيَ ُه<(.)3

*

*

*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحار ِ
(ُ )0ش َر ْيح ال َق ِ
ي ،قاضي الكوفة .يُقال :له صحبة ،ولم يصح ،بل
اضي أَبُو أ ُ َم َّي َة ُ
ِث ال ِك ْن ِد ُّ
بن َ
 ،وانتقل من اليمن زمن الصديقَ .ص َّح أَ َّن ُع َم َر وال َُّه
هو ممن أسلم في حياة النبي
قضاء الكوفة ،فقيل :أقام على قضائها ستين سنة .وقد قضى بالبصرة سنة .وفد زمن ُمعاوية
إلى دمشق .وكان يُقال له :قاضي ال ِمصرين( .سير أعالم النبالء.)011/4 :
( )2رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 491/0 :وابن عساكر في تاريخ دمشق.09/23 :
( )3رواه البخاري في صحيحه (.)3092
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()0

جلبلة بن األيهم الغساني

>يَا ُج َب ْيلَ ُة< ،فَلَ ْم يُ ِج ْب ُه ،ثُ َّم قَ َال> :يَا ُج َب ْيلَ ُة< ،فَلَ ْم يُ ِج ْب ُه ،ثُ َّم قَ َال:
>يَا جبلَ ُة< ،فَأَ َجابَ ُه ،فَ َق َالْ > :اخ َت ْر ِمني ِإ ْح َدى ثَ َالثِ :إ َّما أَ ْن ُت ْسلِ َم،
اج،
ي ا ْل َخ َر َ
فَ َي ُكو ُن ل َ َ َما لِ ْل ُم ْسلِ ِم َ
ين َو َعلَ ْي َ َما َعلَ ْيه ِْمَ ،و ِإ َّما أَ ْن ُت َؤد َ
الروم<(.)2
َو ِإ َّما أَ ْن َت ْل َح َق بِ ُّ

[ ]352وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



س فَ ِإنَّ ُه بَ َالءَ ،و َعلَ ْي ُك ْم بِ ِذ ْكرِ اهلل ِ فَ ِإنَّ ُه
> َال َت ْش َغلُوا أَ ْن ُف َس ُك ْم بِ ِذ ْكرِ النَّا ِ
َر ْح َمة<(.)3

[ ]353وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



اب<(.)4
وخ ْو ُف ال ِح َس ِ
الم ْو ُت َ
> َما أَ ْعلَ َم ِني بِ َطرِي ِق ال ُّد ْن َيا ل َ ْو َال َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3
()4

هدية ،فلما
بن األ َ ْي َهمِ ال َغ َّسانِ ُّي ،مل آل جفنة بالشام ،أسلم ،وأهدى للنبي
َج َبلَ ُة ُ
فهم بقتله ،فقال عمر:
كان زمن عمر ،ارتد ولحق بالروم .وكان داس رجال ،فلكمه الرجلَّ ،
الطمه بدلها .فغضب ،وارتحل ،ثم ندم على ردته كك نعوذ باهلل من العتو والكبر كك .هكذا
ترجم له الذهبي في (سير أعالم النبالء.)532/3 :
ثم تحصل له تل الحادثة ُفيخيره عمر بين اإلسالم
قلت :ومن المحال أن يكون َج َبلة قد أسلمَّ ،
ثم ارتداده غير صحيحة أو أ ّن كالم عمر
أو الخراج أو اللحاق بالروم! فإما أن تكون قصة إسالمه َّ
المذكور آنفا منسوب له ولم يقله .فإنه ال يُمكن الجمع بين المتناقضين .على أ ّن من أهل العلم
(ج َبلَ ُة) لم يُسلم قط( .انظر :تاريخ دمشق.)21/12 :
من يذهب إلى أ ّن َ
رواه القاسم بن سالم في األموال ( )14وابن زنجويه في األموال :ص.035
رواه ابن أبي الدنيا في الصمت ( )095وذم الغيبة والنميمة (.)51
رواه البالذري في أنساب األشراف.303/01 :
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ُسقَ)
ململوك رومي له يُدعى (و َّ

()0

ين ،فَ ِإنَّ ُه
>أَ ْسلِ ْم فَ ِإنَّ َ ِإ ْن أَ ْسلَ ْم َت ْاس َت َع ْن ُت بِ َ َعلَى أَ َمانَةِ الْ ُم ْسلِ ِم َ
ين َعلَى أَ َمانَ ِته ِْم َم ْن ل َ ْي َس ِم ْن ُه ْم< ،قَ َال ُو َّس َق:
َال يَ ْن َب ِغي لِي أَ ْن أَ ْس َت ِع َ
فَأَبَ ْي ُت ،فَ َق َال{ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ} [البقرة ،]256 :قَ َال ُو َّس َق :فَلَ َّما
َح َض َر ْت ُه ا ْل َوفَا ُة أَ ْع َت َق ِنيَ ،وقَ َال> :ا ْذ َه ْب َح ْي ُث ِش ْئ َت<(.)2

[ ]355وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



حني أتاه فتح القادسية
الد ُك ْم ِم ْن
>أَ ُعو ُذ بِاهلل ِ أَ ْن يُ ْب ِق َي ِني اهللُ بَ ْي َن أَظ ُْه ِر ُك ْم َح َّتى يُ ْد ِر َك ِني أَ ْو ُ
ِ
ين؟ قَ َالَ > :ما ظَنُّ ُك ْم بِ َم ْكرِ ا ْل َع َربِي
َه ُؤالء< ،قَالُواَ :ولِ َم يَا أَ ِم َير ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ِ
اج َت َم َعا ِفي َر ُجل؟!<(.)3
َو َد َهاء ا ْل َع َج ِمي ِإ َذا ْ

[ ]356وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



اسِ ،إني َداع فَأَمنُوا :اللَّ ُه َّم ِإني َغلِيظ فَلَيكني ِأل َ ْه ِل
>يَا أَيُّ َها النَّ ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0ذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى 051/6 :أنه اسمه (أ ُ َّس ُق).
( )2رواه سعيد بن منصور في التفسير من سننه ( )430والقاسم بن سالم في األموال ( )11وابن
أبي شيبة في المصنف ( )02691مختصرا ،وابن زنجويه في األموال ( )033وأبو نعيم في
حلية األولياء.34/9 :
( )3رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم.)0530( :
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الحق ْاب ِت َغاء َو ْج ِه َ َوال َّدا ِر ِ
اآلخ َر ِةَ ،و ْار ُز ْق ِني ال ِغ ْل َظ َة
َط َ
اع ِت َ بِ ُم َوافَ َقةِ َ
َ
َوالش َّد َة َعلَى أَ ْع َدائِ َ َوأَ ْه ِل ال َّد َع َار ِة والن َفا ِقِ ،م ْن َغ ْيرِ ظُ ْلم ِمني ل َ ُه ْم،
ِ
الم ْع ُرو ِ
ف،
َ
وال ْاع ِت َداء َعلَ ْي ِه ْم؛ اللَّ ُه َّم ِإني َش ِحيح فَ َسخ ِني في نَ َوائِ ِب َ
اج َع ْل ِني أَ ْب َت ِغي
قَ ْصدا ِم ْن َغ ْيرِ َس َرف َ
وال َت ْب ِذيرَ ،و َال ِريَاء َو َال ُس ْم َعةَ ،و ْ
ِ
ِ
ِ
ين
الجنَا ِح َولِ َ
ض َ
بِ َذل َ َو ْج َه َ وال َّد َار اآلخ َر َة؛ اللَّ ُه َّم ْار ُز ْقني َخ ْف َ
ين ،اللَّ ُه َّم ِإني َك ِث ُير ال َغ ْفلَة ِ والن ْس َيا ِن ،فَأَ ْل ِه ْم ِني ِذ ْك َر َك
الجانِ ِب لِ ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
َ
الم ْو ِ
ت ِفي ُكل ِحين؛ اللَّ ُه َّم إني َض ِعيف َع ِن
َعلَى ُكل َحالَ ،و ِذ ْك َر َ
اع ِت َ  ،فَار ُز ْق ِني النَّ َش َ ِ
الح َسنَةِ ال ِتي
الع َم ِل بِ َط َ
َ
ْ
اط ف َيها َوال ُق َّو َة َعلَ ْي َها بِالنكيَّةِ َ
وت ْو ِفي ِق َ ؛ اللَّ ُه َّم ثَب ْت ِني بِاليَ ِقي ِن َوال ِبر وال َّت ْق َوى،
َال َت ُكو ُن ِإ َّال بِ َع ْونِ َ َ
ِ
ِ
يما يُ ْر ِضي َ
الم َقامِ بَ ْي َن يَ َد ْي َ َو َ
الح َياء ِم ْن َ َ ،و ْار ُز ْق ِني ال ُخ ُشو َع ف َ
َو ِذ ْكرِ َ
اتَ ،و َ ِ
الشب َه ِ
اع ِ
ات؛
اس َب َة لِنَ ْف ِسيَ ،و ِإ ْص َال َح َّ
الس َ
الم َح َ
َعنيَ ،و ُ
الح َذ َر م َن ُّ ُ
وه لِ َسانِي ِم ْن ِك َتابِ َ َ ،وال َف ْه َم ل َ ُه،
اللَّ ُه َّم ْار ُز ْق ِني ال َّت َف ُّك َر وال َّت َدبُّ َر لِ َما يَ ْتلُ ُ
يت؛ ِإنَّ َ
الع َم َل بِ َذلِ َ َما بَ ِق ُ
والم ْعرِفَ َة بِ َم َعانِيه َِ ،والنَّ َظ َر ِفي َع َجائِ ِبه َِ ،و َ
َ
ِ ()0
َعلَى ُكل َش ْيء قَدير< .

[ ]357وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



> ِإ َّن ا ْل ِح َجا َز ل َ ْي َس ل َ ُك ْم بِ َدار ِإال َعلَى النُّ ْج َعة َِ ،وال يَ ْق َوى َعلَ ْيه ِ
أَ ْهلُ ُه ِإال بِ َذلِ َ  ،أَ ْي َن الطُّ َّر ُاء الْ ُم َه ِ
اج ُرو َن َع ْن َم ْو ُعودِ اللَّه ِ! ِس ُيروا ِفي
وها ،فَ ِإنَّ ُه قَ َال:
ض ال َّ ِتي َو َع َد ُك ُم اللَّ َه ِفي ا ْل ِك َت ِ
األَ ْر ِ
اب أَ ْن يُو ِرثَ ُك ُم َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0العقد الفريد.056/4 :
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{ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ}َ ،واللَّ ُه ُم ْظهِر دِينَ ُهَ ،و ُم ِعز نَ ِ
اص َر ُهَ ،و ُم َول
الصالِ ُحو َن؟<.
ِيث األُ َممِ ،أَ ْي َن ِع َب ُاد اللَّه ِ َّ
أَ ْهلَ ُه َم َوار َ

()0
بن
د
ع
س
ى
ن
ث
م
ث
،
فَ َكا َن أَ َّو َل ُم ْن َت َدب أَبُو ُع َب ْي ِد ْب ُن َم ْس ُعود
ُ
َ
َّ
ُ
َّ
َْ ُ
()3
()2
اج َت َم َع َذلِ َ الْ َب ْع ُث ،قِ َيل لِ ُع َم َر:
ُع َب ْيد كك أو ُسلَ ْيطُ ْب ُن قَ ْيس كك فَلَ َّما ْ
ين َواألَ ْن َصا ِر قَ َال> :ال َواللَّه ِ
ين ِم َن ا ْل ُم َه ِ
أَم ْر َعلَ ْيه ِْم َر ُجال ِم َن َّ
اجرِ َ
السابِ ِق َ
ال أَ ْف َع ُلِ ،إ َّن اهلل َ ِإنَّ َما َرفَ َع ُك ْم بِ َس ْب ِق ُك ْم َو ُس ْر َع ِت ُك ْم ِإلَى ا ْل َع ُدو ،فإذا جبنتم
اب ِإلَى
وكرهتم اللقاء ،فأولى بالرئاسة ِم ْن ُك ْم َم ْن َس َب َق ِإلَى ال َّد ْف ِعَ ،وأَ َج َ
ال ُّد َع ِاء! َواهلل ِ ال أُ َؤم ُر َعلَ ْيه ِْم ِإال أَ َّول َ ُه ُم ا ْن ِت َدابا<(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2

()3

()4

أَبُو ُع َب ْيد ْبن مسعود ْبن عمرو الثقفي ،والد المختار وصفية َز ْو َجة ابن ُع َمر .أسلم في عهد
 ،واستعمله ُع َمر وسيره على جيش كثيف إلى العراق ،وإليه يُ ْن َسب جسر أبي
النبي
ُع َب ْيد ،وكانت الوقعة عند هذا الجسر كما ذكرنا ،وقُتل يومئذ أَبُو عبيد ،والجسر بين القادسية
والحيرة ،ولم يذكره أحد في الصحابة إال ابن عبد البر ،وال يَ ْب ُع ُد أن يكون له رؤية وإسالم.
(تاريخ اإلسالم.)11/2 :
سعد ْبن ُع َب ْيد ْبن النُّ ْع َمان ،أَبُو زيد األنصاري األوسي ،أحد القراء الذين حفظوا القرآن َعلَى
ْ ،اس ُت ْش ِه َد بوقعة القادسية ،وقيل :إنه والد عمير ْبن سعد الزاهد
َع ْه ِد َر ُسو ِل اهلل
أمير حمص لعمر .ش ِه َد َس ْعد بدرا وغيرها ،وكان يقال له :سعد القارئ .وذكر محمد ْبن سعد
أ ّن القادسية سنة ست عشرة ،وأنه قُ ِتل بها وله أربع وستون سنة .ونقلوا عنه أنه خطب الناس
بالقادسية فقال :إنا القو العدو غدا ،وإنا مستشهدون غدا ،فال تغسلوا عنا دما وال نُ َكفَّن إال
في ثوب كان علينا( .تاريخ اإلسالم.)11/2 :
سليط بن قيس النجاري األنصاري ،شهد بدرا وما بعدها من المشاهد ،وكان من الشجعان
والمبادرين إلى البراز ،استشهد يوم الجسر مع أبي عبيد بن مسعود الثقفي في خالفة عمر.
(مشاهير علماء األمصار :ص 24واالستيعاب.)646/2 :
رواه الطبري في تاريخه 445/3 :وابن الجوزي في المنتظم في التاريخ.045/4 :
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> ْ ِ
يما ِنَ ،و َخ َّصنَا
الحم ُد هلل ال ِذي أَ َع َّزنَا بِا ِإل ْس َالمَِ ،وأَ َك ْر َمنَا بِا ِإل َ
الش َت ِ
بِنَ ِبيه ِ
ات َعلَى
وج َم َعنَا بَ ْع َد َّ
َ ،و َه َدانَا ِم َن َّ
الض َالل َة َِ ،
َكلِ َمةِ ال َّت ْق ِوىَ ،وألَّف بَ ْي َن قُلُوبِنَا ،ونَ َص َرنَا َعلَى َع ُدونَاَ ،و َمك ََّن ل َنَا ِفي
اح َم ُدوا اهلل ِعب َاد اهلل ِ َعلَى َه ِذهِ
ين؛ فَ ْ
وج َعلَنَا ِإ ْخ َوانا ُم َت َحاب َ
بِ َالدِهَِ ،
َ َ
ين
الن ْع َمة ِ َّ
ين َّ
الرا ِغ ِب َ
الم ْس َت ِزي ِد َ
السابِ َغةِ َوال ِمنَ ِن ال َّظا ِه َر ِة ،فَ ِإ َّن اهللَ يَ ِزي ُد ُ
ِ
ين<(.)0
يما ل َ َد ْيه ِ ،ويُ ِت ُّم نِ ْع َم َت ُه َعلَى َّ
الشا ِكرِ َ
ف َ

[ ]359وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



لكعب بن سور( )2قاضي البصرة
>نِ ْع َم ال َق ِ
اضي أَ ْن َت!<(.)3

[ ]361وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ألبي عُبيد بن مَسْعُودٍ الثقفي وقد بعثه إىل العراق
ك َوأَ ْشرِ ْك ُه ْم ِفي األَ ْمرَِ ،وال
اب النَّ ِبي ك
>اِ ْس َم ْع ِم ْن أَ ْص َح ِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0ذكره الواقدي في فتوح الشام 221/0 :وابن عبد ربه في العقد الفريد 053/4 :كك .054
( )2كعب بن سور األزدي ،قاضي البصرة ،وليها لعمر وعثمان .وكان من نبالء الرجال
وعلمائهم .قتل يوم الجمل ،قام يعظ الناس ويذكرهم ،فجاءه سهم غرب ،فقتله كك رحمه اهلل
تعالى كك( .سير أعالم النبالء.)524/3 :
( )3رواه وكيع البغدادي في أخبار القضاة.213/0 :
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َت ْج َته ِْد ُم ْس ِرعا َح َّتى َت َت َب َّي َن ،فَ ِإنَّ َها ا ْل َح ْر ُبَ ،وا ْل َح ْر ُب ال يُ ْصلِ ُح َها ِإال
يث( )0ال َّ ِذي يَ ْعرِ ُف الْ ُف ْر َص َة َوالْ َك َّفِ .إنَّ ُه ل َ ْم يَ ْمنَ ْع ِني أَ ْن
الر ُج ُل ا ْل َم ِك ُ
َّ
أُ َؤم َر ُسلَ ْيطا(ِ )2إال ُس ْر َع ُت ُه ِإلَى ا ْل َح ْر ِبَ ،و ِفي ال َّت َس ُّر ِع ِإلَى ا ْل َح ْر ِب َض َياع
ِإال َع ْن بَ َيانَ ،واهلل ِ ل َ ْوال ُس ْر َع ُت ُه ألَ َّم ْر ُت ُهَ ،ول َ ِك َّن ا ْل َح ْر َب ال يُ ْصلِ ُح َها ِإال
يث<(.)3
ا ْل َم ِك ُ

[ ]361وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ألبي عُبيد بن مَسْعُودٍ الثقفي لفتح فارس
ض ا ْل َم ْكرِ َوا ْل َخ ِد َيعةِ َوا ْل ِخ َيانَةِ َوا ْل َج ْبرِيَّةَِ ،ت ْق ُد ُم
> ِإنَّ َ َت ْق ُد ُم َعلَى أَ ْر ِ
وه ،فَا ْنظ ُْر
َعلَى قَ ْوم قَ ْد َج َر ُءوا َعلَى َّ
اس ُوا ا ْل َخ ْي َر فَ َج ِهلُ ُ
الشر فَ َعلِ ُم ُ
وهَ ،و َتنَ َ
َكي َف َت ُكو ُن! َو ْاخ ُز ْن لِ َسانَ َ َ ،وال ُت ْف ِشي َّن ِس َّر َك ،فَ ِإ َّن َص ِ
اح َب السرَ ،ما
ْ
َ
َض َبطَ ُه؛ ُم َت َحصن ال يُ ْؤ َتى ِم ْن َو ْجه يَ ْك َر ُه ُهَ ،و ِإ َذا َض َّي َع ُه َكا َن
بِ َم ْض َي َعة<(.)4

[ ]362وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



وقد بلغه ما جرى ألبي ُعبيد بن َم ْس ُعود الثقفي وأصحابه من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3
()4

(م َك َث)).
يُقالَ :
(ر ُجل َم ِكيث) ،أيَ :رزِين َغ ْي ُر َع ُجول( .مقاييس اللغة البن فارس كك َ
هو سليط بن عمرو األنصاري .
رواه الطبري في تاريخه 445/3 :وابن األثير في الكامل.213/2 :
رواه الطبري في تاريخه 454/3 :وابن األثير في الكامل.216 /2 :
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االستبسال ثم االستشهاد:
>اللَّ ُه َّم ُكلُّ ُم ْسلِم ِفي ِحل ِمني ،أَنَا ِفئَ ُة ُكل ُم ْسلِمَ ،م ْن ل َ ِق َي ا ْل َع ُد َّو
فَ َف ِظ َع بِ َش ْيء ِم ْن أَ ْم ِرهِ فَأَنَا ل َ ُه ِف َئة ،يَ ْر َح ُم اللَّ ُه أَبَا ُع َب ْيد ل َ ْو َكا َن ا ْن َحا َز ِإل َ َّي
ل َ ُك ْن ُت ل َ ُه ِف َئة<(.)0

[ ]363وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



لغُزَاةٍ من بَنِي كِنَا َنةَ وَاألَزْدِ سألوه أن يرسلهم إىل الشام
وه ،ا ْل ِع َر َاق ا ْل ِع َر َاق! َذ ُروا بَ ْل َدة قَ ْد قَلَّ َل اهللُ َش ْو َك َت َها
> َذلِ َ قَ ْد ُك ِف ُيت ُم ُ
ش ،ل َ َع َّل اللَّ َه أَ ْن
َو َع َد َد َهاَ ،و ْاس َت ْق ِبلُوا ِج َه َاد قَ ْوم قَ ْد َح َو ْوا فُنُو َن ا ْل َع ْي ِ
س<(.)2
اش ِم َن النَّا ِ
يُو ِرثَ ُك ْم بِ ِق ْس ِط ُك ْم ِم ْن َذلِ َ فَ َت ِع ُ
يشوا َم َع َم ْن َع َ

[ ]364وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يع ا ْل ِع ْلمَِ ،و َسلُوا اللَّ َه ر ِْز َق يَ ْوم بِ َي ْوم،
> ُكونُوا أَ ْو ِع َي َة ا ْل ِك َت ِ
ابَ ،ويَنَابِ َ
َو َال يَ ُض ُّر ُك ْم أَ ْن َال يُ ْك ِث َر ل َ ُك ْم<(.)3
*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*

*

( )0رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( )34429والطبري في تاريخه 454/3 :و 451والمنتظم
في التاريخ 041/4 :وابن األثير في الكامل.211/2 :
( )2رواه الطبري في تاريخه.463/3 :
( )3رواه أحمد بن حنبل في الزهد ( )632وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول ( )02بزيادة
(و ُع ُّدوا أَ ْن ُف َس ُك ْم َم َع ا ْل َم ْو َتى) ،وأبو نعيم في حلية األولياء.50/0 :
َ
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[ ]365وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف الشام وقد عزم القفول إىل املدينة
يت َعلَ ْي ُكم َوقَ َض ْي ُت ال ِذي َعلَ َّي ِفي ال ِذي َو َّالنِي
>أَ َال ِإني قَ ْد ُول ُ
ِ
وم َغا ِزي ُك ْم،
اء اهللُ قَ َس ْطنَا بَ ْينَ ُك ْم فَ ْي َئ ُك ْم َو َمنَا ِزل َ ُك ْم َ
اهللُ م ْن أَ ْمرِ ُك ْمِ ،إ ْن َش َ
وج،
ودَ ،
الجنُ َ
وهيَّ ْأنَا ل َ ُك ُم ال ُف ُر َ
وأَ ْبلَ ْغنَا َما ل َ ِدي ُك ْم ،فَ َجنَّ ْدنَا ل َ ُك ُم ُ
وبَ َّو ْأنَا ُك ْم َو َو َّس ْعنَا َعلَ ْي ُك ْم َما بَلَ َغ فَ ْي ُئ ُك ْم َو َما قَ َات ْل ُت ْم َعلَ ْيه ِ ِم ْن َشا ِم ُك ْم،
اع ُك ْم(َ ،)0وأَ َم ْرنَا ل َ ُك ْم بِأُ ْع ِطيَات ِ ُك ْم ،وأَ ْر َزاقِ ُك ْم
وس َّم ْينَا ل َ ُك ْم أَ ْط َم َ
َ
الع َم ُل بِه ِ؛ فبلَّ َغنَا( )2نَ ْع َم ْل بِه ِ
َو َم َغانِ ُم ُك ْم ،فَ َم ْن َعلِم ِع ْل َم َش ْيء يَ ْن َب ِغي َ
َ
ِإ ْن َشاءَ اهللَُ ،و َال قُ َّو َة ِإ َّال بِاهلل ِ<(.)3

[ ]366وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



>أَنَا أُ َحدثُ ُك ْم َما أَ ْس َت ِحلُّ ِم ْن َما ِل اهلل؟ُ ،حلَّ َتانُ :حلَّ ُة الْ َق ْي ِظَ ،و ُحلَّ ُة
ِ
وت أَ ْهلِي َك ُق ِ
وت
الش َتاءَ ،و َما أَ ُح ُّج َعلَ ْيه ِ ِم َن ال ُّظ ُهو ِر َوأَ ْع َت ِم ُرَ ،وقُوتِي َوقُ َ
َر ُجل ِم ْن قُ َر ْيش ،ل َ ْي َس بِأَ ْغنَا ُه ْم َو َال بِأَ ْف َقرِ ِه ْم ،ثُ َّم أَنَا َر ُجل ِم َن
ين بَ ْع ُد ،يُ ِ
ص ُيب ِني َما أَ َصابَ ُه ْم<َ ،وأُ َر ُاه قَ َال :بَ ْع ُدِ > :إنَّ َما أَنَا َر ُجل
ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
ين<(.)4
ِم َن ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3
()4

في البداية والنهاية (أ ْط ِعماتِكم).
(فليعلِمنا).
في البداية والنهاية ُ
رواه الطبري في تاريخه 66/4 :وابن كثير في البداية والنهاية.45/01 :
رواه أبو عبيد في األموال ( )663وابن سعد في الطبقات الكبرى 215/3 :وابن أبي شيبة=
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[ ]367وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه
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ور قُ َّوة ما َكا َن َص ِ
اح ُب َها يَ ْن ُزو ويَ ْن ِز ُع<(.)0
> َال َت ُخ ُ

[ ]368وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



>أَ ْف َض ُل اللي ِن َما َكا َن َم َع ُس ْل َطانَ ،وأَ ْف َض ُل ا ْل َع ْف ِو َما َكا َن َع ْن
قُ ْد َرة<(.)2

[ ]369وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ين فَ ِإنَّ ُه ْم أَ َر ُّق َش ْيء أَ ْف ِئ َدة<(.)3
> َجالِ ُسوا ال َّت َّوابِ َ

[ ]371وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يم
> َّ
السي ُد :الْ َج َو ُاد ِح َ
ين يُ ْسأَلُ  ،ا ْل َحلِ ُ
ا ْل ُم َجال َ َسة ِ لِ َم ْن َجال َ َس ُه ،ا ْل َح َس ُن ا ْل ُخلُ ِق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين
ِح َ
ِع ْن َد

يم
يُ ْس َت ْج َه ُل ،الْ َكرِ ُ
َم ْن َج َاو َر ُه< ،أَ ْو

= في المصنف ( )33513وابن زنجويه في األموال ( )919واللفظ له ،والبالذري في أنساب
األشراف 311/01 :والدينوري في المجالسة وجواهر العلم (.)2394
( )0ذكره في البيان والتبيين ،211 /2 :قال الجاحظ :يقول :ال تنتكث قوته ما دام ينزع في
القوس ،وينزو في السرج من غير أن يستعين بركاب.
( )2رواه البالذري في أنساب األشراف.326/01 :
( )3رواه وكيع في الزهد ( )219وأحمد بن حنبل في الزهد ( )630وابن أبي شيبة في المصنف
( )35616وهناد في الزهد 450/2 :وابن أبي الدنيا في التوبة ( )044وأبو نعيم في حلية
األولياء.50/0 :
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قَ َالَ > :ح َاو َر ُه<(.)0

[ ]371وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



> َت َعلَّ ُموا ا ْل ِم ْهنَ َة؛ فَ ِإنَّ ُه يُ ِ
اج أَ َح ُد ُك ْم ِإلَى ِم ْهنَ ِته ِ<(.)2
وش ُ أَ ْن يَ ْح َت َ

[ ]372وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يج ِإل َ ْيه ِ
الر ُج ُل ِفي أَ ْهلِه ِ َك َّ
الص ِبي ،فإذا ْ
> ِإني أُ ِح ُّب أَ ْن يَ ُكو َن َّ
اح ِت َ
َكا َن َر ُجال<(.)3

[ ]373وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



>بَلَ َغ ِني أَنَّ ُك ْم َت َّت ِخذُو َن َم َجالِ َس ،ال يَ ْجلِ ُس ا ْثنَا ِن َمعا َح َّتى يُ َقالُ :
ِم ْن َص َحابَةِ فُالن؟ ِم ْن ُجلَ َس ِاء فُالن؟ َح َّتى ُت ُحو ِم َي ِ
ت ا ْل َم َجالِ ُسَ ،و ْاي ُم
اللَّه ِ ِإ َّن َه َذا ل َ َسرِيع ِفي دِي ِن ُك ْمَ ،سرِيع ِفي َش َر ِف ُك ْمَ ،سرِيع ِفي َذ ِ
ات
ي فُالن ،قَ ْد قَ َس ُّموا
بَ ْي ِن ُك ْمَ ،ول َ َكأَني بِ َم ْن يَ ْأتِي بَ ْع َد ُك ْم يَ ُقولُ َ :ه َذا َر ْأ ُ
يضوا َم َجالِ َس ُك ْم بَ ْينَ ُك ْمَ ،و َت َجال َ ُسوا َمعا ،فَ ِإنَّ ُه أَ ْد َو ُم
الم أَ ْق َساما ،أَ ِف ُ
ا ِإل ْس َ
س ،اللَّ ُه َّم َملُّونِي َو َملَ ْل ُت ُه ْمَ ،وأَ ْح َس ْس ُت
ألُ ْل َف ِت ُك ْمَ ،وأَ ْه َي ُب ل َ ُك ْم ِفي النَّا ِ
ِم ْن نَ ْف ِسي َوأَ َح ُّسوا ِمنيَ ،وال أَ ْدرِي بِأَينَا يَ ُكو ُن ا ْل َك ْو ُنَ ،وقَ ْد أَ ْعلَ ُم أَ َّن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه البالذري في أنساب األشراف.326/01 :
( )2رواه ابن أبي الدنيا في إصالح المال (.)301
( )3ذكره ابن دريد في أماليه :ص 061وابن الجوزي في مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب:
ص.011
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ل َ ُه ْم قَبِيال ِم ْن ُه ْم ،فَا ْقب ِْض ِني ِإل َ ْي َ <(.)0

[ ]374وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ودوا<(.)2
> َت َفق َُّهوا قَ ْب َل أَ ْن َت ُس ُ

[ ]375وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف لزوم السنة
> ُر ُّدوا ا ْل َج َه َاال ِ
السنَّةِ<(.)3
ت ِإلَى ُّ

[ ]376وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



()5
()4
>نِ ْع َم ال ِع ْدالَ ِن َ ،ونِ ْع َم ال ِعالَ َو ُة { :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ* ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2

()3
()4
()5

رواه الطبري في تاريخه 213/6 :ــ  216والبالذري في أنساب اَلشراف 373/12 :مختصرا.
رواه البخاري في صحيحه معلقا (باب  )05والدارمي في السنن ( )256ووكيع في الزهد
( )012وزهير بن حرب في العلم ( )9وابن أبي شيبة في المصنف ( )26641والمروذي
في أخبار الشيوخ وأخالقهم ( )213وابن البختري في األمالي ( )029والبيهقي في شعب
اإليمان ( )0549وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ( )511و( )519والشجري في
ترتيب األمالي (.)250
رواه سعيد بن منصور في السنن ( )0326والبيهقي في السنن الكبرى ( )05545والصغرى
(.)2123
والع ْدل بالكسكر والفكتح :المثكل ،والعكدالن :المكثالن (النهايكة  ،)090/3فكتح البكاري
ال ِع ْدل َ
(.)012/3
ال ِعالوة :ما يحمل على البعير وغيره ،وهو ما وضع بين ال ِعدلين( .لسان العرب .)19/05

201
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ﮀ ﮁ ﮂ} [البقرة 056 :كك َ ،]051وقَ ْول ُ ُه َت َعالَى{ :ﮰ

ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ} [البقرة.)0(<]45 :

[ ]377وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يت اللَّ َه َع َّز َو َج َّل :ل َ ْو َال أَ ْن
>ل َ ْو َال ثَ َالث َألَ ْح َب ْب ُت أَ ْن أَ ُكو َن قَ ْد ل َ ِق ُ
أَ َض َع َج ْب َه ِتي هلل ِ َع َّز َو َج َّلَ ،وأَ ْجلِ ُس ِفي َم َجالِ َس يُ ْن َت َقى ِف َيها طَي ُب
ا ْل َك َالمِ َكما ي ْن َت َقى ِفيها طَي ُب ال َّثمرِ ،وأَ ْن أَ ِسير ِفي َسبِي ِل اهلل ِ
َ
َ
َ
َ ُ
َ
َع َّز َو َج َّل<(.)2

[ ]378وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



>ل َ ْن يَ َزالُوا ب َخ ْير َما َعجلُوا ا ْلفط َْرَ ،ول َ ْم يَ َتنَط ُعوا َتنَ ُّط َع أَ ْهل ا ْلع َراق<(.)3

[ ]379وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



>زو ُجوا أَ ْو َال َد ُك ْم ِإ َذا بَلَ ُغوا َو َال َت ْح ِملُوا آثَ َام ُه ْم<(.)4

[ ]381وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



اسُ ،ك ِت َب َعلَ ْي ُك ْم ثَ َالثَ ُة أَ ْس َفارُ ،ك ِت َب َعلَ ْي ُك ُم ا ْل َح ُّج
>أَيُّ َها النَّ ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3
()4

الص ْكد َمة ِ األُولَكى) والحكاكم فكي المسكتدرك
الص ْبرِ ِع ْن َد َّ
اب َّ
رواه البخاري في صحيحه معلقا (بَ ُ
( )3161والبيهقي في السنن الكبرى ( )1026وشعب اإليمان ( )0414و(.)9239
رواه أحمد بن حنبل في الزهد (.)611
رواه الفريابي في الصيام ( )46وابن عساكر في تاريخ دمشق.014/51 :
مسند الفاروق البن كثير.391/0 :
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الر ُج ُل بِ َمالِه ِ ِفي
َوا ْل ُع ْم َر ُةُ ،ك ِت َب َعلَ ْي ُك ُم ا ْل ِج َه ُادُ ،ك ِت َب َعلَ ْي ُك ْم أَ ْن يَ ْب َت ِغ َي َّ
الم َت َصد ُق كك يعني أفضل
الم ْس َت ْغ ِني َو ُ
َو ْجه ِم َن ا ْل ُو ُجوهِ ِفي َسبِي ِل اهلل ِ ،فَ ُ
وت َوأَنَا أَ ْب َت ِغي بِنَ ْف ِسي َو َمالِي ِفي َو ْجه
كك ،فَ َوال َّ ِذي نَ ْف ِسي بِ َي ِدهِ َألَ ْن أَ ُم ُ
وت َعلَى ِف َر ِاشي،
ِم ْن َه ِذهِ ا ْل ُو ُجوهِ ِفي َسبِي ِل اهلل ِ أَ َح ُّب ِإل َ َّي ِم ْن أَ ْن أَ ُم َ
َول َ ْو قُ ْل ُت ِإنَّ َها َش َه َادة َرأَ ْي ُت أَنَّ َها َش َه َادة<(.)0

[ ]381وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



لراعٍ شكا إليه اجلوع بأرضه
ين َخ ِطي َئة بِ ُر ْك َب َة
> َألَ ْن أُ ْخ ِط َئ َس ْب ِع َ
َخ ِطي َئة َو ِ
اح َدة بِ َم َّك َة<(.)3

()2

[ ]382وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه

أَ َح ُّب ِإل َ َّي ِم ْن أَ ْن أُ ْخ ِط َئ


وقد رأى رجالً يسحب شاة برجلها ليذحبها
> َو ْيلَ َ قُ ْد َها ِإلَى ا ْل َم ْو ِ
ت قَ ْودا َج ِميال<(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1

()2
()3
()4

رواه ابن شبة في تاريخ المدينة 146/2 :وابن أبي شيبة في المصنف ( )22626والخالل
في الحث على التجارة ( ،)62واللفظ له ،والمتن عند ابن أبي شيبة أخصر.
ركبة :موضع بالحجاز بين غمرة وذات عرق( .النهاية البن األثير كك (ركب)).
رواه عبد الرزاق في المصنف ( )1110واألزرقي في أخبار مكة034/2 :والفاكهي في أخبار
مكة (.)0430
رواه عبد الرزاق في المصنف ( )1615والبيهقي في السنن الكبرى (.)09043
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[ ]383وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



لراعٍ شكا إليه اجلوع بأرضه
()0
ِ
ِ
ِ
َ
ين ،قَ َال
ن
م
ؤ
م
ل
ا
ير
م
أ
ا
ي
ى
ل
ب
:
ال
ق
،
<
؟
>أَل َ ْس َت بِأَ ْرض َم َض َّبة
ْ
َ
َ
َ
َ َ َ ُْ َ
اب ُح ْم َر النَّ َعمِ<(.)2
ُع َم ُرَ > :ما أُ ِح ُّب أَ َّن لِي بِالض َب ِ

[ ]384وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه
الر ْج َف ِم ْن َك ْث َر ِة
> ِإ َّن َّ
َوأَئِ َّمةِ ا ْل َج ْو ِر<(.)3



الس ِ
وء
الزنَاَ ،و ِإ َّن قُ ُح َ
وط الْ َمطَ ِر ِم ْن قُ َضا ِة ُّ

[ ]385وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



()4
الشامِ<(.)5
>ل َ َب ْيت بِ ُر ْك َب َة أَ َح ُّب ِإل َ َّي ِم ْن َع َش َر ِة أَ ْب َيات بِ َّ

[ ]386وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ألبى سفيان بن حرب



>ال أحب أبدا؛ ُر َّب ليلة غممت فيها رسول اهلل<(.)6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3
()4
()5
()6

(ض ُب َب)).
ومذْ أَبَة( .النهاية البن األثير كك َ
أرض َم َض َّبة :أَ ْي َذ ُ
ات ِض َباب ،م ْثل َم ْأ َس َدةَ ،
رواه عبد الرزاق في المصنف (.)1611
رواه ابن الدنيا في المطر والرعد والبرق (.)56
انظر :األثر رقم (.)310
رواه مال في الموطأ (.)3333
رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق.410/23 :

املختار من خطب أمري املؤمنني  وأوامره

[ ]387وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه
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>أَ َرأَ ْي ُت ْم ِإ ِن ْاس َت ْع َم ْل ُت َعلَ ْي ُك ْم َخ ْي َر َم ْن أَ ْعلَ ُمَ ،و َأم ْر ُت ُه بِا ْل َع ْد ِل،
أَقَ َض ْي ُت َما َعلَ َّي؟< ،قَالُوا :نَ َع ْم ،قَ َالَ > :الَ ،ح َّتى أَ ْنظ َُر ِفي َع َملِه ِ،
أَ َع ِم َل َما أَ َم ْر ُت ُه أَ ْم َال<(.)0

[ ]388وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



()2

ألبي ظبيان
>يا أَبَا ظَبيا َن ،ا َّت ِخذْ ِم َن ا ْل َح ْر ِ
الس ْاب َي ِاء(ِ )3م ْن قَ ْب ِل أَ ْن َتلِ َي ُك ْم
ث َو َّ
َ
َْ
ِ
اء َم َع ُه ْم َماال<(.)4
غ ْل َم ُة قُ َر ْيشَ ،ال يُ َع ُّد الْ َعطَ ُ

[ ]389وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



لسلمة بن قيس األشجعي( )5ومن ندبهم معه للخروج للقتال

>ا ْنطَلِ ُقوا بِ ْسمِ اهلل َِ ،و ِفي َسبِي ِل اهلل ِ؛ ُت َقاتِلُو َن َم ْن َك َف َر بِاهلل ِ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2

()3
()4
()5

رواه عبد الرزاق في المصنف ( )21665والبيهقي في السنن الكبرى ( )06655وشعب
اإليمان ( )1101وابن عساكر في تاريخ دمشق 262/01 :و211/44
ُح َص ْي ُن ْب ُن ُج ْن ُد ِب ْب ِن َع ْمرِو ،من علماء الكوفة .وكان ممن غزا القسطنطينية مع يزيد بن
معاوية سنة خمسين .توفي :سنة تسع وثمانين .وقيل :سنة تسعين( .سير أعالم النبالء:
.)362/4
يريد الزراعة والنتائج .والسابياء هي النتاج.
رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( )31111والبخاري في األدب المفرد ( )516وابن عبد
البر في جامع بيان العلم وفضله ( )0301واللفظ للبخاري.
 ،يقال :نزل
النبي
َسلَ َم ُة ْب ُن قَ ْيس ْاأل َ ْش َج ِع ُّي الغطفاني ،له صحبة وله رواية عن
ّ
الكوفة( .اإلصابة.)021/3 :
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َال َت ُغلُّواَ ،و َال َت ْغ ِد ُرواَ ،و َال ُت َمثلُواَ ،و َال َت ْق ُتلُوا ْام َرأَةَ ،و َال َصب ًِّياَ ،و َال
َش ْيخا َه ًّماَ ،و ِإ َذا ا ْن َت َه ْي َت ِإلَى ا ْل َق ْومِ فَ ْاد ُع ُه ْم ِإلَى ْ ِ
اإل ْس َالمِ َوا ْل ِج َهادِ ،فَ ِإ ْن
قَ ِبلُوا فَ ُه ْم ِم ْن ُك ْم ،فَلَ ُه ْم َما ل َ ُك ْمَ ،و َعلَ ْيه ِْم َما َعلَ ْي ُك ْمَ ،و ِإ ْن أَبَ ْوا فَ ْاد ُع ُه ْم
اإل ْس َالم ِ بِ َال ِج َهاد ،فَ ِإ ْن قَ ِبلُوا فَا ْقب ْل ِم ْن ُه ْمَ ،وأَ ْعلِ ْم ُه ْم أَنَّ ُه َال نَ ِ
ِإلَى ْ ِ
يب
ص َ
َ
ل َ ُه ْم ِفي الْ َف ْي ِء ،فَ ِإ ْن أَبَ ْوا فَ ْاد ُع ُه ْم ِإلَى ا ْل ِج ْزيَة ِ ،فَ ِإ ْن قَ ِبلُوا فَ َض ْع َع ْن ُه ْم
بِ َق ْد ِر طَاقَ ِته ِْمَ ،و َض ْع ِفيه ِْم َج ْيشا يُ َقاتِ ُل َم ْن َو َر َاء ُه ْمَ ،و َخله ِْم َو َما
و َض ْع َت َعلَيهِم ،فَ ِإ ْن أَبوا فَ َقاتِ ْل ُهم ،فَ ِإ ْن َد ُعو ُكم ِإلَى أَ ْن َت ْعطُو ُهم ِذ َّم َة اهلل ِ
َ
َْ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ك فَ َال ُت ْعطُو ُه ْم ِذ َّم َة اهلل ِ َو َال ِذ َّم َة ُم َح َّمدَ ،ول َ ِك ْن
َو ِذ َّم َة ُم َح َّمد ك
أَ ْعطُو ُه ْم ِذ َم َم أَ ْن ُف ِس ُك ْم ،ثُ َّم قُولُوا ل َ ُه ْم ،فَ ِإ ْن أَبَ ْوا َعلَ ْي ُك ْم فَ َقاتِ ْل ُه ْم ،فَ ِإ َّن
اهللَ نَ ِ
اص ُر ُك ْم َعلَ ْيهِم<(.)0

[ ]391وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



وقد بلغه أ ّن قومًا يفضلونه على أبي بكر



> ِإني َسأُ ْخ ِبر ُكم َعني و َعن أَبِي ب ْكر :ل َ َّما توفّي ر ُسول اهلل ِ
َ
ُ ْ
َ
َ
ك ْار َت َّدت ا ْل َع َرب ،ومنعت َش َات َها وبَ ِع َير َها ،فَأَ ْج َم َع َرأيُنَا ُكلُّنَا
ك
ول اهلل ِ
اب ُم َح َّمد أَن قُ ْلنَا :يَا َخلي َف َة َر ُسو ِل اهلل ِِ ،إ َّن َر ُس َ
أَ ْص َح َ
َكا َن يُ َقاتِ ُل ا ْل َع َر َب بِا ْل َو ْحي َوا ْل َم َالئِ َكةِ يَ ُم ُّد ُه اهللُ بِ ِه ْمَ ،وقَ ِد ا ْن َقطَ َع َذلِ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه أبو يوسف في الخراج :ص 200كك  202مختصرا ،وسعيد بن منصور في سننه ()2416
واللفظ له ،والمنتظم في التاريخ.211/4 :

املختار من خطب أمري املؤمنني  وأوامره

223

الع َر ِب .فَ َق َال أَبُو
وم ْس ِج َد َك ،فَ ِإنَّ ُه َال طَاقَ َة ل َ َ بِ ِق َتا ِل َ
ا ْل َي ْو َم ،فَا ْل َز ْم بَ ْي َت َ َ
بَ ْكر :أَ َو ُكلُّ ُك ْم َر ْأيُ ُه على َه َذا؟ فَ ُق ْلنَا :نَ َع ْم .فَ َق َالَ :واهلل َألَ ْن أَ ِخ َّر ِم َن
الس َم ِاء فَ َت َخطَّ َف ِني الطَّ ْي ُر أَ َح ُّب ِإل َ َّي ِم ْن أَ ْن يَ ُكو َن َه َذا َر ْأيِي!
َّ
كبره َو َصلَّى َعلَى النَّبِي
ثُ َّم َص ِع َد ا ْل ِم ْن َب َر ،فَ َحم َد اهللَ َو َّ
اس؛ َم ْن َكا َن يَ ْع ُب ُد
ك
ك ،ثُ َّم أَ ْق َب َل َعلَى النَّا ِ
س فَ َق َال> :أَيُّ َها النَّ ُ
اتَ ،و َم ْن َكا َن يَ ْع ُب ُد اهللَ فَ ِإ َّن اهللَ َحي َال
ُم َح َّمدا فَ ِإ َّن ُم َح َّمدا قَ ْد َم َ
الش ْيطَا ُن
اس؛ أَأَ ْن َك ُث َر أَ ْع َدا ُؤ ُك ْمَ ،و َّ
قل َع َد ُد ُكم َر ِك َب َّ
يَ ُم ُ
وت ،أَيُّ َها النَّ ُ
ِ
ين َعلَى ْاألَ ْديَا ِن ُكل َها
ْهر َّن اهللُ َه َذا الد َ
م ْن ُكم َه َذا ا ْل َم ْر َك َب؟! َواهلل ل َ ُيظ َ
حقَ ،و َو ْع ُد ُه الص ْدق{ ،ﮒ ﮓ ﮔ
َولَو َكرِ َه الْ ُم ْشر ُكو َن .قَ ْول ُ ُه ا ْل ُّ
()0
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ} و{ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
()2
ِ
اس لَو
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ} َ ،واهلل أَيُّها النَّ ُ
اه ْد ُت ُه ْم ِفي اهلل ِ َح َّق ِج َهادِهِ َح َّتى أُ ْبلِ َي بِنَ ْف ِسي
أُفرِدت من َج ِمي ِع ُك ْم ل َ َج َ
ِ
اه ْد ُت ُهم َعلَ ْيه ِ،
اس ل َ ْو َمنَ ُعونِي ِع َقاال ل َ َج َ
ُعذْ را أَ ْو أُ َقت َل قَتال .واهلل أيُّ َها النَّ ُ
واس َت َع ْن ُت َعلَ ْي ِه ُم اهللَ َو ُه َو َخ ْي ُر ُم ِعين<.
ْ
اه َد ِفي اهلل ِ َح َّق ِج َهادِهِ َح َّتى أَ ْذ َعنَ ِ
ت ا ْل َع َر ُب
ثُ َّم نَ َز َل فَ َج َ
بِا ْل َحق<(.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0سورة األنبياء آية .01
( )2سورة البقرة آية .249
المبرد في الكامل 516/2 :كك  511ط الرسالة واآلبي في نثر الدر 01/2 :ككك  00وابكن
( )3ذكره ّ
حمدون في التذكرة 021/0 :كك .020
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[ ]391وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه


()0

ألبي مريم احلنفي

ِ
ِ
ِ
وح<( ،)2قال:
الم ْس ُف َ
ض ال َّد َم َ
>واهلل َال أُح ُّب َ َح َّتى ُتح َّب األَ ْر ُ
فَ َت ْمنَ ُع ِني لِ َذلِ َ َح ًّقا؟ قال ُع َم ُرَ > :ال< ،قَ َال :فَال َض ْي َرِ ،إنَّ َما يَ ْأ َس ُف
اء(.)3
َعلَى ُ
الحب الن َس ُ

[ ]392وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف فضل مسجد قباء
> َواهلل ِ َألَ ْن أُ َصلي ِفي َه َذا ا ْل َم ْس ِج ِد َص َالة َو ِ
اح َدة أَ َح ُّب ِإل َ َّي ِم ْن أَ ْن
َ
س أَ ْربَعا ،بَ ْع َد أَ ْن أُ َصلي ِفي بَ ْي ِ
أُ َصلي ِفي بَ ْي ِ
س َص َالة
ت ا ْل َم ْق ِد ِ
ت ا ْل َم ْق ِد ِ
َ
َ
َو ِ
اط
اح َدةَ ،ول َ ْو َكا َن َه َذا ا ْل َم ْس ِج ُد بِأُفُق ِم َن ْاآلفَا ِق ل َ َض َر ْبنَا ِإل َ ْيه ِ آبَ َ
ِْ
اإلبِ ِل<(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3
()4

اس ْب ُن ُض َب ْي ِح الْ َحنَ ِف ُّي ،وكان من أهل اليمامة ،وكان من أصكحاب مسكيلمة ،وهكو
أَبُو َم ْريَ َم ِإيَ ُ
قتل زيد بن الخطاب بن نفيل يوم اليمامة ،ثكم تكاب وأسكلم ،وحسكن إسكالمه ،وولكي قضكاء
البصرة بعد عمران بن الحصين في زمن عمر بن الخطاب( .الطبقات الكبرى.)90/1 :
َدم َم ْس ُفوح :أَ ْي ُم َراق( .النهاية البن األثير كك ( َس َف َح)).
والمبرد في الكامل 045/2 :واآلبي فكي نثكر الكدر:
ذكره الجاحظ في البيان والتبيين61/2 :
ّ
.21 /2
رواه عبد الرزاق في المصنف ( )9040و( )9063وابن سعد في الطبقات الكبرى245/0 :
وابن شبة في تاريخ المدينة. 46/0 :
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ال متماوتاً يُظهر النسك
وقد رأى رج ً
> َال ُت ِم ُت َعلَ ْينَا دِينَنَا ،أَ َم َات َ اهللُ<(.)0

[ ]394وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



> ِإ َّن اهللَ ُس ْب َحانَ ُه َوبِ َح ْم ِدهِ قَ ِد ْاس َت ْو َج َب َعلَ ْي ُك ُم
َعلَي ُكم ا ْل َح َّج ِفيما َآتا ُكم ِم ْن َكرامةِ ِ
اآلخ َر ِة َوال ُّد ْن َيا،
ْ
َ
ْ ُ
َ َ
ِم ْن ُك ْم ل َ ُهَ ،وال َر ْغ َبة ِم ْن ُك ْم ِفيه ِ ِإل َ ْيه ِ ،فَ َخلَ َق ُك ْم َت َب َار َك َو َت َعالَى َول َ ْم َت ُكونُوا
َش ْيئا لِنَ ْف ِسه ِ َو ِع َب َادتِه َِ ،و َكا َن قَادِرا أَ ْن يَ ْج َعلَ ُك ْم ألَ ْه َو َن َخ ْل ِقه ِ َعلَ ْيه ِ ،فَ َج َع َل
ل َ ُك ْم َع َّام َة َخ ْل ِقه َِ ،ول َ ْم يَ ْج َع ْل ُك ْم لِ َش ْيء َغ ْيرِهِ{ ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
الش ْك َرَ ،وا َّت َخ َذ
ُّ
َع ْن َغ ْيرِ َم ْسأَلَة

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ}(.)2
ثُ َّم َج َع َل ل َ ُك ْم َس ْمعا َوبَ َصراَ ،و ِم ْن نِ َعمِ اهلل ِ َعلَ ْي ُك ْم نِ َعم َع َّم بِ َها بَ ِني
َآد َمَ ،و ِم ْن َها نِ َعم ْاخ َت َّص بِ َها أَ ْه َل دِي ِن ُك ْم ،ثُ َّم َص َار ْت ت ِ ْل َ الن َع ُم
َخ َو ُّ
اص َها َو َع َو ُّام َها ِفي َد ْول َ ِت ُك ْم َو َز َمانِ ُك ْم َوط ََب َق ِت ُك ْمَ ،ول َ ْي َس ِم ْن ت ِ ْل َ
اصة ِإال ل َ ْو قُ ِس َم َما َو َص َل ِإل َ ْيه ِ ِم ْن َها بَ ْي َن
الن َعمِ نِ ْع َمة َو َصلَ ْت ِإلَى ْام ِرئ َخ َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المبكرد فكي الكامكل 022/2 :ط دار الفككر العربكي وأبكو حيكان التوحيكدي فكي البصكائر
( )0ذكره
ّ
والذخائر 31/6 :واآلبي في نثر الدر 21/2 :والزمخشري في ربيع األبرار.011/2 :
( )2سورة لقمان آية .21
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ِ
يما ِن
النَّا ِ
س ُكله ِْم أَ ْت َع َب ُه ْم ُش ْك ُر َهاَ ،وفَ َد َح ُه ْم َحق َُّهاِ ،إال بِ َع ْو ِن اهلل َم َع ا ِإل َ
ض ،قَا ِه ُرو َن ألَ ْهلِ َها ،قَ ْد نَ َص َر
بِاهلل ِ َو َر ُسولِه ِ ،فَأَ ْن ُت ْم ُم ْس َت ْخلَ ُفو َن ِفي األَ ْر ِ
اهللُ دِينَ ُك ْم ،فَلَ ْم ُت ْصب ِْح أُ َّمة ُم َخالِ َفة لِ ِدي ِن ُك ْم ِإال أُ َّم َتا ِن ،أُ َّمة ُم ْس َت ْع َب َدة
لِْل ِْسالمِ َوأَ ْهلِه ِ ،يَ ْج ُزو َن ل َ ُك ْم ،يَ ْس َت ْص ُفو َن َم َعايِ َش ُه ْم َو َك َدائِ َح ُه ْم َو َر ْش ُح
ِج َبا ِه ِه ْمَ ،علَ ْيه ُِم ا ْل َم ُئونَ ُة َول َ ُك ُم الْ َم ْن َف َع ُةَ ،وأُ َّمة َت ْن َت ِظ ُر َوقَائِ َع اهلل ِ َو َس ْط َو َات ُه
ِفي ُكل يَ ْوم َول َ ْيلَة ،قَ ْد َمل َ اهللُ قُلُوبَ ُه ْم ُر ْعبا ،فَلَ ْي َس ل َ ُه ْم َم ْع ِقل يَ ْل َج ُئو َن
ود اهلل ِ َع َّز َو َج َّل َونَ َزل َ ْت
ِإل َ ْيه َِ ،وال َم ْه َرب يَ َّت ُقو َن بِه ِ ،قَ ْد َد ِه َم ْت ُه ْم ُجنُ ُ
اضةِ ا ْل َما ِلَ ،و َت َتابُ ِع ا ْلب ُع ِ
وثَ ،و َسد
اح ِته ِْمَ ،م َع َرفَا َغة ِ ا ْل َع ْي ِ
شَ ،و ْاس ِت َف َ
بِ َس َ
ُ
الثُّ ُغو ِر بِ ِإ ْذ ِن اهلل َِ ،م َع الْ َع ِاف َيةِ ا ْل َجلِيلَة ِ ا ْل َع َّامةِ ال َّ ِتي ل َ ْم َت ُك ْن َه ِذهِ األُ َّم ُة َعلَى
ودَ ،م َع الْ ُف ُتو ِح ا ْل ِع َظام ِ ِفي
المَ ،واهللُ ا ْل َم ْح ُم ُ
أَ ْح َس َن ِم ْن َها ُمذْ َكا َن ا ِإل ْس ُ
ين َو ِذ ْك ُر َّ
ين
ُكل بَلَد ،فَ َما َع َسى أَ ْن يَ ْبلُ َغ َم َع َه َذا ُش ْك ُر َّ
الذا ِكرِ َ
الشا ِكرِ َ
ينَ ،م َع َه ِذهِ الن َعمِ ال َّ ِتي ال يُ ْح َصى َع َد ُد َهاَ ،وال يُ َق َّد ُر
َو ْ
اج ِت َه ُاد ا ْل ُم ْج َت ِه ِد َ
ِ
ِ
قَ ْد ُر َهاَ ،وال يُ ْس َتطَا ُع أَ َد ُاء َحق َها ِإال بِ َع ْو ِن اللَّه ِ َو َر ْح َمته ِ َول ُ ْطفه ِ! فَنَ ْسأَلُ اهلل َ
اع ِته ِ،
ال َّ ِذي ال ِإل َ َه ِإال ُه َو ال َّ ِذي أَ ْبالنَا َه َذا ،أَ ْن يَ ْر ُزقَنَا ا ْل َع َم َل بِ َط َ
َوا ْل ُم َس َار َع َة ِإلَى َم ْر َضاتِه ِ.
َوا ْذ ُك ُروا ِع َب َاد اهلل ِ بَالءَ اهلل ِ ِع ْن َد ُك ْمَ ،و ْاس َت ِت ُّموا نِ ْع َم َة اهلل ِ َعلَ ْي ُك ْم،
وسى:
َو ِفي َم َجالِ ِس ُك ْم َم ْثنَى َوفُ َر َادى ،فَ ِإ َّن اهللَ َع َّز َو َج َّل قَ َال لِ ُم َ
()0
{ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ}
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0سورة ابراهيم آية .5
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ك { :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

وقال لمحمد ك
()0
ِ
ِ
ِ
ين َخ ْي َر ال ُّد ْن َيا َعلَى
م
و
ر
ح
م
ين
ف
ع
ض
ت
س
م
م
ت
ن
ك
ذ
إ
م
ت
ن
ك
و
ل
ف
ﭗ}
ْ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ُْ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ
ْ ُْ ْ
يحو َن ِإل َ ْي َهاَ ،م َع ا ْل َم ْعرِفَةِ بِاللَّه ِ
ُش ْع َبة ِم َن ا ْل َحقُ ،ت ْؤ ِمنُو َن بِ َهاَ ،و َت ْس َترِ ُ
ِ
يما بَ ْع َد الْ َم ْو ِ
ت ،ل َ َكا َن َذلِ َ َ ،ول َ ِكنَّ ُك ْم
َودِي ِنه َِ ،و َت ْر ُجو َن بِ َها الْ َخ ْي َر ف َ
يشةَ ،وأَ ْث َب َت ُه ْم بِاهلل ِ َج َهالَة فَلَ ْو َكا َن َه َذا ال َّ ِذي
ُك ْن ُت ْم أَ َش َّد النَّا ِ
س َم ِع َ
ْاس َت ْشال ُك ْم( )2بِه ِ ل َ ْم يَ ُك ْن َم َع ُه َحظ ِفي ُد ْن َيا ُك ْمَ ،غ ْي َر أَنَّ ُه ثِ َقة ل َ ُك ْم ِفي
ِ
يشةِ َعلَى َما
آخ َرتِ ُك ُم ال َّ ِتي ِإل َ ْي َها ا ْل َم َع ُاد َوا ْل ُم ْن َقلَ ُبَ ،وأَ ْن ُت ْم ِم ْن َج ْه ِد ا ْل َم ِع َ
اء أَ ْن َت ُش ُّحوا َعلَى نَ ِ
وه َعلَى
صي ِب ُك ْم ِم ْن ُهَ ،وأَ ْن َتظ َْه ُر ُ
ُك ْن ُت ْم َعلَ ْيه ِ أَ ْحرِيَ ُ
َغي ِرهِ ،فَب ْل َه( )3ما ِإنَّ ُه قَ ْد ُج ِم َع ل َ ُكم فَ ِضيلَ ُة ال ُّد ْنيا َو َكرام ُة ِ
اآلخ َر ِةَ ،و َم ْن
ْ
ْ
َ َ َ
َ
َ
اء أَ ْن يُ ْج َم َع ل َ ُه َذلِ َ ِم ْن ُك ْم ،فَأُ َذك ُر ُك ُم اهللَ ا ْل َحائِ َل بَ ْي َن قُلُوبِ ُك ْم َّإال َما
َش َ
َاع ِته َِ ،و َج َم ْع ُت ْم َم َع
َع َر ْف ُت ْم َح َّق اهلل ِ فَ َعلِ ْم ُت ْم ل َ ُهَ ،وقَ َس ْر ُت ْم أَ ْن ُف َس ُك ْم َعلَى ط َ
الس ُرو ِر بِالن َعمِ َخ ْوفا ل َ َها َوال ْن ِت َقالِ َهاَ ،و َو َجال ِم ْن َها َو ِم ْن َت ْح ِويلِ َها ،فَ ِإنَّ ُه
ُّ
الش ْك َر أَ ْمن لِ ْل َغ ْي ِرَ ،ونَ َماء
ال َش ْي َء أَ ْسلَ ُب لِلن َع َمة ِ ِم ْن ُك ْف َرانِ َهاَ ،و ِإ َّن ُّ
يجاب لِلزيَ َاد ِةَ ،ه َذا هلل ِ َعلَ َّي ِم ْن أَ ْمرِ ُك ْم َونَ ْه ِي ُك ْم
لِلن ْع َمةَِ ،و ْاس ِت َ
َو ِ
اجب<(.)4
* * *
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3
()4

سورة األنفال آية .26
است ْشلى غيره :دعاه ُلينجيه ويخرجه من ضيق أو هالك( .تاج العروس.)394/31 :
َ
(بَ ْل) مضافا إليها هاء ،وما بمعنى إال.
رواه الطبري في تاريخه 206/4 :كك .201
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[ ]395وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



سمَرُوا بَ ْعدَ الْعِشَا ِء
وقد رأى قَ ْومًا َ
>أَ َسمرا ِم ْن أَ َّولِه َِ ،ونَ ْوما ِم ْن ِ
آخرِهِ<(.)0
َ

[ ]396وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



> َال َت ْز َه ُد َّن ِفي ِإ ْخ َف ِاء ا ْل َح ْق ِو( ،)2فَ ِإنَّ ُه ِإ ْن يَ ُ َما َت ْح َت ا ْل َح ْق ِو
َخ ِافيا فَ ُه َو أَ ْس َت ُر ،فَ ِإ ْن يَ ُ ِفيه ِ َش ْيء فَ ُه َو أَ ْخ َفى ل َ ُه<(.)3

[ ]397وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



> َم ِن ْاش َت َّد َعلَ ْيه ِ ا ْل َح ُّر يَ ْو َم ا ْل ُج ُم َعةِ ِفي ا ْل َم ْس ِج ِد فَ ْل ُي َصل َعلَى ثَ ْوبِه ِ،
اس فَ ْل َي َس ُج ْد َعلَى ظ َْهرِ أَ ِخيه ِ<(.)4
َو َم ْن َز َح َم ُه النَّ ُ

[ ]398وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ال عليه هيئة السفر ينتظر صالة اجلمعة
وقد رأى رج ً
اح<(.)5
> ِإ َّن ا ْل ُج ُم َع َة َال َت ْحب ُِس ُم َس ِافرا ،فَ ْ
الر َو ُ
اخ ُر ْج َما ل َ ْم يَ ِح ِن َّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3
()4

()5

رواه عبد الرزاق في المصنف (.)2034
أي ال تزهدن في ِغلَظ اإل َزارَ ،و ُه َو َحث َعلَى َترك ال َّتنَ ُّعم( .النهاية البن األثير كك ( َج َفا)).
رواه عبد الرزاق في المصنف (.)5131
رواه عبد الرزاق في المصنف ( )5469وابن أبي شيبة في المصنف ( )2135وأحمد في
المسند ( )201والطيالسي في المسند ( )11والبيهقي في السنن الكبرى ()5629
و( )5631ومعرفة السنن واآلثار (.)6351
رواه الشافعي في المسند ( )451وعبد الرزاق في المصنف ( )5531بهذا اللفظ.
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وقد استنكر الناس منه االكتفاء باالستغفار يف االستسقاء
ِ ()0
الس َم ِاء ال َّ ِتي ُت ْس َت ْن َزلُ بِ َها ا ْل َم َط ُر:
>ل َ َق ْد َطلَ ْب ُت ا ْل َم َط َر بِ َم َجادي ِح
َّ
{ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ * ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ *
ﭖ ﭗ ﭘ} [نوح00 :كك  { ]02ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ} [هود.)2(<]52 :

[ ]411وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



عام الرمادة
اسْ ،اس َت ْغ ِف ُروا َربَّ ُك ْم ِإنَّ ُه َكا َن َغ َّفارا ،اللَّ ُه َّم ِإني أَ ْس َت ْغ ِف ُر َك
>أَيُّ َها النَّ ُ
وب ِإل َ ْي َ اللَّ ُه َّم ِإنَّا نَ َت َق َّر ُب ِإل َ ْي َ بِ َعم نَ ِبي َ َوبَ ِقيَّةِ آبَائِه ِ َو ِك َبا ِر ِر َجال،
َوأَ ُت ُ
ح ُّق {ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
فَ ِإنَّ َ َت ُقولُ َوقَ ْول ُ َ ا ْل َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الم َجادِيح :واحدها مجدح ،والياء زائدة لْلشباع ،والقياس أن يكون واحدها مجداح ،فأما
(َ )0
مجدح فجمعه مجادح .والمجدح :نجم من النجوم .وقيل هو الدبران .وقيل هو ثالثة كواكب
كاألثافي؛ تشبيها بالمجدح الذي له ثالث شعب ،وهو عند العرب من األنواء الدالة على
المطر ،فجعل االستغفار مشبها باألنواء ،مخاطبة لهم بما يعرفونه ،ال قوال باألنواء .وجاء
بلفظ الجمع ألنه أراد األنواء جميعها التي يزعمون أ َّن من شأنها المطر( .النهاية البن األثير
كك ( َج َد َح)).
( )2رواه عبد الرزاق في المصنف ( )4912وسعيد بن منصور في التفسير من سننه ( )0195وابن
سعد في الطبقات الكبرى 321/3 :وابن أبي شيبة في المصنف ( )1429وابن شبة في
تاريخ المدينة 131/2 :وابن أبي الدنيا في المطر والرعد والبرق ( )14والطبراني في الدعاء
(.)964
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ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ}()0؛ فَ َح ِف ْظ َت ُه َما لِ َص َال ِح
اح َف ِظ اللَّ ُه َّم نَ ِب َّي َ ِفي َعمه ِ؛ اللَّ ُه َّم ا ْغ ِف ْر ل َنَا ِإنَّ َ ُك ْن َت َغ َّفارا،
أَبِي ِه َما؛ فَ ْ
الضال َّ َةَ ،و َال َت َد ُع ا ْل َك ِس َير َة بِ َم ْض َي َعة ،اللَّ ُه َّم
الرا ِعي َال ُت ْه ِم ُل َّ
اللَّ ُه َّم أَ ْن َت َّ
الص ِغ ُيرَ ،و َر َّق ا ْل َك ِب ُيرَ ،و ْار َت َف َع ِ
الش ْك َوىَ ،وأَ ْن َت َت ْعلَ ُم الس َّر
ت َّ
قَ ْد َض َر َع َّ
َوأَ ْخ َفى؛ اللَّ ُه َّم أَ ِغ ْث ُه ْم بِ ِغ َياثِ َ قَ ْب َل أَ ْن يَ ْقنَطُوا فَ َي ْهلَ ُكوا ،فَ ِإنَّ ُه َال يَ ْيأَ ُس
ِم ْن َر ْو ِح اهلل ِ ِإ َّال ا ْل َق ْو ُم ا ْل َك ِاف ُرو َن<.
اس
فَ َما بَرِ ُحوا َح َّتى َعلَّ ُقوا ا ْل ِح َذ َاءَ ،وقَلَّ ُصوا الْ َمآ ِز َرَ ،و َط ِف َق النَّ ُ
س يَ ُقول ُو َنَ :ه ِنيئا ل َ َ يَا َساقِ َي ا ْل َح َر َم ْي ِن(.)2
بِا ْل َع َّبا ِ

[ ]411وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف عام الرمادة
ِ
ِ
س ِم ْن
اب َع ِن النَّا ِ
يما َغ َ
>أَيُّ َها النَّ ُ
اس ،ا َّت ُقوا اهللَ في أَ ْن ُف ِس ُك ْم َوف َ
يت بِ ُك ْمَ ،و ْاب ُتلِ ُيت ْم بِي ،فَ َما أَ ْدرِي ،ا ُّلس ْخطَ ُة َعلَ َّي
أَ ْمرِ ُك ْم ،فَ َق ِد ْاب ُتلِ ُ
ِ
ُدونَ ُك ْم ،أَ ْو َعلَ ْي ُك ْم ُدوني ،أَ ْو قَ ْد َع َّم ْت ِني َو َع َّم ْت ُك ْم ،فَ َهلُ ُّموا فَ ْلنَ ْد ُع اهللَ
يُ ْصلِ ْح قُلُوبَنَاَ ،وأَ ْن يَ ْر َح َمنَاَ ،وأَ ْن يَ ْرفَ َع َعنَّا ا ْل َم ْح َل< ،فَ ُرئِ َي ُع َم ُر يَ ْو َم ِئذ
ِ
اس َملِ ًّيا ،ثُ َّم نَ َز َل(.)3
اسَ ،وبَ َكى َوبَ َكى النَّ ُ
َرافعا يَ َد ْيه ِ يَ ْد ُعو اهللََ ،و َد َعا النَّ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0سورة الكهف آية .12
( )2ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد.055/ 4 :
( )3رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 322/3 :والبالذري في أنساب األشراف.412/01 :
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يف عام الرمادة
س ِم َن ا ْل َما ِل َما يَ َس ُع ُه ْم ألَ ْد َخ ْل ُت َعلَى ُكل أَ ْه ِل
>ل َ ْو ل َ ْم أَ ِج ْد لِلنَّا ِ
اس ُمو ُه ْم أَ ْن َص َاف بُطُونِه ِْمَ ،ح َّتى يَ ْأتِ َي اهللُ بِا ْل َح َيا ،فَ ِإنَّ ُه ْم
بَ ْيت ُع َّد َت ُه ْم فَ َق َ
ل َ ْن ي ْهلَ ُكوا َعلَى أَ ْن َصا ِ
ف بُطُونِهِم<(.)0
َ

[ ]413وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



لعبد الرمحن بن عوف
ت أَنَّا ُكنَّا نَ ْق َرأ ُ {ﮢ
>أَ َما َعلِ ْم َ
[الحجِ ]11 :في ِ
اه ْد ُت ْم
آخرِ ال َّز َما ِن َك َما َج َ



ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ}
ِفي أَ َّولِه ِ< ،فَ َق َال َع ْب ُد

ين؟ قَ َالِ > :إ َذا َكا َن بَنُو أُ َم َّي َة
َّ
الر ْح َم ِنَ :و َم َتى َذلِ َ يَا أَ ِم َير ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ْاألُ َم َر َاءَ ،وبَنُو ا ْل ُم ِغ َير ِة ا ْلو َز َر َاء<(.)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه البالذري في أنساب األشراف 395/01 :كك .396
( )2رواه عبد الرزاق في األمالي ( )69والبيهقي في دالئل النبوة 422/6 :وعزاه السيوطي في
الدر المنثور البن مردويه.11/6 :
قال الحافظ ابن كثير في (مسند الفاروق( :) 596/2 :وهو غريب مع نظافة إسناده ،والل
أعلم).
وقال في (البداية والنهايةَ ( :)096/9 :ذ َك َر ُه ا ْل َب ْي َه ِق ُّي َها ُهنَاَ ،و َكأَنَّ ُه يَ ْس َت ْش ِه ُد بِه ِ َعلَى َما َع َق َد ل َ ُه
ِ ِ
ِ
ِ
اب ما َجاء ِفي ِإ ْخبا ِرهِ
ا ْل َب َ
اب بَ ْع َد ُه م ْن ذ ْكرِ ا ْل َح َك َم ْي ِن َو َما َكا َن م ْن أَ ْمرِه َما ،فَ َق َال :بَ ُ َ
َ
َ
َع ِن ا ْل َح َك َم ْي ِن اللَّ َذ ْي ِن بُ ِع َثا ِفي َز َم ِن َعلِي .)
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()0

يف االستسقاء بالعباس بن عبد املطلب  حني قحط الناس
()2

>اللَّ ُه َّم ِإنَّا ُكنَّا نَ َت َو َّس ُل ِإل َ ْي َ بِنَبِينَا
بِ َعم نَبِينَا فَ ْاس ِقنَا<(.)3

دعَا ٍء لَ ُه
[ ]415وَ ِمنْ ُ

فَ َت ْس ِقينَاَ ،و ِإنَّا نَ َت َو َّس ُل ِإل َ ْي َ


وهو يطوف بالبيت
الس َع َاد ِة فَأَ ْثب ِْت ِني ِف َيهاَ ،و ِإ ْن ُك ْن َت
>اللَّ ُه َّم ِإ ْن ُك ْن َت َك َت ْب َت ِني ِفي َّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0قال ابن بطَّال في شرحه لصحيح البخاري( :9/3 :وأما استسقاء عمر بالعباس ،فإنما هو للرحم
كك ،فأراد عمر أن يصلها بمراعاة حقه ،ويتوسل إلى من أمر
التى كانت بينه وبين النبي كك
بصلة األرحام بما وصلوه من رحم العباس ،وأن يجعلوا ذل السبب إلى رحمة اهلل تعالى).
( )2ومعنى قوله (كنا نتوسل إلي بنبينا) أي بدعائه وشفاعته ،ولهذا توسلوا بعد موته بدعاء
العباس وشفاعته لما تعذر عليهم التوسل به بعد موته كما كانوا يتوسلون به في حياته ،ولم
يرد عمر بقوله (كنا نتوسل إلي بنبينا) أن نسأل بحرمته أو نقسم علي به من غير أن يكون
هو داعيا شافعا لنا كما يفعله بعض الناس بعد موته ،فإن هذا لم يكونوا يفعلونه في حياته،
إنما كانوا يتوسلون بدعائه .ولو كانوا يفعلونه في حياته لكان ذل ممكنا بعد موته كما كان
في حياته ،ولم يكونوا يحتاجون أن يتوسلوا بالعباس .وكثير من الناس يغلط في معنى قول
عمر ،وإذا تدبره عرف الفرق .ولو كان التوسل به بعد موته ممكنا كالتوسل به في حياته لما
إلى العباس( .األخنائية البن تيمية :ص.)464
عدلوا عن الرسول
( )3رواه البخاري في صحيحه ( )0101و( )3101وابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني ()350
وأبو عوانة في المسند ( )2521واآلجري في الشريعة ( )0144والطبراني في المعجم الكبير
( )14والبيهقي في السنن الكبرى ( )6421والبغوي في شرح السنة ( )0065والفسوي في
المعرفة والتاريخ 514/0 :وابن سعد في الطبقات الكبرى 21/4 :وابن عساكر في تاريخ
دمشق 355/26 :كك .356
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الس َع َاد ِة ،فَ ِإنَّ َ َت ْم ُحو َما
َك َت ْب َت ِني َعلَى الش ْق َو ِة فَ ْام ُح ِني ِم ْن َها َوا ْثب ِْت ِني ِفي َّ
اء َو ُت ْثب ُِتَ ،و ِع ْن َد َك أُ ُّم ا ْل ِك َتاب<(.)0
َت َش ُ

دعَا ٍء لَ ُه
[ ]416وَ ِمنْ ُ



يت ِاال ْن ِت َش َار ِم ْن
>اللَّ ُه َّم َكب َِر ْت ِسنيَ ،و َض ُع َف ْت قُ َّوتِيَ ،و َخ ِش ُ
َر ِع َّي ِتي ،فَا ْقب ِْض ِني ِإل َ ْي َ َغ ْي َر َع ِ
اجز َو َال َملُوم<(.)2

دعَا ٍء لَ ُه
[ ]417وَ ِمنْ ُ



يطلب فيه الشهادة يف سبيل اهلل
اج َع ْل َم ْوتِي ِفي بَلَ ِد
>اللَّ ُه َّم ْار ُز ْق ِني َش َه َادة ِفي َسبِيلِ َ َ ،و ْ
ك<(.)3
َر ُسولِ َ ك

دعَا ٍء لَ ُه
[ ]418وَ ِمنْ ُ



>اللَّ ُه َّم الَ َت ْج َع ْل قَ ْتلِي بِي ِد ر ُجل َصلَّى ل َ َ َس ْج َدة َو ِ
اح َدة،
َ َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه الاللكائي في شرح أصول االعتقاد (.)0211
( )2رواه مال في الموطأ ( )3144وعبد الرزاق في المصنف ( )21631و( )21639وابن
سعد في الطبقات الكبرى 334/3 :و 335وأحمد في فضائل الصحابة ( )611وابن شبة في
تاريخ المدينة 112/3 :و 116و 111والفاكهي في أخبار مكة ( )0191والبالذري في
أنساب األشراف 400/01 :وابن أبي الدنيا في مجابو الدعوة ( )24وابن أبي عاصم في
اآلحاد والمثاني ( )91والخطابي في العزلة ص 11وأبو نعيم في حلية األولياء 54/0 :و04/2
والخطيب في تاريخ بغداد ( )2619وابن عساكر في تاريخ دمشق.319/44 :
( )3رواه البخاري في صحيحه ( )0191ومال في الموطأ ( )0611وعبد الرزاق في المصنف
( )9551و( )09631وابن سعد في الطبقات الكبرى.330/3 :
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يُ َحا ُّج ِني بِ َها ِع ْن َد َك يَ ْو َم ا ْل ِق َي َامةِ<(.)0

دعَاءٍ لَ ُه
[ ]419وَ ِمنْ ُ



اب
>اللَّ ُه َّم َت َوفَّ ِني َم َع ْاألَ ْب َرا ِرَ ،و َال ُت َخل ُف ِني ِفي ْاأل َ ْش َرا ِرَ ،وقِ ِني َع َذ َ
النَّا ِرَ ،وأَ ْل ِح ْق ِني بِ ْاألَ ْخ َيا ِر<(.)2

[ ]411وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف السنة اليت قُتل بها
اس ،أَ َال ِإنَّا ِإنَّ َما ُكنَّا نَ ْع ِرفُ ُك ْم ِإ ْذ بَ ْي َن ظ َْه َرانَ ْينَا النَّب ُِّي
>يَا أَيُّ َها النَّ ُ
كَ ،و ِإ ْذ يَ ْنزِلُ ا ْل َو ْح ُيَ ،و ِإ ْذ يُ ْن ِب ُئنَا اهللُ ِم ْن أَ ْخ َبا ِر ُك ْم ،أَ َال َو ِإ َّن
ك
ك قَ ِد ا ْنطَلَ َقَ ،وقَ ِد ا ْن َقطَ َع ا ْل َو ْح ُيَ ،و ِإنَّ َما نَ ْعرِفُ ُك ْم بِ َما
النَّب َِّي ك
نَ ُقولُ ل َ ُك ْمَ ،م ْن أَظ َْه َر ِم ْن ُك ْم َخ ْيرا ،ظَنَنَّا بِه ِ َخ ْيراَ ،وأَ ْح َب ْبنَ ُاه َعلَ ْيه َِ ،و َم ْن
أَظ َْه َر ِم ْن ُك ْم لَنَا َش ًّرا ظَنَنَّا بِه ِ َش ًّراَ ،وأَ ْب َغ ْضنَ ُاه َعلَ ْيه َِ ،س َرائِ ُر ُك ْم بَ ْينَ ُك ْم َوبَ ْي َن
َرب ُك ْم ،أَال ِإنَّ ُه قَ ْد أَ َتى َعلَ َّي ِحين َوأَنَا أَ ْح ِس ُب أَ َّن َم ْن قَ َرأَ الْ ُق ْرآ َن يُرِي ُد
اهلل َوما ِع ْن َد ُه ،فَ َق ْد ُخي َل ِإلَي بِ ِ
وه يُرِي ُدو َن بِه ِ
آخ َرة ،أَال ِإ َّن ر َِجاال قَ ْد قَ َر ُؤ ُ
َّ
َ َ
وه بِأَ ْع َمالِ ُك ْم.
َما ِع ْن َد النَّا ِ
س ،فَأَرِي ُدوا اهللَ بِ ِق َراءَتِ ُك ْمَ ،وأَرِي ُد ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه مال في الموطأ ( )0615وابن شبة في تاريخ المدينة 913/3 :واآلجري في الشريعة
( )0399وأبو نعيم في حلية األولياء.53/0 :
( )2رواه ابن سعد في الطبقات 331/3 :والبخاري في األدب المفرد ( )629والبالذري في
أنساب األشراف.419/01 :
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أَال ِإني َواهلل ِ َما أُ ْر ِس ُل ُع َّمالِي ِإل َ ْي ُك ْم لِ َي ْض ِربُوا أَ ْب َش َار ُك ْم(َ ،)0وال
لِ َي ْأ ُخذُ وا أَ ْم َوال َ ُك ْمَ ،ول َ ِك ْن أُ ْر ِسلُ ُه ْم ِإل َ ْي ُك ْم لِيُ َعل ُمو ُك ْم دِينَ ُك ْم َو ُسنَّ َت ُك ْم،
فَ َم ْن فُ ِع َل بِه ِ َش ْيء ِس َوى َذلِ َ فَ ْل َي ْرفَ ْع ُه ِإل َ َّي ،فَ َوال َّ ِذي نَ ْف ِسي بِ َي ِدهِ ِإ َذا
ِ ()2
ِ
ِ
ِ
َ
ين،
ن
م
ؤ
م
ل
ا
ير
م
أ
ا
ي
:
ال
ق
ف
،
ص
ا
ع
ل
ا
ن
ب
و
ر
م
ع
ب
ث
و
ف
،
<
َألُقِ َّصنَّ ُه م ْن ُه
ْ
ْ
َ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ َ َُْ ْ ُ َ
َ َ ُْ َ
ِ
ض َر ِعيَّ ِته ِ،
أَ َو َرأَ ْي َت ِإ ْن َكا َن َر ُجل ِم َن ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
ين َعلَى َرع َّية ،فَأَ َّد َب بَ ْع َ
أَئِنَّ َ ل َ ُم ْق َت ُّص ُه ِم ْن ُه؟ قَ َالِ > :إي َوال َّ ِذي نَ ْف ُس ُع َم َر بِ َي ِدهِِ ،إ َذا َألُقِ َّصنَّ ُه ِم ْن ُه،
ك يُ ِق ُّص ِم ْن نَ ْف ِسه ِ؟
ول اهلل ِ ك
أَنَّى ال أُقِ َّصنَّ ُه ِم ْن ُهَ ،وقَ ْد َرأَ ْي ُت َر ُس َ
ين فَ ُت ِذلُّو ُه ْمَ ،وال ُت َجم ُرو ُه ْم( )3فَ َت ْف ِتنُو ُه ْمَ ،وال
أال َال َت ْض ِربُوا ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
()5
َت ْمنَ ُعو ُه ْم ُح ُقوقَ ُه ْم فَ ُت َكف ُرو ُه ْم(َ ،)4وال ُت ْن ِزلُو ُه ُم ا ْل ِ
اض
ي
غ
َ َ
فَ ُت َضي ُعو ُه ْم<(.)6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3

()4
()5
()6

أَ ْب َش َار ُك ْم :جمع بشرة ،وهي ظاهر جلد اإلنسان( .جامع األصول البن األثير كك (.))2169
(أُقِ ُّصنَّه) :آخذ منه القصاص بما فعل به( .جامع األصول البن األثير كك (.))2169
قوله> :وال ُتجمروهم< ،قال السندي :من التجمير كك بالجيم والراء المهملة كك ،وتجمير
الع ْود إلى أهليهم.
وح ْبسهم عن َ
الجيش :جمعهم في الثغورَ ،
فتكفروهم :أي تحملوهم على الكفران وعدم ِ الرضا بكم ،أو على الكفر باهلل لظنهم أنه ما
شرع اإلنصاف في الدين.
الملتف ،قيل :ألنهم إذا نزلوها تفرقوا
ال ِغياض :جمع َغ ْيضة كك بفتح الغين كك وهي الشجر
ُّ
فيها ،فتمكن منهم العد ُّو.
رواه أحمد في المسند ( )216وابن أبي شيبة في المصنف ( )33592وابن شبة في تاريخ
المدينة 111/3 :ومسند أبي يعلى ( )096وشرح مشكل اآلثار ( )3521والحاكم في
المستدرك (.)1356
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يذكر فيها أمر االستخالف من بعده
> ِإني َرأَ ْي ُت َكأَ َّن دِيكا نَ َق َرنِي ثَ َال َث نَ َق َراتَ ،و ِإني َال أُ َر ُاه ِإ َّال
ور أَ َجلِيَ ،و ِإ َّن أَ ْق َواما يَ ْأ ُم ُرونَ ِني أَ َّن أَ ْس َت ْخلِ َفَ ،و ِإ َّن اهللَ ل َ ْم يَ ُك ْن
ُح ُض َ
 ،فَ ِإ ْن َع ِج َل
لِ ُي َضي َع دِينَ ُهَ ،و َال ِخ َالفَ َت ُهَ ،و َال ال َّ ِذي بَ َع َث بِه ِ نَب َِّي ُه
()0
ين ُتوفي ر ُسولُ اهلل ِ
ِ
ورى بَ ْي َن َه ُؤ َال ِء الس َّتةِ
َّ
ذ
ل
ا
،
َ ُ َ َ
بِي أَ ْمر ،فَا ْل ِخ َالفَ ُة ُش َ
َو ُه َو َع ْن ُه ْم َراضَ ،و ِإني قَ ْد َعلِ ْم ُت أَ َّن أَ ْق َواما يَط َْعنُو َن ِفي َه َذا
ْاألَ ْمرِ ،أَنَا َض َر ْب ُت ُه ْم بِ َي ِدي َه ِذهِ َعلَى ْ ِ
اإل ْس َالمِ ،فَ ِإ ْن فَ َعلُوا َذلِ َ فَأُول َ ِئ َ
الض َّاللُ  ،ثُ َّم ِإني َال أَ َد ُع بَ ْع ِدي َش ْيئا أَ َه َّم ِع ْن ِدي ِم َن
أَ ْع َد ُاء اهلل ِ ،ا ْل َك َف َر ُة ُّ
اج ْع ُت ُه فِي
ول اهلل ِ ك
اج ْع ُت َر ُس َ
ك ِفي َش ْيء َما َر َ
ا ْل َك َاللَةَِ ،ما َر َ
ا ْل َك َاللَةَِ ،و َما أَ ْغلَ َظ لِي ِفي َشيء َما أَ ْغلَظَ لِي ِفيه َِ ،ح َّتى ط ََع َن بِ ِإ ْصب ِعه ِ
ْ
َ
ِ ِ
الص ْي ِ
ور ِة
ِفي َص ْدرِي ،فَ َق َال> :يَا ُع َم ُر أَ َال َت ْك ِفي َ آيَ ُة َّ
ف ال َّ ِتي في آخرِ ُس َ
ِ
ض ِف َيها بِ َق ِض َّية ،يَ ْق ِضي بِ َها ِم ْن يَ ْق َرأُ الْ ُق ْرآ َن
ش أَ ْق ِ
الن َساء؟< َو ِإني ِإ ْن أَ ِع ْ
الله َّم ِإني أُ ْش ِه ُد َك َعلَى أُ َم َر ِاء ْاألَ ْم َصا ِر،
َو َم ْن َال يَ ْق َرأُ ا ْل ُق ْرآ َن ،ثُ َّم قَ َالُ :
اس دِينَ ُه ْمَ ،و ُسنَّ َة
َو ِإني ِإنَّ َما بَ َع ْث ُت ُه ْم َعلَ ْيه ِْم لِ َي ْع ِدلُوا َعلَ ْيه ِْمَ ،ولِ ُي َعل ُموا النَّ َ
كَ ،ويَ ْق ِس ُموا ِفيه ِْم فَ ْي َئ ُه ْمَ ،ويَ ْرفَ ُعوا ِإل َ َّي َما أَ ْش َك َل
نَبِيه ِْم ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0الستة :عثمان ،وعلي ،وطلحة ،والزبير ،وسعد بن أبي وقاص ،وعبد الرحمن بن عوف،
ولم يدخل سعيد بن زيد معهم وإن كان من العشرة المبشرين بالجنة؛ ألنه من أقاربه.
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اسَ ،ت ْأ ُكلُو َن َش َج َر َت ْي ِن َال أَ َرا ُه َما
َعلَ ْيه ِْم ِم ْن أَ ْم ِر ِه ْم ،ثُ َّم ِإنَّ ُك ْم ،أَيُّ َها النَّ ُ
كِ ،إ َذا
ول اهلل ِ ك
وم ل َ َق ْد َرأَ ْي ُت َر ُس َ
ِإ َّال َخب َِيث َت ْي ِنَ ،ه َذا الْ َب َص َل َوال ُّث َ
الر ُج ِل ِفي ا ْل َم ْس ِج ِد ،أَ َم َر بِه ِ فَأُ ْخرِ َج ِإلَى ا ْل َب ِقي ِع ،فَ َم ْن
ِيح ُه َما ِم َن َّ
َو َج َد ر َ
أَ َكلَ ُه َما فَ ْل ُي ِم ْت ُه َما ط َْبخا<(.)0

[ ]412وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف آخر حجة حجها
>أَ َّما بَ ْع ُد ،فَ ِإني قَائِل ل َ ُك ْم َم َقالَة قَ ْد قُد َر لِي أَ ْن أَقُول َ َها ،الَ أَ ْدرِي
اها فَ ْل ُي َحد ْث بِ َها َح ْي ُث ا ْن َت َه ْت
ل َ َعلَّ َها بَ ْي َن يَ َد ْي أَ َجلِي ،فَ َم ْن َع َقلَ َها َو َو َع َ
بِه ِ ر ِ
احلَ ُت ُهَ ،و َم ْن َخ ِش َي أَ ْن الَ يَ ْع ِقلَ َها فَالَ أُ ِحلُّ ِألَ َحد أَ ْن يَ ْك ِذ َب َعلَ َّي:
َ
اب ،فَ َكا َن
ِإ َّن اللَّ َه بَ َع َث ُم َح َّمدا ك
الحقَ ،وأَ ْن َز َل َعلَ ْيه ِ ال ِك َت َ
ك بِ َ
اها ،ر َجم ر ُسولُ اهلل ِ
اها َو َع َق ْلنَ َ
الر ْجمِ ،فَ َق َر ْأنَ َ
ِم َّما أَ ْن َز َل اهللُ آيَ ُة َّ
اها َو َو َع ْينَ َ َ َ َ
ول
ك
س َز َمان أَ ْن يَ ُق َ
ك َو َر َج ْمنَا بَ ْع َد ُه ،فَأَ ْخ َشى ِإ ْن ط ََال بِالنَّا ِ
اب اهلل ِ ،فَ َي ِضلُّوا بِ َت ْر ِك فَرِ َيضة
الر ْجمِ ِفي ِك َت ِ
قَائِلَ :واهلل ِ َما نَ ِج ُد آيَ َة َّ
اب اهلل ِ َحق َعلَى َم ْن َزنَى ِإ َذا أُ ْح ِ
ص َن ِم َن
الر ْج ُم ِفي ِك َت ِ
أَ ْن َزل َ َها اهللَُ ،و َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه مسلم في صحيحه ( )561وأحمد في المسند ( )19و( )016و( )340و()362
و( )363والطيالسي في المسند ( )53والحميدي في المسند ( )29مختصرا ،وابن الجعد
في المسند ( )0212وابن أبي شيبة في المصنف ( )31201وابن حبان في صحيحه
(.)2190
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الر َجا ِل َوالن َس ِاءِ ،إ َذا قَ َام ِ
الح َب ُل ،أَ ِو ِاال ْع ِت َر ُاف ،ثُ َّم
ت
البينَ ُة ،أَ ْو َكا َن َ
َ
ِ
اب اللَّه ِ( :أَ ْن الَ َت ْر َغ ُبوا َع ْن آبَائِ ُك ْم ،فَ ِإنَّ ُه
يما نَ ْق َرأُ ِم ْن ِك َت ِ
ِإنَّا ُكنَّا نَ ْق َرأُ ف َ
ُك ْفر بِ ُك ْم أَ ْن َت ْر َغ ُبوا َع ْن آبَائِ ُك ْم) ،أَ ْو ( ِإ َّن ُك ْفرا بِ ُك ْم أَ ْن َت ْر َغ ُبوا َع ْن
ك قَ َال> :الَ ُتط ُْرونِي َك َما
ول اهلل ِ ك
آبَائِ ُك ْم) .أَالَ ثُ َّم ِإ َّن َر ُس َ
يسى ْاب ُن َم ْريَ َمَ ،وقُولُواَ :ع ْب ُد اهلل ِ َو َر ُسول ُ ُه< ،ثُ َّم ِإنَّ ُه بَلَ َغ ِني أَ َّن
ي ِع َ
أُ ْطرِ َ
ات ُع َم ُر بَايَ ْع ُت فُالَنا ،فَالَ يَ ْغ َت َّر َّن ْام ُرؤ
قَائِال ِم ْن ُك ْم يَ ُقولُ َ :واهلل ِ ل َ ْو قَ ْد َم َ

ولِ :إنَّ َما َكانَ ْت بَ ْي َع ُة أَبِي بَ ْكر فَ ْل َتة َو َت َّم ْت ،أَالَ َو ِإنَّ َها قَ ْد َكانَ ْت
أَ ْن يَ ُق َ
اق ِإل َ ْيه ِ ِم ْث ُل
َك َذلِ َ َ ،ول َ ِك َّن اهللَ َوقَى َش َّر َهاَ ،ول َ ْي َس ِم ْن ُك ْم َم ْن ُت ْقطَ ُع األ َ ْعنَ ُ
ين فَالَ يُ َبايَ ُع ُه َو
الم ْسلِ ِم َ
ورة ِم َن ُ
أَبِي بَ ْكرَ ،م ْن بَايَ َع َر ُجال َع ْن َغ ْيرِ َم ُش َ
َوالَ ال َّ ِذي بَايَ َع ُهَ ،ت ِغ َّرة أَ ْن يُ ْق َتالََ ،و ِإنَّ ُه قَ ْد َكا َن ِم ْن َخ َبرِنَا ِح َ
ين َت َوفَّى اهللُ
اج َت َم ُعوا بِأَ ْسرِ ِه ْم ِفي َس ِقي َفة ِ
نَب َِّي ُه ك
ك أَ َّن األَ ْن َص َار َخال َ ُفونَاَ ،و ْ
اج َت َم َع
بَ ِني َسا ِع َد َةَ ،و َخال َ َف َعنَّا َعلِي َوال ُّزبَ ْي ُر َو َم ْن َم َع ُه َماَ ،و ْ

الم َه ِ
اج ُرو َن ِإلَى أَبِي بَ ْكر ،فَ ُق ْل ُت ِألَبِي بَ ْكر :يَا أَبَا بَ ْكر ا ْن َطلِ ْق بِنَا ِإلَى
ُ
ِإ ْخ َوانِنَا َه ُؤالَ ِء ِم َن األَ ْن َصا ِر ،فَا ْن َطلَ ْقنَا نُرِي ُد ُه ْم ،فَلَ َّما َدنَ ْونَا ِم ْن ُه ْم ،ل َ ِق َينَا
ِم ْن ُه ْم َر ُجالَ ِن َصالِ َحا ِن ،فَ َذ َك َرا َما َت َم َاأل َ َعلَ ْيه ِ ال َق ْو ُم ،فَ َقاالَ :أَ ْي َن ُترِي ُدو َن
الم َه ِ
ين؟ فَ ُق ْلنَا :نُرِي ُد ِإ ْخ َوانَنَا َه ُؤالَ ِء ِم َن األَ ْن َصا ِر ،فَ َقاالَ:
اجرِ َ
يَا َم ْع َش َر ُ
الَ َعلَ ْي ُك ْم أَ ْن الَ َت ْق َربُو ُه ْم ،ا ْق ُضوا أَ ْم َر ُك ْم ،فَ ُق ْل ُتَ :واللَّه ِ لَنَ ْأتِ َينَّ ُه ْم،
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فَا ْن َطلَ ْقنَا َح َّتى أَ َت ْينَا ُه ْم ِفي َس ِقي َفة ِ بَ ِني َسا ِع َد َة،
ظ َْه َرانَ ْيه ِْم ،فَ ُق ْل ُتَ :م ْن َه َذا؟ فَ َقالُواَ :ه َذا َس ْع ُد
وع ُ  ،فَلَ َّما َجلَ ْسنَا قَلِيال َت َش َّه َد َخ ِطيب ُهم ،فَأَ ْثنَى َعلَى اهلل ِ
ل َ ُه؟ قَالُوا :يُ َ
ُ ْ
بِ َما ُه َو أَ ْهلُ ُه ،ثُ َّم قَ َال :أَ َّما بَ ْع ُد ،فَنَ ْح ُن أَ ْن َص ُار اهلل ِ َو َك ِت َيب ُة ا ِإل ْسالَمِ،
الم َه ِ
ين َر ْهطَ ،وقَ ْد َدفَّ ْت َدافَّة ِم ْن قَ ْو ِم ُك ْم ،فَ ِإ َذا ُه ْم
اجرِ َ
َوأَ ْن ُت ْم َم ْع َش َر ُ
يُرِي ُدو َن أَ ْن يَ ْخ َت ِزلُونَا ِم ْن أَ ْصلِنَاَ ،وأَ ْن يَ ْح ُضنُونَا ِم َن األَ ْمرِ .فَلَ َّما َس َك َت
أَ َر ْد ُت أَ ْن أَ َت َكلَّ َمَ ،و ُك ْن ُت قَ ْد َز َّو ْر ُت َم َقالَة أَ ْع َج َب ْت ِني أُرِي ُد أَ ْن أُقَد َم َها بَ ْي َن
ِ
الحد ،فَلَ َّما أَ َر ْد ُت أَ ْن أَ َت َكلَّ َم،
ض َ
يَ َد ْي أَبِي بَ ْكرَ ،و ُك ْن ُت أُ َدارِي م ْن ُه بَ ْع َ
قَ َال أَبُو بَ ْكرَ :علَى ر ِْسلِ َ  ،فَ َكرِ ْه ُت أَ ْن أُ ْغ ِض َب ُه ،فَ َت َكلَّ َم أَبُو بَ ْكر فَ َكا َن
ُه َو أَ ْحلَ َم ِمني َوأَ ْوقَ َرَ ،واهلل ِ َما َت َر َك ِم ْن َكلِ َمة أَ ْع َج َب ْت ِني ِفي َت ْزوِيرِيِ ،إ َّال
قَ َال ِفي بَ ِد َيه ِته ِ ِم ْثلَ َها أَ ْو أَ ْف َض َل ِم ْن َها َح َّتى َس َك َت ،فَ َق َالَ :ما َذ َك ْر ُت ْم ِفي ُك ْم
الحي ِم ْن
ِم ْن َخ ْير فَأَ ْن ُت ْم ل َ ُه أَ ْهلَ ،ول َ ْن يُ ْع َر َف َه َذا األَ ْم ُر ِإ َّال لِ َه َذا َ
يت ل َ ُك ْم أَ َح َد َه َذ ْي ِن
الع َر ِب نَ َسبا َو َداراَ ،وقَ ْد َر ِض ُ
قُ َر ْيشُ ،ه ْم أَ ْو َسطُ َ
الر ُجلَ ْي ِن ،فَ َبايِ ُعوا أَيَّ ُه َما ِش ْئ ُت ْم ،فَأَ َخ َذ بِ َي ِدي َوبِ َي ِد أَبِي ُع َب ْي َد َة ْب ِن
َّ
الج َّرا ِحَ ،و ُه َو َجالِس بَ ْينَنَا ،فَلَ ْم أَ ْك َر ْه ِم َّما قَ َال َغ ْي َر َهاَ ،كا َن َواهلل ِ أَ ْن
َ
أُقَ َّد َم فَ ُت ْض َر َب ُعنُ ِقي ،الَ يُ َقربُ ِني َذلِ َ ِم ْن ِإ ْثم ،أَ َح َّب ِإل َ َّي ِم ْن أَ ْن أَ َتأَ َّم َر
ِ
الم ْو ِ
ت
َعلَى قَ ْوم فيه ِْم أَبُو بَ ْكر ،اللَّ ُه َّم ِإ َّال أَ ْن ُت َسو َل ِإل َ َّي نَ ْف ِسي ِع ْن َد َ
فَ ِإ َذا َر ُجل ُم َز َّمل بَ ْي َن
ْب ُن ُع َب َاد َة ،فَ ُق ْل ُتَ :ما
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الم َح َّك ُ (،)0
َش ْيئا الَ أَ ِج ُد ُه اآل َن .فَ َق َال قَائِل ِم َن األَ ْن َصا ِر :أَنَا ُج َذ ْيلُ َها ُ
الم َر َّج ُب(ِ ،)2منَّا أَ ِميرَ ،و ِم ْن ُك ْم أَ ِمير ،يَا َم ْع َش َر قُ َر ْيش .فَ َك ُث َر
َو ُع َذ ْي ُق َها ُ
اتَ ،ح َّتى فَرِ ْق ُت ِم َن ِاال ْخ ِتالَ ِ
اللَّ َغطُ َ ،و ْار َت َف َع ِ
ف ،فَ ُق ْل ُت:
ت األ َ ْص َو ُ

الم َه ِ
اج ُرو َن ثُ َّم بَايَ َع ْت ُه
ْاب ُسطْ يَ َد َك يَا أَبَا بَ ْكر ،فَ َب َس َط يَ َد ُه فَ َبايَ ْع ُت ُهَ ،وبَايَ َع ُه ُ
األَ ْن َص ُارَ .ونَ َز ْونَا َعلَى َس ْع ِد ْب ِن ُع َب َاد َة ،فَ َق َال قَائِل ِم ْن ُه ْم :قَ َت ْل ُت ْم َس ْع َد ْب َن
ُع َب َاد َة ،فَ ُق ْل ُت :قَ َت َل اهللُ َس ْع َد ْب َن ُع َب َاد َة ،قَ َال ُع َم ُرَ :و ِإنَّا َواهلل ِ َما َو َج ْدنَا
ِ
يما َح َض ْرنَا ِم ْن أَ ْمر أَ ْق َوى ِم ْن ُم َبايَ َعة ِ أَبِي بَ ْكرَ ،خ ِشينَا ِإ ْن فَ َار ْقنَا ال َق ْو َم
ف َ
َول َ ْم َت ُك ْن بَ ْي َعة :أَ ْن يُ َبايِ ُعوا َر ُجال ِم ْن ُه ْم بَ ْع َدنَا ،فَ ِإ َّما بَايَ ْعنَا ُه ْم َعلَى َما الَ
ورة
نَ ْر َضىَ ،و ِإ َّما نُ َخالِ ُف ُه ْم فَ َي ُكو ُن فَ َساد ،فَ َم ْن بَايَ َع َر ُجال َعلَى َغ ْيرِ َم ُش َ
ين ،فَالَ يُ َتابَ ُع ُه َو َوالَ ال َّ ِذي بَايَ َع ُهَ ،ت ِغ َّرة أَ ْن يُ ْق َتالَ<(.)3
الم ْسلِ ِم َ
ِم َن ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العود ال َّ ِذي يُ ْن َصب لِ ْ ِ
الج ْربَى َلت ْح َت َّ بِهَِ ،و ُه َو َت ْص ِغير َت ْع ِظيم :أَ ْي
(ُ )0ه َو َت ْص ِغير ِجذْ لَ ،و ُه َو ُ
ْلبِ ِل َ
العود( .النهاية البن األثير
الج ْربَى
ممن يُ ْس َت ْشفى ب َِر ْأيِه ِ َك َما َت ْس َت ْشفى ُ
أَنَا َّ
باالح ِتكاك ب َِه َذا ُ
ْ
اإلبل َ

كك ( َج َذ َل)).
بالر ْجبة ،وهي خشبة
( )2عذيقهاَ :تص ِغير َ
العذْ ق كك بفتح العين كك وهو النَّخلة ،والمر َّجب المسند ُّ
ذات شعبتين ،وذل إذا طالت الشجرة وكثر حملها اتخذوا ذل لها ،لضعفها عن كثرة حملها،
والمعنى أني ذو رأي يستشفى به في الحوادث ،السيما في مثل هذه الحادثة ،وأني في ذل
كالعود الذي يشفي الجربى ،وكالنخلة الكثيرة الحمل ،من توفر مواد اآلراء عندي ،ثم إنه أشار
بالرأي الصائب عنده ،فقال> :منا أمير ومنكم أمير<( .جامع األصول البن األثير كك (.))2116
( )3رواه البخاري في صحيحه ( )6131وأحمد في المسند ( )390وعبد الرزاق في المصنف
( )9151وابن أبي شيبة في المصنف ( )31091وابن حبان في صحيحه ( )403والاللكائي
في شرح أصول االعتقاد ( )2436وأبو نعيم في تثبيت اإلمامة (.)52
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بعد أن طعنه أبو لؤلؤة اجملوسي
>أُ ِ
وه<.
وصي ُك ْم بِ ِك َت ِ
اب اهلل ِ َع َّز َو َج َّل؛ فَ ِإنَّ ُك ْم ل َ ْن َت ِضلُّوا َما ا َّت َب ْع ُت ُم ُ
قَال ُوا :أَ ْو ِصنَا .قَ َال> :أُ ِ
وصي ُك ْم بِا ْل ُم َه ِ
اس َس َي ْك ُث ُرو َن،
اجرِ َ
ين؛ فَ ِإ َّن النَّ َ
َويَ ِقلُّو َنَ ،وأُ ِ
وصي ُك ْم بِ ْاألَ ْن َصا ِر؛ فَ ِإنَّ ُه ْم ِش ْع ُب ْ ِ
اإل ْس َالمِ ال َّ ِذي ل َ َجأَ ِإل َ ْيه ِ،
َوأُ ِ
اب؛ فَ ِإنَّ ُه ْم أَ ْصلُ ُك ْم َو َما َّد ُت ُك ْم< .ثُ َّم َسأَلْ ُت ُه بَ ْع َد َذلِ َ ،
وصي ُك ْم بِ ْاألَ ْع َر ِ
فَ َق َالِ > :إنَّ ُه ْم إِ ْخ َوانُ ُك ْمَ ،و َع ُد ُّو َع ُدو ُك ْمَ ،وأُ ِ
وصي ُك ْم بِ ِذ َّمتِ ُك ْم؛ ف َ ِإنَّ َها
وموا َعني< .ف َ َما َز َاد َعلَى
ِذ َّم ُة نَبِي ُك ْم ك
كَ ،ور ِْز ُق ِعيَالِ ُك ْم ،قُ ُ
َه ُؤ َال ِء الْ َكلِ َم ِ
ات(.)0

[ ]414وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه


()2

البن عباس  وهو حيتضر
ك َور َِض ُاه ،فَ ِإنَّ َما
>أَ َّما َما َذ َك ْر َت ِم ْن ُص ْح َبةِ َر ُسو ِل اهلل ِ ك
َذا َك َمن ِم َن اهلل ِ َت َعالَى َم َّن بِه ِ َعلَ َّيَ ،وأَ َّما َما َذ َك ْر َت ِم ْن ُص ْح َبةِ أَبِي بَ ْكر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه أحمد في المسند ( )362وابن الجعد في المسند ( )0212واللفظ له ،وابن سعد في
الطبقات الكبرى 336/3 :وابن شبة في تاريخ المدينة 931/3 :والبيهقي في السنن الكبرى
(.)01141
ول اللَّه ِ
ينَ ،ول َ ِئ ْن َكا َن َذا َك ،ل َ َق ْد َص ِح ْب َت َر ُس َ
الم ْؤ ِم ِن َ
( )2وقد قال له ابن عباس( :يَا أَ ِم َير ُ
فَأَ ْح َس ْن َت ُص ْح َب َت ُه ،ثُ َّم فَ َار ْق َت ُه َو ُه َو َع ْن َ َراض ،ثُ َّم َص ِح ْب َت أَبَا بَ ْكر فَأَ ْح َس ْن َت ُص ْح َب َت ُه ،ثُ َّم
فَ َار ْق َت ُه َو ُه َو َع ْن َ َراض ،ثُ َّم َص ِح ْب َت َص َح َب َت ُه ْم فَأَ ْح َس ْن َت ُص ْح َب َت ُه ْمَ ،ول َ ِئ ْن فَ َار ْق َت ُه ْم ل َ ُت َفا ِرقَنَّ ُه ْم
وحَ ،وفَ َع َل بِ َ َوفَ َع َل<.
َو ُه ْم َع ْن َ َر ُ
اضو َن) ،وقالَ > :م َّص َر اللَّ ُه بِ َ ْاأل َ ْم َص َارَ ،وفَ َت َح بِ َ الْ ُف ُت َ
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َور َِض ُاه ،فَ ِإنَّ َما َذا َك َمن ِم َن اهلل ِ َج َّل ِذ ْك ُر ُه َم َّن بِه ِ َعلَ َّيَ ،وأَ َّما َما َت َرى ِم ْن
ض
َج َز ِعي فَ ُه َو ِم ْن أَ ْجلِ َ َوأَ ْج ِل أَ ْص َحابِ َ َ ،واهلل ِ ل َ ْو أَ َّن لِي ِطالَ َع األَ ْر ِ
اب اهلل ِ َع َّز َو َج َّل ،قَ ْب َل أَ ْن أَ َر ُاه<(.)0
َذ َهبا الَ ْف َت َد ْي ُت بِه ِ ِم ْن َع َذ ِ
وقالَ > :ودِ ْد ُت أَني أَ ْن ُجو َال أَ ْج َر َو َال و ِْز َر<(.)2

[ ]415وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



البن عباس  بعد أن طعنه أبو لؤلؤة اجملوسي
> َو ِإ َّن لِ ْل َِح َّب ِاء نَ ِ
صيبا ِم َن ا ْل َق ْل ِبَ ،و َما ُك ْن ُت أَظُ ُّن أَني أَ ْك َر ُه ا ْل َم ْو َت،
ين نَ َز َلَ ،ول َ َق ْد َت َر ْك ُت َز ْه َر َت ُك ْم َك َما ِه َي َما لَب ِْس ُت َها
َول َ ِكني َكرِ ْه ُت ُه ِح َ
فَأَ ْخلَ ْق ُت َها(َ ،)3ول َ ْم َت ُك ْن يَانِ َعة(ِ )4في أَ ْك َما ِم َها( )5أَ َك ْل ُت َهاَ ،و َما َجنَ ْي ُت َما
َح َم ْي ُت ِم ْن َها ِإ َّال ل َ ُك ْمَ ،وِ ََال أَ ْخ َر ْج ُت َها ِفي ِس َوا ُك ْمَ ،و َال ِفي َغ ْي ِر َم ْصلَ َح ِت ُك ْم.
ين دِ ْر َهماَ ،ول َ َو ِد ْد ُت أَنَّ َها
َو َما َت َر ْك ُت َو َرائِي دِ ْر َهما َما َع َدا ا ْثنَ ْي ِن َوأَ ْربَ ِع َ
ِفيِ )6( ....في َح ْرثِ ُك ْم َه َذا<(.)1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3

()4
()5
()6
()1

رواه البخاري في صحيحه (.)3692
رواه أحمد بن حنبل في الزهد (.)659
ف َوالْ َف ِاء ،فَبِا ْل َقا ِ
بِالْ َقا ِ
بمعنى
ف ِم ْن ِإ ْخ َال ِق الثَّوب َت ْق ِطيعهَ ،وقَ ْد َخلُ َق
الثوب وأَ ْخلَ َقَ .وأَ َّما الْ َف ُاء فَ ْ
ُ
ِ
األش َبه .ورسم الكلمة يحتمل االثنين( .النهاية البن األثير كك ( َخلَ َق)).
والب َدلَ ،و ُه َو ْ
الع َوض َ
يانعة :أي ناضجة ،يقالْ :أينَ َع :إ َذا ْأد َرك ونَ ِضج( .النهاية البن األثير كك (يَنَ َع)).
والح ّب قَ ْب َل أَ ْن يَظ َْهر( ..النهاية البن األثير كك
أكمامَ :ج ْم ُع ( ِك ّم) ،بِالْ َك ْسرَِ .و ُه َو ِغالف الثَّمر َ
( َك َم َم)).
قال محقق كتاب الزهد :كلمتين غير واضحتين في األصل.
رواه أبو داود في الزهد (.)53
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لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وأوقظوه للصالة بعد أن ُس ّجي
مضرج ًا بدمائه:
ّ
>نَ َع ْمَ ،و َال َح َّظ ِفي ْ ِ
الص َال َة< فقام ،فصلى
اإل ْس َالمِ لِ َم ْن َت َر َك َّ
وجرحه يثغب دما(.)0

[ ]417وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ملا طعنه أبو لؤلؤة اجملوسي
> َم ْن ط ََعنَ ِني؟< ،قَالُوا :أَبُو ل ُ ْؤل ُ َؤ َة ُغ َال ُم ا ْل ُم ِغ َير ِة ْب ِن ُش ْع َب َة ،فقال
عمر> :اهللُ أَ ْكب ُر ،الْ َح ْم ُد لِله ال َّ ِذي ل َ ْم يَ ْج َع ْل قَاتِلِي يُ َخ ِ
اص ُم ِني يَ ْو َم
َ
()2
ا ْل ِق َي َامةِ ِفي َس ْج َدة َس َج َد َها هلل ِ ،قَ ْد ُك ْن ُت أَظُ ُّن أَ َّن ا ْل َع َر َب ل َ ْن َت ْق ُتلَ ِني< .
سَ > :ه َذا َع َملُ َ َو َع َم ُل أَ ْص َحابِ َ َ ،واهلل ل َ َق ْد ُك ْن ُت
وقال لِ ْل َع َّبا ِ
أَ ْن َها ُك ْم أَ ْن َت ْجلِبوا ِإل َ ْينَا ِم ْن ُه ْم أَ َحدا ،ا ْل َح ْم ُد هلل ال َّ ِذي ل َ ْم أُ َخ ِ
اص ْم ِفي
ُ
ين<(.)3
دِي ِني أَ َحدا ِم َن الْ ُم ْسلِ ِم َ
اسَ :ه ِذهِ ُح ْم َر ُة
ثُ َّم أَ َت ُاه َطبِيب فَ َس َق ُاه نَبِيذا فَ َخ َر َج ِم ْن ُه ،فَ َق َال النَّ ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه أحمد بن حنبل في الزهد (.)656
( )2رواه عبد الرزاق في المصنف (.)9115
( )3رواه ابن شبة في تاريخ المدينة 913/3 :والبالذري في أنساب األشراف.310/01 :
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آخ ُر ،فَ َس َق ُاه ل َ َبنا فَ َخ َر َج اللَّ َب ُن يَ ْصلِ ُد ،فَ َق َال ل َ ُه ال َّ ِذي
اء ُه َ
ال َّدمِ ،ثُ َّم َج َ
ين ،فَ َق َال ُع َم ُرَ > :ص َدقَ ِني أَ ُخو
َس َق ُاه اللَّ َب َنْ :اع َه ْد َع ْه َد َك يَا أَ ِم َير الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
بَ ِني ُم َعاوِيَ َة< ثُ َّم َد َعا النَّ َف َر الس َّت َة الذين جعل فيهم الخالفة( ،)0فَ َق َال:
س فَلَ ْم أَ َر ِفيه ِْم ِش َقاقا ،فَ ِإ ْن يَ ُك ْن ِش َقاق فَ ُه َو ِفي ُك ْم،
> ِإني نَ َظ ْر ُت ِفي النَّا ِ
وموا فَ َت َش َاو ُروا ،ثُ َّم أَم ُروا أَ َح َد ُك ْم<(.)2
قُ ُ

[ ]418وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



حين طُعن ،وقد دعا علي ًا وعثمان والزبير وسعد ًا وعبد الرحمن
بن عوف:
()3
> ِإني نَ َظ ْر ُت ِفي أَ َمرِ النَّا ِ
س فَلَ ْم أَ َر ِع ْن َد ُه ْم ِش َقاقَا  ،فَ ِإ ْن يَ ُ
ِش َقاق فَ ُه َو ِفي ُك ْم ،ثُ َّم ِإ َّن قَ ْو َم ُك ْم ِإنَّ َما يُ َؤم ُرو َن أَ َح َد ُك ْم أَيُّ َها الثَّ َالثَ ُة ،فَ ِإ ْن
س يَا َعلِ ُّي فَا َّت ِق اهللَ ،و َال َت ْح ِم ْل بَ ِني َه ِ
اشم
ُك ْن َت َعلَى َش ْيء ِم ْن أَ ْمرِ النَّا ِ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0وهم :عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد اهلل والزبير بن العوام
وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنهم أجمعين.
قال الحافظ ابن كثير في (مسند الفاروق( :)616/2 :فهؤالء رءوس قريش في الجاهلية،
ونص عليهم بأنهم من أهل
وسادة المسلمين في اإلسالم ،وممن سماهم رسول اهلل كك
كك َّ
الجنة .وفيهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي أنه من أهل الجنة ،وإنما تركه عمر ولم
يذكره مع أهل الشورى ألنه من قبيلته وختنه على أخته فاطمة بنت الخطاب فخشي  إن
ذكره معهم أن يرجحوه لذل فتركه .وأما أبوعبيدة بن الجراح فكان قد مات قبل ذل بنحو من
ست سنين  وأرضاه ،وإال فقد كان عند عمر أهال لذل وفوق ذل ).
( )2رواه عبد الرزاق في المصنف (.)9115
(ِ )3
الشقاق :الخالف( .جامع األصول كك (.)561
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سَ ،و ِإ ْن ُك ْن َت يَا ُع ْث َما ُن َعلَى َش ْيء فَا َّت ِق اهللََ ،و َال
َعلَى ِرقَ ِ
اب النَّا ِ
سَ ،و ِإ ْن ُك ْن َت َعلَى َش ْيء ِم ْن
َت ْح ِم ْل بَ ِني أَبِي ُم َع ْيط َعلَى ِرقَ ِ
اب النَّا ِ
اب
الر ْح َم ِن فَا َّت ِق اهللََ ،و َال َت ْح ِم ْل أَقَارِبَ َ َعلَى ِرقَ ِ
أُ ُمو ِر النَّا ِ
س يَا َع ْب َد َّ
س ،فَ َت َش َاو ُروا ،ثُ َّم أَم ُروا أَ َح َد ُك ْم<(.)0
النَّا ِ

[ ]419وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



البن عباس وابن عمر وسعيد بن زيد ،واملنية خترتمه
> ْاعلَ ُموا أَني ل َ ْم أَقُ ْل ِفي ا ْل َكاللَةِ َش ْيئاَ ،ول َ ْم أَ ْس َت ْخلِ ْف ِم ْن بَ ْع ِدي
أَ َحداَ ،وأَنَّ ُه َم ْن أَ ْد َر َك َوفَاتِي ِم ْن َس ْب ِي ا ْل َع َر ِب ،فَ ُه َو ُحر ِم ْن َما ِل اهلل ِ َع َّز
ين،
َو َج َّل< ،فَ َق َال َس ِعي ُد ْب ُن َز ْيد :أَ َما ِإنَّ َ ل َ ْو أَ َش ْر َت بِ َر ُجل ِم َن ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
اس .فَ َق َال ُع َم ُر:
اسَ ،وقَ ْد فَ َع َل َذلِ َ أَبُو بَ ْكر َوا ْئ َت َمنَ ُه النَّ ُ
َال َئت َمنَ َ النَّ ُ
>قَ ْد َرأَ ْي ُت ِم ْن أَ ْص َحابِي ِح ْرصا َسيئاَ ،و ِإني َجا ِعل َه َذا ْاألَ ْم َر ِإلَى
ِ
ك َو ُه َو َع ْن ُه ْم
ات َر ُسولُ اهلل ِ ك
ين َم َ
َه ُؤالء النَّ َفرِ الس َّتةِ ال َّ ِذ َ
َراض< ،ثُ َّم قَ َال ُع َم ُر> :ل َ ْو أَ ْد َر َك ِني أَ َح ُد َر ُجلَ ْي ِن ،ثُ َّم َج َع ْل ُت َه َذا ْاألَ ْم َر
ِإل َ ْيه ِ ل َ َوثِ ْق ُت بِه َِ :سالِم َم ْولَى أَبِي ُح َذ ْي َف َةَ ،وأَبُو ُع َب ْي َد َة ْب ُن الْ َج َّرا ِح<(.)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه عبد الرزاق في المصنف ( )9116وابن سعد في الطبقات الكبرى 343/3 :و344
والبالذري في أنساب األشراف 422/01 :وابن عساكر في تاريخ دمشق.431/44 :
( )2رواه أحمد في المسند ( )029وابن سعد في الطبقات الكبرى 342/3 :والبالذري في
أنساب األشراف 420/01 :وابن عساكر في تاريخ دمشق .421/44
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[ ]421وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف االستخالف من بعده
>ل َ ْو أَ ْد َر ْك ُت أَبَا ُع َب ْي َد َة ْب َن الْ َج َّرا ِح ل َ َول َّ ْي ُت ُه ،فَ ِإ ْن قَ ِد ْم ُت َعلَى َربي
فَ َق َال لِيَ :م ْن َول َّ ْي َت َعلَى أُ َّمةِ ُم َح َّمد؟ قُ ْل ُتَ :س ِم ْع ُت َع ْب َد َك َو َخلِيلَ َ
ين َه ِذهِ ْاألُ َّمةِ أَبُو ُع َب ْي َد َة ْب ُن
ك
ك يَ ُقولُ > :لِ ُكل أُ َّمة أَ ِمينَ ،وأَ ِم ُ
ا ْل َج َّرا ِح<(َ ،)0ول َ ْو أَ ْد َر ْك ُت ُم َعا َذ ْب َن َج َبل ،ثُ َّم َول َّ ْي ُت ُه ثُ َّم قَ ِد ْم ُت َعلَى َربي
فَ َق َال لِيَ :م ْن َول َّ ْي َت َعلَى أُ َّمةِ ُم َح َّمد؟ قُ ْل ُتِ :إني َس ِم ْع ُت َع ْب َد َك َو َخلِيلَ َ
ك يَ ُقولُ > :يَ ْأتِي بَ ْي َن ا ْل ُعلَ َم ِاء يَ ْو َم الْ ِق َي َامةِ بِ َر ْت َوة(َ ،)3(<)2ول َ ْو
ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه البخاري في صحيحه ( )4312وابن ماجه في السنن ( )054وأحمد في المسند
( )02914وابن حبان في صحيحه (.)1110
( )2أي برمية سهم .وقيل :ب ِميل .وقيل :مدى البصر( .النهاية البن األثير كك (رتا)).
قلت :ويشهد له قول عمر ~ كما في رواية أحمد في (فضائل الصحابة كك (َ > :))0211رب
اء ِإ َذا َح َض ُروا َربَّ ُه ْم َكا َن بَ ْي َن أَ ْي ِديه ِْم أَ ْت َوة ب َِح َجر<.
َس ِم ْع ُت نَب َِّي َ َو ُه َو يَ ُقولُ ِ :إ َّن ُ
العلَ َم َ
( )3رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( )32959وابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني ()0134
والطبراني في المعجم الكبير ( )40وأبو نعيم في حلية األولياء 221/0 :والبيهقي في
المدخل إلى السنن الكبرى ( .)021وقال األلباني في (الصحيحة :)13/3 :وبالجملة؛
فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بال ش  ،وال يرتاب في ذل من له معرفة بهذا العلم
الشريف ،ويؤيده اشتهاره عند السلف ،فقد روى الحاكم ( 261/3ك  )269بإسناد صحيح
عن مال بن أنس قال( :إ َّن معاذ بن جبل هل وهو ابن ثمان وعشرين ،وهو إمام العلماء
برتوة) .وكذل رواه الطبراني في (المجمع) .وقال اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم في
فضله النبي ‘ بعد على كثير من
كتاب (اإليمان ص  )13بعد أن ذكر معاذا ~ :وقد َّ
ثم قال( :يتقدم العلماء برتوة) .فجزم بنسبة الحديث
أصحابه في العلم بالحالل والحرامَّ ،
إلى النبي ‘ ،وهو المراد).
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أَ ْد َر ْك ُت َخالِ َد ْب َن ا ْل َولِي ِد ثُ َّم َول َّ ْي ُت ُه ،ثُ َّم قَ ِد ْم ُت َعلَى َربي فَ َسأَل َ ِني َم ْن
ك
َول َّ ْي َت َعلَى أُ َّمةِ ُم َح َّمد؟ ل َ ُق ْل ُتَ :س ِم ْع ُت َع ْب َد َك َو َخلِيلَ َ ك
ي ُقولُ َ > :س ْيف ِم ْن ُس ُيو ِ
ين<(.)2(<)0
ف اهلل ِ َسلَّ ُه َعلَى ا ْل ُم ْشرِ ِك َ
َ
()3
ين ،فَأَ ْي َن أَ ْن َت
فَ َق َال ل َ ُه َر ُجل  :يَا أَ ِم َير ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ِ
ُع َم َر؟ فقال عمر> :قَ َاتلَ َ اهللَُ ،واهلل َما أَ َر ْد َت اهلل َ
َر ُجال ل َ ْي َس يُ ْح ِس ُن يُطَل ُق ْام َرأَ َت ُه<(.)4

[ ]421وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه

ِم ْن َع ْب ِد اهلل ِ ْب ِن
بِ َه َذا ،أَ ْس َت ْخلِ ُف



ألصحاب الشورى
> َت َش َاو ُروا ِفي أَ ْمرِ ُك ْم ،فَ ِإ ْن َكا َن ا ْثنَا ِن َوا ْثنَا ِن ،فَ ْار ِج ُعوا ِفي
ورىَ ،و ِإ ْن َكا َن أَ ْربَ َعة َوا ْثنَا ِن فَ ُخذُوا ِص ْن َف ْاألَ ْك َثرِ<(.)5
ُّ
الش َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2

()3
()4
()5

رواه البخاري في صحيحه ( )3151والترمذي في السنن ( )3146وأحمد في المسند
( )0151وفضائل الصحابة ( )03و( )0414وابن شبة في تاريخ المدينة 116/3 :وابن
حبان في صحيحه ( )1190والحاكم في المستدرك (.)5295
رواه أحمد في فضائل الصحابة ( )0211وابن شبة في تاريخ المدينة 116/3 :والبالذري في
أنساب األشراف 12/00 :مختصرا ،وابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني ( )691مختصرا،
والشاشي في المسند ( )601والمحاملي في أماليه ( )211وابن عساكر في تاريخ دمشق:
.414/51
قال عثمان بن مسلم كما في رواية البالذري :يَ ْع ِني بِا َّلر ُج ِل الْ ُم ِغ َير َة ْب َن ُش ْع َب َة.
رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 343/3 :والبالذري في أنساب األشراف420/01 :
والخالل في السنة (.)344
رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى.60/3 :
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وقالِ > :إ ِن ْاخ َتلَ ْف ُت ْم َد َخ َل َعلَ ْي ُك ْم ُم َعاوِيَ ُة ْب ُن أَبِي ُس ْف َيا َن ِم َن
الشامَِ ،وبَ ْع َد ُه َع ْب ُد اهلل ِ ْب ُن أَبِي َربِ َيع َة(ِ )0م َن ا ْل َي َم ِن ،فَ َال يَ َريَا ِن ل َ ُك ْم
َّ
فَ ْضال ِإ َّال بِ َسابِ َق ِت ُك ْم<(.)2

[ ]422وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه


()3

وقد نظر إىل معاوية واحلارث بن نوفل بن احلارث

>يا ابن َع َّباسِ ،إ َّن قَ ْو َم ُك ْم يَ ْك َر ُهو َن ِإ ْل َف َت ُك ْمَ ،ويَ َخافُو َن أَ ْن يَ ِ
ص َير
األَ ْم َر ل َ ُك ْمَ ،ويَ َر ْو َن أَنَّ ُه ِإ َذا َكا َن َذلِ َ ل َ ْم يَ ُك ْن ل َ ُه ْم َحظ َم َع ُكم<(.)4

[ ]423وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يوصي به اخلليفة من بعده
وصي الْ َخلِي َف َة ِم ْن بَ ْع ِدي َخ ْيراَ ،وأُ ِ
>أ ُ ِ
وصيه ِ بِالْ ُم َه ِ
ين َخ ْيرا ،أَ ْن
اجرِ َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3

()4

المخ ُزومي ،والد الشاعر المشهور عمر ،وأخو عياش ،كان اسمه
َع ْب ُد اهلل ِ ْب ُن أَبِي َرب َِيع َة ْب ِن الْ ُم ِغ َير ِة ْ
عبد اهلل .وكان أحد األشراف ،ومن أحسن الناس صورة ،وهو
بحيرا ،فسماه النبي
الذي بعثته قريش مع عمرو بن العاص إلى النجاشي ألذية مهاجرة الحبشة ،ثم أسلم وحسن
الجند ومخاليفها ،فبقي فيها إلى أيام فتنة عثمان ،فجاء
إسالمه .واله رسول اهلل
لينصره ،فوقع عن راحلته فمات بقرب مكة( .تاريخ اإلسالم.)256/2 :
رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (متمم الصحابة) )049( :وابن عساكر في تاريخ دمشق:
.024/49
الحارث بن نوفل بن الحارث الهاشمي ،أسلم مع أبيه ،وولي مكة لعمر وعثمان .وقد
على بعض العمل ،وقيل :إنه نزل البصرة ،وبنى بها دارا .مات في
استعمله النبي
خالفة عثمان عن نحو من سبعين سنة( .سير أعالم النبالء.)099/0 :
رواه البالذري في أنساب األشراف.314/01 :

املختار من خطب أمري املؤمنني  وأوامره

249

يَ ْع ِر َف ُح ُقوقَ ُه ْمَ ،وأَ ْن يُن ِزل َ ُه ْم َعلَى َمنَا ِزلِه ِْمَ ،وأُ ِ
ين
وصيه ِ بِ ْاأل َ ْن َصا ِر ال َّ ِذ َ
َت َب َّو ُءوا ال َّد َار َو ْ ِ
يما َن ِم ْن قَ ْب ُل َخ ْيرا ،أَ ْن يَ ْق َب َل ِم ْن ُم ْح ِس ِنه ِْمَ ،ويَ َت َج َاو َز
اإل َ
َع ْن ُم ِسي ِئه ِْمَ ،وأُ ِ
وصيه ِ بِأَ ْه ِل ْاألَ ْم َصا ِر َخ ْيرا ،فَ ِإنَّ ُه ْم ر ِْد ُء(ِ ْ )0
اإل ْس َالم ِ،
يب
َو َغ ْي ُظ ا ْل َع ُدوَ ،وبَ ْي ُت ا ْل َما ِلَ ،و َال يَ ْرفَ ُع فَ ْض َل َص َدقَاتِه ِْم ِإ َّال بِ ِط ِ
أَ ْن ُف ِسه ِْمَ ،وأُ ِ
اب الْ َبادِيَةِ ،فَ ِإنَّ ُه ْم أَ ْص ُل ا ْل َع َر ِبَ ،و َما َّد ُة
وصيه ِ بَأَ ْع َر ِ
ِْ
اإل ْس َالمِ ،أَ ْن ُت ْؤ َخ َذ َص َدقَا ُت ُه ْم ِم ْن َح َو ِاشي أَ ْم َوالِه ِْم(َ ،)2و ُت َر َّد َعلَى
فُ َق َرائِه ِْمَ ،وأُ ِ
وصيه ِ بِأَ ْه ِل الذ َّمةِ َخ ْيرا ،أَ َّال يُ َكل َف ُه ْم ِإ َّال طَاقَ َت ُه ْمَ ،وأَ ْن
يُ َقات ِ َل ِم ْن َو َرائِه ِْمَ ،وأَ ْن يَ ِف َي ل َ ُه ْم بِ َع ْه ِد ِهم<(.)3

[ ]424وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ملا طُعن وجاءه الناس يثنون عليه ويودعونه
>أَبِ ْ ِ
ض
ول اهلل ِ ك
اإل َم َار ِة ُت َزكُّونَ ِني؟ ل َ َق ْد َص ِح ْب ُت َر ُس َ
ك فَ َق َب َ
اهللُ َر ُسول َ ُه َو ُه َو َعني َراض ،ثُ َّم َص ِح ْب ُت أَبَا بَ ْكر فَ َس ِم ْع ُت َوأَط َْع َت،
فَ ُت ُوف َي أَبُو بَ ْكر َوأَنَا َسا ِمع ُم ِطيعَ ،و َما أَ ْص َب ْح ُت أَ َخ ُاف َعلَى نَ ْف ِسي ِإ َّال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0الردء :العون( .جامع األصول البن األثير كك (.))2115
اإلبِ ِلَ ،ك ْاب ِن الم َخاضَ ،و ْاب ِن اللَّبونِ ،
ِ
واح ُدها ِ
( )2أيِ :صغار ْ ِ
وحاشية ُكل َش ْيء َجانِ ُب ُه
حاشية.
وط ََرفُه .وهو كحديث >ا َّت ِق َك َرائِ َم ْأم َوالهم<( .النهاية البن األثير كك ( َح َشا)).
( )3رواه البخاري في صحيحه ( )3111وابن حبان في صحيحه ( )6901وأبو يوسف في
الخراج :ص 23وعبد الرزاق في المصنف ( )21151وابن أبي شيبة في المصنف
( )31204والبالذري في أنساب األشراف 364/01 :والخالل في السنة ( )62والاللكائي
في شرح أصول االعتقاد (.)2540
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ِإ َم َار َت ُك ْم َه ِذهِ<(.)0

[ ]425وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف اخلالفة
يب
>لِ َي ْعلَ َم َم ْن َولِ َي َه َذا ْاألَ ْم َر ِم ْن بَ ْع ِدي أَ ْن َس ُيرِي ُد ُه َع ْن ُه الْ َقرِ ُ
اس َع ْن نَ ْف ِسي قِ َتاالَ ،ول َ ْو َعلِ ْم ُت أَ َّن أَ َحدا ِم َن
َوا ْل َب ِعي ُدِ ،إني َألُقَاتِ ُل النَّ َ
س أَ ْق َوى َعلَى َه َذا ْاألَ ْمرِ ِمني ل َ ُك ْن ُت أَ ْن أُقَ َّد َم فَ ُي ْض َر َب ُعنُ ِقي أَ َح ُّب
النَّا ِ
ِإل َ َّي ِم ْن أَ ْن آت ِ َي ِإل َ ْيه ِ<(.)2

[ ]426وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



البن عباس  وهو حيتضر
اس :أَ َّما أَنَا فَلَ ْم
> ْ
اح َف ْظ َعني ثَالثا ،فَ ِإني أَ َخ ُاف أَ ْن َال يُ ْد ِر َك ِني النَّ ُ
س َخلِي َفةَ ،و ُكلُّ
ض ِفي ا ْل َكاللَة ِ قَ َضاءَ ،ول َ ْم أَ ْس َت ْخلِ ْف َعلَى النَّا ِ
أَ ْق ِ
ي َذلِ َ أَ ْف َع ُل
اسْ :اس َت ْخلِ ْف .فَ َق َال> :أَ َّ
َم ْملُوك لِي َع ِتيق< .فَ َق َال ل َ ُه النَّ ُ
س أَ ْم َر ُه ْم ،فَ َق ْد َت َر َك ُه نَب ُِّي
فَ َق ْد فَ َعلَ ُه َم ْن ُه َو َخ ْير ِمنيِ ،إ ْن أَ َد ْع ِإلَى النَّا ِ
المَ ،و ِإ ْن أَ ْس َت ْخلِ ْف ،فَ َق ِد ْاس َت ْخلَ َف َم ْن ُه َو َخ ْير
اهلل ِ َعلَ ْيه ِ َّ
الصال ُة َو َّ
الس ُ
ول اهلل ِ
اح ْب َت َر ُس َ
ِمني :أَبُو بَ ْكر< .فَ ُق ْل ُت ل َ ُه :أَ ْب ِش ْر بِالْ َجنَّة َِ ،ص َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 355/3 :وابن أبي شيبة في المصنف (.)31221
( )2رواه ابن شبة في تاريخ المدينة693/2 :
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يت َوأَ َّد ْي َت
ك
ين فَ َق ِو َ
ك ،فَأَ َط ْل َت ُص ْح َب َت ُهَ ،و ُول َ
يت أَ ْم َر ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
اي بِا ْل َجنَّةِ ،فَ َواهلل ِ ل َ ْو أَ َّن لِي كك قَ َال َعفَّا ُن:
ْاألَ َمانَ َة .فَ َق َال> :أَ َّما َت ْب ِش ُير َك ِإيَّ َ
فَال َواهلل ِ ال َّ ِذي َال ِإل َ َه ِإ َّال ُه َو ،ل َ ْو أَ َّن لِي كك ال ُّد ْن َيا بِ َما ِف َيها ال ْف َت َد ْي ُت بِه ِ
ين،
ِم ْن َه ْو ِل َما أَ َما ِمي قَ ْب َل أَ ْن أَ ْعلَ َم ا ْل َخ َب َرَ ،وأَ َّما قَ ْول ُ َ ِفي أَ ْمرِ ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
فَ َواهلل ِ ل َ َودِ ْد ُت أَ َّن َذلِ َ َك َفافاَ ،ال لِي َوال َعلَ َّيَ ،وأَ َّما َما َذ َك ْر َت ِم ْن
ك فَ َذلِ َ <(.)0
ُص ْح َبةِ نَبِي اهلل ِ ك

[ ]427وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



البنه عبد اهلل  وهو حيتضر
ض؛ َح َّتى َال
> ِإ َذا َو َض ْع َت ِني ِفي ل َ ْح ِدي فَأَ ْف ِ
ض بِ َخدي ِإلَى ْاألَ ْر ِ
ض َش ْيء<(.)2
يَ ُكو َن بَ ْي َن َخدي َوبَ ْي َن ْاألَ ْر ِ

اج َع ْل ُر ْك َب َت ْي َ
احرِ ْف ِنيَ ،و ْ
وقال> :يَا بُنَ َّيِ ،إ َذا َح َض َر ْت ِني ا ْل َوفَا ُة فَ ْ
ِفي ُص ْلبِيَ ،و َض ْع يَ َد َك ا ْل ُي ْمنَى َعلَى َجبِي ِنيَ ،ويَ َد َك ا ْل ُي ْس َرى َعلَى َذ ْق ِني،
ص ُدوا ِفي َك َف ِني ،فَ ِإنَّ ُه ِإ ْن ي ُك ْن لِي ِع ْن َد اهلل ِ
فَ ِإ َذا قُب ِْض ُت فَأَ ْغ ِم ْض ِنيَ ،وا ْق ِ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه أحمد في المسند ( )322والطيالسي في المسند ( )26وابن شبة في تاريخ المدينة:
.923/3
( )2رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 361/3 :وأحمد في الزهد ( )634واللفظ له ،والبالذري
في أنساب األشراف 431 /01 :وابن أبي الدنيا في المحتضرين ( )42وابن عساكر في
تاريخ دمشق.445/44 :
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َخ ْير أَ ْب َدل َ ِني َخ ْيرا ِم ْن ُهَ ،و ِإ ْن ُك ْن ُت َعلَى َغ ْيرِ َذلِ َ َسلَ َب ِني فَأَ ْس َر َع َس ْلبِي،
َوا ْق ِ
ص ُدوا ِفي ُح ْف َرتِي ،فَ ِإنَّ ُه ِإ ْن يَ ُك ْن لِي ِع ْن َد اهلل ِ َخ ْير َو َّس َع لِي ِف َيها َم َّد
بَ َصرِيَ ،و ِإ ْن ُك ْن ُت َعلَى َغ ْيرِ َذلِ َ َضيَّ َق َها َعلَ َّي َح َّتى َت ْخ َتلِ ُف أَ ْض َال ِعي،
َو َال ُت ْخرِ ُج َّن َم ِعي ْام َرأَةَ ،و َال ُت َزكُّونِي بِ َما ل َ ْي َس ِف َّي ،فَ ِإ َّن اهللَ ُه َو أَ ْعلَ ُم
بِي ،و ِإ َذا َخر ْج ُتم بِي فَأَ ْسرِ ُعوا ِفي ا ْلم ْش ِي ،فَ ِإنَّ ُه ِإ ْن ي ُك ْن لِي ِع ْن َد اهلل ِ
َ
َ ْ
َ
َ
َخ ْير قَ َّد ْم ُت ُمونِي ِإلَى َما ُه َو َخ ْير لِيَ ،و ِإ ْن ُك ْن ُت َعلَى َغ ْيرِ َذلِ َ ُك ْن ُت ْم قَ ْد
أَ ْل َق ْي ُت ْم َع ْن ِرقَابِ ُك ْم َش ًّرا َت ْح ِملُونَ ُه<(.)0

[ ]428وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



وقد مسع ابنته أم املؤمنني حفصة  تندبه
>يَا َع ْب َد اهلل ،أَ ْجلِ ْس ِني ،فَ َال َص ْب َر لِي َعلَى َما أَ ْس َم ُع< ،فَأَ ْسنَ َد ُه
عبد اهلل بن عمر ِإلَى َص ْد ِرهِ ،فَ َق َال ل َ َهاِ > :إني أُ َحر ُج َعلَ ْي ِ بِ َما لِي
َعلَ ْي ِ ِم َن ا ْل َحق أَ ْن َت ْن ُدبِي ِن َي بَ ْع َد َم ْجلِ ِس ِ َه َذا ،فَأَ َّما َع ْينُ ِ فَلَ ْن
أَ ْملِ َك َهاِ ،إنَّ ُه ل َ ْي َس ِم ْن َميت يُ ْن َد ُب بِ َما ل َ ْي َس ِفيه ِ ِإ َّال ا ْل َم َالئِ َك ُة َت ْم ُق ُت ُه<(.)2

[ ]429وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ين َعائِ َش َة ،
الم ْؤ ِم ِن َ
>يَا َع ْب َد اهلل ِ ْب َن ُع َم َر ،ا ْذ َه ْب ِإلَى أُم ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 351/3 :والبالذري فكي أنسكاب األشكراف 436/01 :ككك
 431وابن عساكر في تاريخ دمشق 446/44 :و.059/64
( )2رواه ابن سكعد فكي الطبقكات الكبكرى 360/3 :والكبالذري فكي أنسكاب األشكراف431/01 :
والحارث في مسنده كما في بغية الباحث ( )264وابن عساكر في تاريخ دمشق.441/44 :
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السالَ َم ،ثُ َّم َس ْل َها ،أَ ْن أُ ْدفَ َن َم َع
فَ ُق ْل :يَ ْق َرأُ ُع َم ُر ْب ُن ال َخطَّ ِ
اب َعلَ ْي ِ َّ
َص ِ
اح َب َّي<.
ِ
ِ
ِ
الي ْو َم َعلَى نَ ْف ِسي.
ف َقال َ ْت َعائ َش َةُ :ك ْن ُت أُرِي ُد ُه لنَ ْف ِسي فَ َل ُوث َرنَّ ُه َ

فَلَ َّما أَ ْق َب َل َع ْب َد اهللُ ْب َن ُع َم َر ،قَ َال له عمرَ :ما ل َ َد ْي َ ؟ قَ َال :أَ ِذنَ ْت
ين ،ف َق َال عمرَ > :ما َكا َن َش ْيء أَ َه َّم ِإل َ َّي ِم ْن َذلِ َ
الم ْؤ ِم ِن َ
ل َ َ يَا أَ ِم َير ُ
اح ِملُونِي ،ثُ َّم َسل ُموا ،ثُ َّم قُ ْل :يَ ْس َت ْأ ِذ ُن ُع َم ُر ْب ُن
الم ْض َج ِع ،فَ ِإ َذا قُب ِْض ُت فَ ْ
َ
اب ،فَ ِإ ْن أَ ِذنَ ْت لِي ،فَ ْاد ِفنُونِيَ ،و ِإ َّال فَ ُر ُّدونِي ِإلَى َم َقابِرِ
ال َخطَّ ِ
ِ
ين
ينِ ،إني الَ أَ ْعلَ ُم أَ َحدا أَ َح َّق بِ َه َذا األَ ْمرِ ِم ْن َه ُؤالَء النَّ َفرِ ال َّ ِذ َ
الم ْسلِ ِم َ
ُ
ك َو ُه َو َع ْن ُه ْم َراض ،فَ َم ِن ْاس َت ْخلَ ُفوا بَ ْع ِدي
ُت ُوف َي َر ُسولُ اهلل ِ ك
فَ ُه َو ال َخلِي َف ُة فَ ْاس َم ُعوا ل َ ُه َوأَ ِط ُيعوا< ،فَ َس َّمى ُع ْث َما َنَ ،و َعلِ ًّياَ ،و َط ْل َح َة،
الر ْح َم ِن ْب َن َع ْوفَ ،و َس ْع َد ْب َن أَبِي َوقَّاصَ ،و َول َ َج َعلَ ْيه ِ
َوال ُّزبَ ْي َرَ ،و َع ْب َد َّ
ين بِ ُب ْش َرى اهلل َِ ،كا َن ل َ َ
الم ْؤ ِم ِن َ
َشاب ِم َن األَ ْن َصا ِر ،فَ َق َال :أَ ْب ِش ْر يَا أَ ِم َير ُ
ِم َن ال َق َدم ِ ِفي ا ِإل ْسالَمِ َما قَ ْد َعلِ ْم َت ،ثُ َّم ْاس ُت ْخلِ ْف َت فَ َع َد ْل َت ،ثُ َّم
الش َه َاد ُة بَ ْع َد َه َذا ُكله ِ ،فَ َق َال> :ل َ ْي َت ِني يَا ْاب َن أَ ِخي َو َذلِ َ َك َفافا الَ َعلَ َّي
َّ
َوالَ لِي ،أُ ِ
وصي ال َخلِي َف َة ِم ْن بَ ْع ِدي بِا ْل ُم َه ِ
ين َخ ْيرا ،أَ ْن
ين األَ َّولِ َ
اجرِ َ
يَ ْعرِ َف ل َ ُه ْم َحق َُّه ْمَ ،وأَ ْن يَ ْح َفظَ ل َ ُه ْم ُح ْر َم َت ُه ْمَ ،وأُ ِ
وصيه ِ بِاألَ ْن َصا ِر َخ ْيرا
يما َن أَ ْن يُ ْق َب َل ِم ْن ُم ْح ِس ِنه ِْمَ ،ويُ ْع َفى َع ْن
ال َّ ِذ َ
ين َت َب َّو ُءوا ال َّد َار َوا ِإل َ
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ُم ِسي ِئه ِْمَ ،وأُ ِ
ك أَ ْن يُوفَى ل َ ُه ْم
وصيه ِ بِ ِذ َّمةِ اهلل َِ ،و ِذ َّمةِ َر ُسولِه ِ ك
بِ َع ْه ِد ِه ْمَ ،وأَ ْن يُ َق َات َل ِم ْن َو َرائِه ِْم َوأَ ْن الَ يُ َكلَّ ُفوا فَ ْو َق طَاقَ ِته ِْم<(.)0

[ ]431وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



وهو حيتضر
()2
ِ ِ
َ
كوم<
ككي ُم ْسككلِم أُ َصككلي َّ
الصك َكال َة ُكلَّ َهككا َوأَ ُصك ُ
>ظَلُككوم لنَ ْفسككي َغ ْي َككر أن َ
** ** **

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه البخاري في صحيحه ( )0392وابن أبي شيبة في المصنف ( )31204والخالل في
السنة ( )62وابن حبان في صحيحه ( )6901واآلجري في الشريعة ( )0396والاللكائي في
شرح أصول االعتقاد ( )2540والبيهقي في السنن الكبرى (.)06519
( )2ذكره ابن عبد البر في االستيعاب0051/3 :وابن األثير في أسد الغابة 056/4 :والكامل في
التاريخ.429/2 :

يف املُختار من كتب
أمري املؤمنني  ورسائله
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ب لَ ُه
[ ]431وَ ِمنْ كِتَا ٍ

251



إىل أبي عبيدة بن اجلراح  فقرأه على الناس باجلابية
س ِإ َّال َح ِ
ص ُيف ا ْل ُع ْق َد ِة(،)0
>أَ َّما بَ ْع ُد :فَ ِإنَّ ُه ل َ ْم يُ ِق ْم أَ ْم َر اهلل ِ ِفي النَّا ِ
ِ ِ ()2
ِ
َّ
اس ِم ْن ُه َعلَى َع ْو َرة َو َال يَ ْحنَ ُق ِفي ا ْل َحق َعلَى
ن
ال
ع
ل
ط
ي
ال
،
بَ ِعي ُد ا ْلغ َّرة
َ
َ ُ َّ ُ
الس َال ُم َعلَ ْي َ <(.)4
َج َّرة(َ ،)3و َال يَ َخ ُاف ِفي ِ
اهلل ِ ل َ ْو َم َة َالئِمَ ،و َّ

ب لَ ُه
[ ]432وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل أهل البصرة
وسى لِ َي ْأ ُخ َذ ِم ْن قَ ِوي ُك ْم لِ َض ِعي ِف ُك ْم،
> ِإني قَ ْد َول َّ ْي ُت َعلَ ْي ُك ْم أَبَا ُم َ
َولِ ُي َقاتِ َل بِ ُك ْم َع ُد َّو ُك ْمَ ،ولِ َي ْدفَ َع َع ْن دِي ِن ُك ْمَ ،ولِ َي ْجب َِي ل َ ُك ْم فَ ْي َئ ُك ْم ،ثُ َّم
يَ ْق ِس َم ُه ِفي ُك ْم<(.)5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3

()4
()5

ِ
حص َيف العقدة :الحصيف :المحكم العقل ،والعقدة :الرأي والتدبير (لسان العرب .)41/9
في أنساب األشرافِ ( 326/01 :إال َع ِف ُيف ا ْل ِف ْع ِل ،بَ ِعي ُد ا ْل َق ْعرِ) ،وقوله( :بَ ِعي ُد ال ِغ َّرة) :ال ِغ َّرة
هي الغفلة ،والمراد :أي من بعد حفظه لغفلة المسلمين( .النهاية .)355/3
رعي ِته.
الحنق :الغيظ .وال ِج َّرة :ما يخرجه البعير عن جوفه ويمضغه .والمرادَ :ال يَ ْحقد َعلَى َّ
فضرب ال ِج َّرة لِ َذلِ َ َم َثال( .النهاية البن األثير كك ( َج َر َر)).
َ
رواه أبو عبيد في الخطب والمواعظ ( )035وابن أبي شكيبة فكي المصكنف ( )34544وابكن
أبي الدنيا في اإلشراف ( )019وابن عساكر في تاريخ دمشق.219/44 :
رواه الطبري في تاريخه 10/4 :وابن عساكر في تاريخ دمشق 31/61 :وابن كثير في البدايكة
والنهاية.49/01 :
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ب لَ ُه
[ ]433وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل أمراء األجناد
ام ِإالَّ بِ ِم ْئ َزر ،و َال َت ْد ُخلُ ُه ْام َرأَة ِإ َّال ِم ْن
>أَ ْن ال يَ ْد ُخ َل َّ
الر ُج ُل ا ْل َح َّم َ
ِ
ِ
ِ
اء:
ور َة النُّو ِرَ ،و ْ
اء ُك ْم ُس َ
اج َعلُوا اللَّ ْه َو في ثَ َالثَة أَ ْش َي َ
َس َقمَ ،و َعل ُم َوا ن َس َ
ا ْل َخ ْي ِل َوالن َس ِاء َوالن َضا ِل<(.)0

ب لَ ُه
[ ]434وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل أمراء األجناد يف رجال غابوا عن نسائهم
>أَ ِن ْاد ُع فَ َالنا َوفُ َالنا كك نَاسا قَ ِد ا ْن َقطَ ُعوا ِم َن ا ْل َم ِدينَةِ َو َخلَ ْوا ِم ْن َها كك
فَ ِإ َّما أَ ْن يَ ْر ِج ُعوا ِإلَى نِ َسائِه ِْمَ ،و ِإ َّما أَ ْن يَ ْب َع ُثوا ِإل َ ْي ِه َّن بِنَ َف َقةَ ،و ِإ َّما أَ ْن
يُ َطل ُقوا َويَ ْب َع ُثوا بِنَ َف َقة ِ َما َم َضى<(.)2

ب لَ ُه
[ ]435وَ ِمنْ كِتَا ٍ



يف امرأة من َأ ْهلِ الْحِريَةِ أسلمت ومل يُسلم زوجُها
اء ْت فَ َارقَ ْت ُهَ ،و ِإ ْن َشاءَ ْت قَ َّر ْت ِع ْن َد ُه<(.)3
>أَ ْن َخي ُر َ
وها فَ ِإ ْن َش َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه عبد الرزاق في المصنف ( )0033وابن الجعد في مسنده ( )2314وابن أبكي شكيبة فكي
المصنف ( )0016والبيهقي في شعب اإليمان ( ،)1311والنص المذكور جمعي.
( )2رواه عبد الرزاق في المصنف ( )02346وابن أبي شيبة فكي المصكنف ( )09351والبيهقكي
في السنن الكبرى (.)05116
( )3رواه عبد الرزاق في المصنف ( )01113و(.)02661
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ب لَ ُه
[ ]436وَ ِمنْ كِتَا ٍ
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()0

إىل أبي عبيدة بن اجلراح
وقد كتب إليه عن رجل أقر بالزنا وا َّدعى جهله بالتحريم


وه،
وهَ ،و ِإ ْن َكا َن ل َ ْم يَ ْعلَ ْم فَ َعل ُم ُ
> ِإ ْن َكا َن َعلِ َم أَ َّن اهللَ َح َّر َم ُه فَ ُح ُّد ُ
وه<(.)2
َو ِإ ْن َع َاد فَ ُح ُّد ُ

ب لَ ُه
[ ]437وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل حذيفة بن اليمان



اس أُ ْع ِط َي َت ُه ْم َوأَ ْر َزاقَ ُه ْم< ،فَ َك َت َب ِإل َ ْيه ِ حذيفةِ :إنَّا قَ ْد
>أَ ْن أَ ْع ِط النَّ َ
ِ
ِ
ِ
اء اهللُ
فَ َع ْلنَا َوبَق َي َش ْيء َكثير ،فَ َك َت َب ِإل َ ْيه ِ ُع َم ُرِ > :إنَّ ُه فَ ْي ُؤ ُه ُم الَّذي أَفَ َ
َعلَ ْيه ِْم ،ل َ ْي َس ُه َو لِ ُع َم َر َو َال ِآل ِل ُع َم َر ،ا ْق ِس ْم ُه بَ ْينَ ُه ْم<(.)3

ب لَ ُه
[ ]438وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل خالد بن الوليد
وقد بلغه أنه دخل الحمام فتدلك بعد النورة بثخين عصفر
معجون بخمر:


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0قال ابن حجر في (تلخكيص الحبيكر :)003/4 :هككذا أخرجكه عبكد الكرزاق عكن ابكن عيينكة،
وأخرجه أيضا عن معمر عن عمرو بن دينار وزاد> :إ َّن الذي كتب إلى عمكر بكذل  ،هكو أبكو
عبيدة بن الجراح< ،وفي رواية له :أ َّن عثمان هو الذي أشار بذل على عمر .
( )2رواه عبد الرزاق في المصنف ( )03643وابن أبي شيبة فكي المصكنف ( )09351والبيهقكي
في السنن الكبرى (.)05116
( )3رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 299/3 :وعنه البالذري في فتوح البلدان :ص .435
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()0
ِ
د
ق
اهلل
ن
َّ
وإ
،
ر
م
خ
ب
>بَلَ َغ ِني أَنَّ َ َت َدل َّ ْك َت
حر َم ظَا ِه َر ال َخ ْمرِ
َ
ْ
َ
َّ
ْ
َ
وبَا ِطنَ ُهَ ،ك َما َح َّر َم ظَا ِه َر ا ِإل ْثمِ َوبَا ِطنَ ُه ،وقَ ْد َح َّر َم َم َّس ال َخ ْمرِ ِإ َّال أَ ْن
وها أَ ْج َس َاد ُك ْم فَ ِإنَّ َها نَ َجس ،و ِإ ْن فَ َع ْل ُت ْم
ُت ْغ َس َل َك َما َح َّر َم ُش ْربَ َها ،فَ َال ُت ِم ُّس َ
ودوا<.
فَ َال َت ُع ُ
اها ،فَ َع َاد ْت ُغ ُسوال َغ ْي َر َخ ْمر.
فَ َك َت َب ِإل َ ْيه ِ َخالِدِ :إنَّا قَ َت ْلنَ َ
الج َف ِاء ،فَ َال
فَ َك َت َب ِإل َ ْيه ِ ُع َم ُرِ > :إني أَظُ ُّن َآل ُ
الم ِغ َير ِة قَ ِد ْاب ُتلُوا بِ َ
أَ َم َات ُك ُم اهللُ َعلَ ْيه ِ(.)3(<!)2

ب لَ ُه
[ ]439وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل أهل الكوفة

>أَ َّما بَ ْع ُد ،فَ ِإني بَ َع ْث ُت ِإل َ ْي ُك ْم َع َّم َار ْب َن يَ ِ
اسر أَ ِميراَ ،و ْاب َن َم ْس ُعود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ
وال ِ
المطَيبكة.
كالعك َدس،
( )0ال َّدلُو ُك بِالْ َف ْت ِحْ :اسم لِ َما يَ َت َدل َّ َ بِه ِ ِم َن الْ َغ ُس َ
ْ
تَ ،
واألشكنَانَ ،و ْاأل َ ْش َكياء ُ
(النهاية البن األثير كك ( َدل َ َ )).
( )2وعند أبي عبيد في (غريب الحديث كك (ذرأ)) أ َّن عمر كتب إلى خالد بن الوليد> :أنَّ ُكه بَلَ َغ ِنكي
ِالشامَِ ،وأَ َّن َم ْن ب َِها ِم َن األ َ َع ِ
كن بِ َخ ْمكرَ ،و ِإنكي
ْت َح َّماما ب َّ
أَنَّ َ َد َخل َ
كاجمِ أَ َعك ُّدوا لَك َ َدلُوككا ُع ِج َ
الم ِغ َيرة َذ ْر َء النَّا ِر< .وقولهَ > :ذ ْر َء النَّا ِر< :أي َخ ْل ُقها الذين ُخلِقوا لها.
َألَظُنُّ ُك ْم َآل ُ
وفي األثر انقطاع بين سليمان بن موسى والفكاروق عمكر ~ ،فكإن سكليمان بكن موسكى عك َّده
الحافظ ابن حجر من الطبقة الخامسة ،وهي الطبقة الوسكطى مكن التكابعين الكذي رأوا الواحكد
واالثنين من الصحابة ،ولم يثبت لهم السماع .واألثر على فرض ثبوتكه وهكو غيكر ثابكت كمكا
ذكرنا محمول على التقريع الشديد والزجر لخالد ~.
( )3رواه الطبري في تاريخه 66/4 :وابن عسكاكر فكي تكاريخ دمشكق 265/06 :وابكن األثيكر فكي
الكامل في التاريخ 359 /2 :وابن العديم في بغية الطلب 3059/1 :وابكن كثيكر فكي البدايكة
والنهاية.45/01 :
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ُم َعلما َو َوزِيراَ ،وقَ ْد َج َع ْل ُت ْاب َن َم ْس ُعود َعلَى بَ ْي ِ
ت َمالِ ُك ْمَ ،و ِإنَّ ُه َما ل َ ِم َن
اب ُم َح َّمد ِم ْن أَ ْه ِل بَ ْدر ،فَ ْاس َم ُعوا ل َ ُه َما َوأَ ِط ُيعوا،
النُّ َج َب ِاء ِم ْن أَ ْص َح ِ
َوا ْق َت ُدوا بِه َِماَ ،وقَ ْد آثَ ْر ُت ُك ْم بِ ْاب ِن أُم َع ْبد(َ )0علَى نَ ْف ِسيَ ،وبَ َع ْث ُت ُع ْث َما َن
()3
()2
اج َع ْل َشط َْر َها
ْب َن ُحنَ ْيف َعلَى َّ
الس َوادِ َ ،و َر َز ْق ُت ُه ْم ُكلَّ يَ ْوم َشاة ،فَ ْ
الشط َْر الْ َباقِي بَ ْي َن َه ُؤ َال ِء ال َّث َالثَة ِ<(.)4
َو ْبطَ ْن َها لِ َع َّمار َو َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2

()3

()4

وهو عبد اهلل بن مسعود .
عثمان بن حنيف بن واهب األوسي األنصاري ،قال الترمذي :إنه شهد بدرا .وقال الجمهور:
أول مشاهده أُحد .عمل لعمر ثم لعلي  ،وواله عمر بن الخطاب  مساحة
األرضين وجبابتها ،وضرب الخراج والجزية على أهلها ،وواله علي  البصرة فأخرجه طلحة
والزبير  حين قدما البصرة ،ثم قدم علي  ،فكانت وقعة الجمل ،فلما خرج علي
 من البصرة والها عبد اهلل بن عباس  ،سكن عثمان بن حنيف الكوفة وبقي إلى
زمان معاوية( .االستيعاب 0133/3 :واإلصابة 310/4 :كك .)312
اح ُة ِم ْن
قال أبو عبيد في (األموال (( :))012يُ َق َال :إِ َّن َح َّد َّ
الس َوادِ ال َّ ِذي َوقَ َع ْت َعلَ ْيه ِ الْ ِم َس َ
ل َ ُد ْن ُت ُخوم ِ الْ َم ْو ِص ِل ،ما ًّدا م َع الْ َم ِاء ِإلَى َس ِ
اح ِل الْ َب ْحرِ ،بِب َِالدِ َع َّب َادا َن ِم ْن َش ْرقِي دِ ْجلَ َةَ ،ه َذا
َ َ
ض ُحل َْوا َنِ ،إلَى ُم ْن َت َهى ط ُُر ِق الْ َقادِ ِس َّية ِ الْ ُم َّت ِص ُل
طُول ُ ُهَ ،وأَ َّما َع ْر ُض ُه فَ َح ُّد ُه ُم ْن َقطَ ُع الْ َج َب ِل ِم ْن أَ ْر ِ
اج).
بِالْ ُع َذ ْي ِب ِم ْن أَ ْر ِ
ود َّ
ض الْ َع َر ِب فَ َه ِذهِ ُح ُد ُ
الس َوادَِ ،و َعلَ ْيه ِ َوقَ َع الْ َخ َر ُ
ونقل ابن كثير في (مسند الفاروق )510/2 :عن الكلبي قوله :إنما ُسمي السواد أل َّن العرب
حين جاءوا نظروا إلى مثل الليل من النخل والشجر والماء قسموه سوادا.
رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 255/2 :وابن أبي شيبة في المصنف ( )32913وأحمكد فكي
فضائل الصحابة ( )0541والفسوي في المعرفة والتكاريخ 533/2 :وابكن أبكي خيثمكة فكي تاريخكه
( )3544والبالذري في أنساب األشراف 063/0 :وابن أبي عاصم في اآلحكاد والمثكاني ()246
والطحاوي في شرح مشكل اآلثار ( )2111والطبراني في المعجم الكبيكر ( )1411والحكاكم فكي
المستدرك ( )5663والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (.)010
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ب لَ ُه
[ ]441وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل ُعمَيْرِ ْبنِ سَ ْعدٍ األَ ْنصَارِيِّ(َ )0وعُمَّالِهِ
ين
>أَ ْن َال يَ ُح َّد أَ ِم ُير ا ْل َج ْي ِ
شَ ،و َال أَ ِم ُير َس ِريَّة َر ُجال ِم َن ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
َح َّتى يَ ْطلُ َع ال َّد ْر ُب قَ ِافال ،فَ ِإني أَ ْخ َشى أَ ْن َت ْح ِملَ ُه ا ْل َح ِم َّي ُة َعلَى أَ ْن يَ ْل َح َق
ين<(.)2
بِا ْل ُم ْش ِر ِك َ

ب لَ ُه
[ ]441وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل سعد بن أبي وقاص  وأمراء الكوفة
اءنِي َما بَ ْي َن ا ْل ُع َذ ْي ِب(َ )3و ُح ْل َوا َن(َ ،)4و ِفي َذلِ ُك ْم
>أَ َّما بَ ْع ُد؛ فَ َق ْد َج َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3

()4

سكماه بهكذا عمكر إلعجابكه بكه،
عمير بن سعد األنصاري األوسي ،كان يقال لكه (نَ ِسكيج َو ْحك ِدهِ)َّ ،
كالم الجالس بن سكويد،
النبي
صحب رسول اهلل
 ،وهو الّذي رفع إلى ّ
وكان يتيما في ِحجره ،وشهد فتوح الشام ،واستعمله عمر على حمص إلى أن مات .وكان من
الزهاد ،و ُتوفي في ُمل معاوية( .اإلصابة.)596/4 :
رواه عبد الرزاق في المصنف ( )9311والبيهقي في السنن الكبرى (.)01226
يب :تصغير العذب ،وهو الماء الطيب :وهو ماء بين القادسية والمغيثة ،بينه وبين
ُ
الع َذ ُ
القادسية أربعة أميال وإلى المغيثة اثنان وثالثون ميال ،وقيل :هو واد لبني تميم ،وهو من
منازل حاج الكوفة ،وقيل :هو حد السواد( .معجم البلدان.)92/4 :
ُحلْوا ُن :بالضم ثم السكون ،وهو اسم لعدة مواضع ،أبرزها :حلكوان العكراق ،وهكي فكي آخكر
ضم
حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد ،وأما فتحها فإ َّن المسلمين لما فرغوا من جلوالء ّ
سيره على مقدمته إلى جرير بن عبد اهلل فكي
هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وكان عمه سعد قد ّ
خيل ورتبه بجلوالء ،فنهض إلى حلوان فهرب يزدجرد إلى أصبهان وفتح جرير حلوان صلحا
كف عنهم وآمنهم على ديكارهم وأمكوالهم ثكم مضكى نحكو الكدينور( .معجكم البلكدان:
على أن ّ
 291/2كك .)290
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واج َعلُوا بَ ْينَ ُك ْم َوبَ ْي َن ا ْل َع ُدو َم َفا َزة<(.)0
َما يَ ْك ِفي ُك ْم ِإ ِن ا َّت َق ْي ُت ْم َوأَ ْصلَ ْح ُت ْمْ ،

ب لَ ُه
[ ]442وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل سعد بن أبي وقاص
والء فَ َسر ِح
> ِإ ْن فَ َت َح اهللُ َعلَ ْي ُك ْم َجلُ َ
ا ْل َق ْومِ َح َّتى يَ ْن ِز َل بِ ُح ْل َوا َن فَ َي ُكو َن ر ِْدءا
َس َو َاد ُك ْم<(.)3



الْ َق ْع َقا َع ْب َن
ين
لِ ْل ُم ْسلِ ِم َ

ب لَ ُه
[ ]443وَ ِمنْ كِتَا ٍ

َع ْمرو(ِ )2في آثَا ِر
َويَ ْحرِ َز اهللُ ل َ ُك ْم



إىل سعد بن أبي وقاص



التمِيمِيُّ
ِيةِ َّ
يف أمر ُزهْرَةُ ْبنُ حَو َّ

()4

> َت ْع َم ُد ِإلَى ِم ْث ِل ُز ْه َر َة كك َوقَ ْد َصلِ َي بِ ِم ْث ِل َما َصلِ َي بِه َِ ،وقَ ْد بَ ِق َي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2

()3
()4

رواه ابن أبي شيبة في المصنف (.)34453
َ .ول َ ُه أثر عظيم ِفي قتكال
مي .قيل :إ ّنه ش ِه َد َوفَا ُة َر ُسو ِل اهلل
ال َق ْع َقاع ْبن َع ْمرو ال َّت ْ
مي ّ
كال :صكوت
ال ُف ْرس ِفي
القادسية وغيرها .وكان أحد األبطال المذكورين .يُ َقكالُ  :إ ّن أَبَكا بَ ْككر قَ َ
ّ
ِ
الصلح يومئذ
الر ُسول ِفي ُّ
علي وكان َّ
القعقاع في الجيش خير من ألف رجل .وش ِه َد الجمل مع ّ
بين الفريقين .وسكن الكوفة( .تاريخ اإلسالم.)311/2 :
رواه الطبري في تاريخه 34/4 :وابن الجوزي في المنتظم في التكاريخ 205/4 :وابكن األثيكر
في الكامل في التاريخ.345/2 :
 ،فأسلم ،ثم شهد
النبي
ُز ْهرة بن َح ِويَّة أو َج ِويَّة ال َّت ِم ْي ِم ُّي ،أوفده مل هجر على
ّ
القادسية مع سعد ،وكان على مقدمة الجيش في القادسية في قتال الفرس .وذكره مع سعد في
ّ
القادسية ذكر جميل ،كان سعد يرسله للغارة واتباع الفرس ،وهو الذي قتل جالينوس ،وأخذ
سلبه .وقيل :بل قتله كثير بن شهاب ،وبالقادسية قتل زهرة هذا( .االستيعاب.)565/2 :
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()0
ض ل َ ُه َسلَ َب ُه،
َعلَ ْي َ ِم ْن َح ْربِ َ َما بَ ِق َي كك َت ْك ِس ُر قَ ْرنَ ُه َ ،و ُت ْف ِس ُد قَ ْل َب ُه! أَ ْم ِ
الع َط ِاء بِ َخ ْم ِس ِما َئة( ،)2أَنَا أَ ْعلَ ُم بِ ُز ْه َر َة ِم ْن َ ،
َوفَض ْل ُه َعلَى أَ ْص َحابِه ِ ِع ْن َد َ
َو ِإ َّن ُز ْه َر َة ل َ ْم يَ ُك ْن لِ ُي َغي َب ِم ْن َسلَب َسلَ َب ُه َش ْيئا ،فَ ِإ ْن َكا َن ال َّ ِذي َس َعى
ِ
يارقانَ ،و ِإني قَ ْد نَ َّف ْل ُت
بِه ِ ِإل َ ْي َ َكاذبا فَلَ َق ُاه اهللُ ِم ْثل ُز ْه َر َة ،في عضديه َ
ُك َّل َم ْن قَ َت َل َر ُجال َسلَ َب ُه<(.)3

ب لَ ُه
[ ]444وَ ِمنْ كِتَا ٍ
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ين،
>أَ َّما بَ ْع ُد ،فَ ِس ْر ِم ْن َش َر َاف نَ ْح ِو فَار َِس بِ َم ْن َم َع َ ِم َن الْ ُم ْسلِ ِم َ
ِ
ِ
يما ل َ َد ْي َ أَنَّ َ
َو َت َوك َّْل َعلَى اهللَ ،و ْاس َت ِع ْن بِه ِ َعلَى أَ ْمرِ َك ُكله َِ ،و ْاعلَ ْم ف َ
َت ْق َد ُم َعلَى أُ َّمة َع َد ُد ُه ْم َك ِثيرَ ،و ُع َّد ُت ُه ْم فَ ِ
اضلَةَ ،وبَ ْأ ُس ُه ْم َش ِديدَ ،و َعلَى
بَلَد َم ِنيع كك َو ِإ ْن َكا َن َس ْهال كك َك ُؤود( )4لِب ُحو ِرهِ َوفُ ُي ِ
وضه ِ َو َدآدِئِه ِِ ،إال أَ ْن
ُ
ُت َو ِاف ُقوا َغ ْيضا ِم ْن فَ ْيض.
الض ْر َبَ ،و ِإيَّا ُك ْم
َو ِإ َذا ل َ ِق ُيت ُم ا ْل َق ْو َم أَ ْو أَ َحدا ِم ْن ُه ْم فَ ْاب َد ُءو ُه ُم َّ
الش َّد َو َّ
َوا ْل ُمنَاظ ََر َة لِ ُج ُمو ِعه ِْمَ ،وال يَ ْخ َد ُعنَّ ُك ْم ،فَ ِإنَّ ُه ْم َخ َد َعة َم َك َرة ،أَ ْم ُر ُه ْم َغ ْي ُر
اب
أمركم؛ إال أَ ْن ُت َجا ُّدو ُه ْمَ ،و ِإ َذا ا ْن َت َه ْي َت ِإلَى ا ْل َقادِ ِسيَّةِ كك َوا ْل َقادِ ِسيَّ ُة بَ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3
()4

قَر ُن اإلنسان :جانب رأسه( .جامع األصول البن األثير كك (.))1560
رواه الطبري في تاريخه 561/ 3 :وابن األثير في الكامل في التاريخ.304/2 :
رواه الطبري في تاريخه.561/ 3 :
ود( .تهذيب اللغة للزهري.)011/01 :
الص ْع ُبَ ،و ِهي َّ
المرت َقى َّ
الص ُع ُ
ال َك ُؤ ُ
ودْ :
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اب لِ َما َّدتِه ِْمَ ،ولِ َما يُ ِري ُدونَ ُه
فَار َِس ِفي ا ْل َجا ِهلِيَّةَِ ،و ِه َي أَ ْج َم ُع تِ ْل َ األَ ْب َو ِ
صيب َح ِ
ِم َن تِ ْل َ اآلصلَ ،و ُه َو َم ْن ِزل َر ِغيب َخ ِ
صين ُدونَ ُه قَنَا ِطر(،)0
()2
اس بَ ْي َن
َوأَ ْن َهار ُم ْم َت ِن َعة كك فَ َت ُكو ُن َم َسالِ ُح َ
َعلَى أَ ْن َقابِ َهاَ ،ويَ ُكو ُن النَّ ُ
ات ا ْل َح َج ِر َو َحافَّ ِ
ا ْل َح َج ِر َوا ْل َم َد ِر َعلَى َحافَّ ِ
ات ا ْل َم َد ِرَ ،وا ْل ِج َرا ُع بَ ْينَ ُه َما،
ثُ َّم ا ْل َز ْم َم َكانَ َ فَ َال َت ْب َر ْح ُه ،فَ ِإنَّ ُه ْم ِإ َذا أَ َح ُّسو َك أَ ْن َغ ْض َت ُه ْم َو َر َم ْو َك
بِ َج ْم ِعه ُِم ال َّ ِذي يَ ْأتِي َعلَى َخ ْيلِه ِْم َو َر ْجلِه ِْم َو َحد ِه ْم َو ِجد ِه ْم ،فَ ِإ ْن أَ ْن ُت ْم
اح َت َس ْب ُت ْم لِ ِق َتالِه ِ َونَ َو ْي ُت ُم األَ َمانَ َةَ ،ر َج ْو ُت أَ ْن ُت ْن َص ُروا
َص َب ْر ُت ْم لِ َع ُدو ُك ْم َو ْ
َعلَ ْيه ِْم ،ثُ َّم ال يَ ْج َت ِم ُع ل َ ُك ْم ِم ْثلُ ُه ْم أَبَدا ِإال أَ ْن يَ ْج َت ِم ُعوا َول َ ْي َس ْت َم َع ُه ْم
قُلُوبُ ُه ْمَ ،و ِإ ْن َت ُك ِن األُ ْخ َرى َكا َن ا ْل َح َج ُر ِفي أَ ْدبَا ِر ُك ْم ،فَا ْن َص َر ْف ُت ْم ِم ْن
أَ ْدنَى َم َد َرة ِم ْن أَ ْر ِضه ِْم ِإلَى أَ ْدنَى َح َجر ِم ْن أَ ْر ِض ُك ْم ،ثُ َّم ُك ْن ُت ْم َعلَ ْي َها
أَ ْج َرأَ َوبِ َها أَ ْعلَ َمَ ،و َكانُوا َع ْن َها أَ ْج َب َن َوبِ َها أَ ْج َه َلَ ،ح َّتى يَ ْأتِي اهللُ بِالْ َف ْت ِح
َعلَ ْيه ِْمَ ،ويَ ُر ُّد ل َ ُك ُم ا ْل َك َّر َة<(.)3
*

*

*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أعكم منكه ،النكه يككون بنكاء وغيكر بنكاء.
( )0القنطرة :ما يبنى على الماء ،للعبور عليكه ،والجسكر ُّ

(معجم الفروق اللغوية :ص.)063
( )2المسالح :جمع َم ْسلحة ،وهم قوم ذوو سالح ،والمسلحة أيضا ككالثغر والمرقَكب ،يككون فيكه
أقوام يرقبون العدو لئال يطرقهم ،فإذا رأوه :أعلمكوا أصكحابهم ليتكأ َّه ُبوا لكه( .جكامع األصكول
البن األثير كك (.))1414
( )3رواه الطبري في تاريخه 491/3 :كك  490وابن الجوزي في المنتظم في التاريخ.062/4 :
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ب لَ ُه
[ ]445وَ ِمنْ كِتَا ٍ
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اه ْد قَ ْلب َ َ ،و َحادِ ْث ُج ْن َد َك بِا ْل َم ْو ِع َظةِ َوالنيَّة ِ
>أَ َّما بَ ْع ُد ،فَ َت َع َ
َ
الص ْب َر ،فَ ِإ َّن ا ْل َم ُعونَ َة َت ْأتِي ِم َن
الص ْب َر َّ
َوا ْل ِح ْس َبةَِ ،و َم ْن َغ َف َل فَ ْل ُي َحد ْث ُه َماَ ،و َّ
اللَّه ِ َعلَى قَ ْد ِر النيَّةَِ ،واألَ ْج ُر َعلَى قَ ْد ِر الْ ِح ْس َبةَِ ،وا ْل َح َذ َر ا ْل َح َذ َر َعلَى
َم ْن أَ ْن َت َعلَ ْيه ِ َو َما أَ ْن َت بِ َسبِيلِه َِ ،و ْاسأَلُوا اللَّ َه الْ َع ِاف َي َةَ ،وأَ ْك ِث ُروا ِم ْن قَ ْو ِل:
ال َح ْو َل َوال قُ َّو َة ِإال بِاللَّه َِ ،وا ْك ُت ْب ِإل َ َّي أَ ْي َن بَلَ َغ َ َج ْم ُع ُه ْمَ ،و َم ْن
ض َما أَ َر ْد َت
َر ْأ ُس ُه ُم ال َّ ِذي يَلِي ُم َص َاد َم َت ُك ْم ،فَ ِإنَّ ُه قَ ْد َمنَ َع ِني ِم ْن بَ ْع ِ
اب بِه ِ قِلَّ ُة ِع ْل ِمي بِ َما َه َج ْم ُت ْم َعلَ ْيه َِ ،وال َّ ِذي ْاس َت َق َّر َعلَ ْيه ِ أَ ْم ُر
ا ْل ِك َت َ
َع ُدو ُك ْم ،فَ ِ
ينَ ،وا ْل َبلَ ِد ال َّ ِذي بَ ْينَ ُك ْم َوبَ ْي َن ا ْل َم َدائِ ِن
ص ْف لَنَا َمنَاز َِل ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
اج َع ْل ِني ِم ْن أَ ْم ِر ُك ْم َعلَى ا ْل َجلِيَّةَِ ،و َخ ِ
ف اللَّ َه
ِص َفة َكأَني أَ ْنظ ُُر ِإل َ ْي َهاَ ،و ْ
َو ْار ُج ُهَ ،وال ُت ْد ِل بِ َش ْيءَ ،و ْاعلَ ْم أَ َّن اللَّ َه قَ ْد َو َع َد ُك ْم َو َت َوك ََّل لِ َه َذا األَ ْمرِ
اح َذ ْر أَ ْن َت ْصرِفَ ُه َع ْن َ َ ،ويُ ْس َت ْب َد َل بِ ُك ْم َغ ْي ُر ُك ْم<.
بِ َما ال ُخ ْل َف ل َ ُه ،فَ ْ
فَ َك َت َب ِإل َ ْيه ِ َس ْعد بِ ِ
ص َفةِ الْ ُب ْل َدا ِنِ :إ َّن ا ْل َقادِ ِس َّي َة بَ ْي َن ا ْل َخ ْن َد ِق
الح ِإلَى
َوا ْل َع ِتي ِقَ ،و ِإ َّن َما َع ْن يَ َسا ِر الْ َقادِ ِس َّيةِ بَ ْحر أَ ْخ َض ُر ِفي َج ْوف َ
اآلخ ُر فَ َعلَى َشا ِط ِئ
ا ْل ِح َير ِة بَ ْي َن َطرِي َق ْي ِن ،فَأَ َّما أَ َح ُد ُه َما فَ َعلَى ال َّظ ْه ِرَ ،وأَ َّما َ
وض ،يَ ْطلَ ُع بِ َم ْن َسلَ َك ُه َعلَى َما بَ ْي َن ا ْل َخ َو ْرنَ ِق َوا ْل ِح َير ِة،
نَ ْهر يُ ْد َعى ا ْل َح ُض َ
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ض ِم َيا ِهه ِْم َو ِإ َّن َج ِم َيع
ولجةِ فَ ْيض ِم ْن فُ ُيو ِ
َو َما َع ْن يَ ِمي ِن ا ْل َقادِ ِس َّيةِ ِإلَى ا ْل َ
الس َوادِ قَ ْبلِي أَ ْلب ألَ ْه ِل فَار َِس قَ ْد َخ ُّفوا
ين ِم ْن أَ ْه ِل َّ
َم ْن َصال َ َح ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
ل َ ُه ْمَ ،و ْاس َت َع ُّدوا لَنَاَ ،و ِإ َّن ال َّ ِذي أَ َع ُّدوا لِ ُم َص َاد َم ِتنَا ُر ْس ُت َم ِفي أَ ْم َثال ل َ ُه
اض ُه ْم
اضنَا َو ِإ ْق َح َامنَاَ ،ونَ ْح ُن نُ َحا ِولُ ِإ ْن َغ َ
ِم ْن ُه ْم ،فَ ُه ْم يُ َحا ِولُو َن ِإ ْن َغ َ
َو ِإ ْب َرا َز ُه ْمَ ،وأَ ْم ُر اللَّه ِ بَ ْع ُد َماضَ ،وقَ َضا ُؤ ُه ُم َسلم ِإلَى َما قَ َّد َر لَنَا َو َعلَ ْينَا،
فَنَ ْسأَلُ اللَّ َه َخ ْي َر الْ َق َض ِاءَ ،و َخ ْي َر الْ َق َد ِر ِفي َع ِافيَة.

اءنِي ِك َتابُ َ َوفَه ِْم ُت ُه ،فَأَقِ ْم بِ َم َكانِ َ َح َّتى
فَ َك َت َب ِإل َ ْيه ِ ُع َم ُر> :قَ ْد َج َ
ِ
ض اهللُ ل َ َ َع ُد َّو َكَ ،و ْاعلَ ْم أَ َّن ل َ َها َما بَ ْع َد َها ،فَ ِإ ْن َمنَ َح َ اهللُ
يُ ْنغ َ
أَ ْدبَ َار ُه ْم فَال َت ْن َز ْع َع ْن ُه ْم َح َّتى َت ْق َت ِح َم َعلَ ْيه ُِم ا ْل َم َدائِ َن ،فَ ِإنَّ ُه َخ َرابُ َها ِإ ْن
اء اهلل<(.)0
َش َ

ب لَ ُه
[ ]446وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل سعد بن أبي وقاص
> ِإني قَ ْد أُ ْل ِق َي ِفي ُرو ِعي أَنَّ ُك ْم ِإ َذا ل َ ِق ُيت ُم ا ْل َع ُد َّو َه َز ْم ُت ُمو ُه ْم ،فَاط َْر ُحوا
الش َّ َ ،وآثِ ُروا ال َّت ِق َّي َة َعلَ ْيه ِ ،فَ ِإ ْن َال َع َب أَ َحد ِم ْن ُك ْم أَ َحدا ِم َن ا ْل َع َجمِ بِأَ َمان
َّ
أَ ْو قرفه بِ ِإ َش َارة أَ ْو بِلِ َسان ،فكان ال يَ ْدرِي األَ ْع َج ِم ُّي َما َكلَّ َم ُه بِه َِ ،و َكا َن
الض ِح َ َ ،وا ْل َوفَ َاء
ِع ْن َد ُه ْم أَ َمانا فَأَ ْج ُروا َذلِ َ ل َ ُه َم ْج َرى األَ َما ِنَ ،و ِإيَّا ُك ْم َو َّ
ا ْل َوفَ َاء! فَ ِإ َّن ا ْل َخ َطأَ بِا ْل َوفَ ِاء بَ ِق َّيةَ ،و ِإ َّن ا ْل َخ َطأَ بِا ْل َغ ْد ِر َهلَ َكةَ ،و ِف َيها َو ْهنُ ُك ْم


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه الطبري في تاريخه 490/3 :كك .492
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اب رِي ِح ُك ْمَ ،و ِإ ْق َبالُ رِي ِحه ِْم َو ْاعلَ ُموا أَني أُ َحذ ُر ُك ْم أَ ْن
َوقُ َّو ُة َع ُدو ُك ْمَ ،و َذ َه ُ
ين َو َس َببا لِ َت ْو ِهي ِنه ِْم<(.)0
َت ُكونُوا َش ْينا َعلَى ا ْل ُم ْسلِ ِم َ

ب لَ ُه
[ ]447وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل سعد بن أبي وقاص
وقد كتب إليه سعد أ َّن ملك فارس قد ولى رستم ْبن الفرخزاذ
األرمني حربه:
وال ما ي ْأ ُتونَ َ بِه ِ؛ و ْاس َت ِع ْن بِاهلل ِ
ِ
َ
> َال يَ ْك ُربَنَّ َ َما يَ ْأتي َ َع ْن ُه ْمَ َ َ ،
ِ()2
ْ
الجلَ ِد
و
ي
أ
الر
و
ِ
َّ
الم ْن َظ َرة َ
َ َ
َو َت َو َّك ْل َعلَ ْيه َِ ،و ْاب َع ْث ِإل َ ْيه ِ ِر َجاال ِم ْن أَ ْه ِل َ
ِ
لي
يَ ْد ُعونَ ُه ،فَ ِإ َّن اهللَ َجا ِعل ُد َع َاء ُه ْم َت ْوهينا ل َ ُه ْمَ ،وفَ ْلجا َعلَ ْي ِه ْمَ ،وا ْك ُت ْب ِإ َّ
ِفي ُكل يَ ْوم<(.)3


ب لَ ُه
[ ]448وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل املثنى بن حارثة الشيباني
جلِيُّ 
جبرِير الْبَ َ
رداً على تعريضه َ
ك

>إنِّي ل َ ْم أَ ُك ْن َلَ ْس َت ْعملُ َك َعلَى َر ُجل م ْن أَ ْص َحاب ُم َحمد
<(.)4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3

()4

رواه الطبري في تاريخه 493/3 :وابن األثير في الكامل في التاريخ.291/2 :
في الكامل في التاريخ( :أَ ْه ِل الْ ُمنَاظ ََرة) وفي البداية والنهاية( :أَ ْه ِل النَّ َظر).
رواه الطبري في تاريخه 495/3 :وابن األثير في الكامل في التاريخ 292/2 :وابن كثير في
البداية والنهاية.609/9 :
رواه الطبري في تاريخه.412/3 :

املختار من كتب أمري املؤمنني  ورسائله

ب لَ ُه
[ ]449وَ ِمنْ كِتَا ٍ
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إىل املثنى بن حارثة الشيباني
جرْ َد
ملَّا بلغه اجتماع الفرس على َيزْدَ َ
اجمَِ ،و َت َف َّرقُوا ِفي ا ْل ِمياهِ
اخ ُر ُجوا ِم ْن بَ ْي َن ظ َْه َر ِي األ َ َع ِ
>أَ َّما بَ ْع ُد ،فَ ْ
َ
ال َّ ِتي َتلِي األ َ َع ِ
اج َم َعلَى ُح ُدودِ أَ ْر ِض ُك ْم َوأَ ْر ِضه ِْمَ ،وال َت َد ُعوا ِفي َربِ َيع َة
أَ َحدا َوال ُم َض َر َوال ُحلَ َفائِه ِْم أَ َحدا ِم ْن أَ ْه ِل النَّ َج َد ِ
ات َوال فَارِسا ِإال
اح ِملُوا ا ْل َع َر َب َعلَى الْجد
اء طَائِعا َو ِإال َح َش ْر ُت ُم ُ
اج َتلَ ْب ُت ُم ُ
ْ
وهْ ،
وه ،فَ ِإ ْن َج َ
إذ ج َّد ا ْل َع َجم ،فلتلقوا ِج َّد ُه ْم بِ ِجد ُك ْم<(.)1

ب لَ ُه
[ ]451وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل األحنف بن قيس ملا بلغه تغلبه على ا ْلمَرْوَ ْينِ وَ َبلْخَ
>أَ َّما بَ ْع ُد ،فَال َت ُجو َز َّن النَّ ْه َر َوا ْق َت ِ
ص ْر َعلَى َما ُدونَ ُهَ ،وقَ ْد َع َر ْف ُت ْم
اسا َن
اسا َن ،فَ َداو ُِموا َعلَى ال َّ ِذي َد َخ ْل ُت ْم بِه ِ ُخ َر َ
بِأَي َش ْيء َد َخ ْل ُت ْم َعلَى ُخ َر َ
يَ ُد ْم ل َ ُك ُم النَّ ْص ُرَ ،و ِإيَّا ُك ْم أَ ْن َت ْع ُب ُروا فَ ُت َف ُّضوا<(.)2

ب لَ ُه
[ ]451وَ ِمنْ كِتَا ٍ



ك الرُّو ِم وقد سأله عن كلمة جيتمع فيها العلم كله
إىل َملِ ُ
س َما ُت ِح ُّب لِنَ ْف ِس َ َ ،وا ْك َر ْه ل َ ُه ْم َما َت ْك َر ُه ل َ َهاَ ،ت ْج َت ِم ْع
>أَ ِح َّب لِلنَّا ِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه الطبري في تاريخه.411/3 :
( )2رواه الطبري في تاريخه.061/4 :
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اس بِ َما يَلِي َ َ ،ت ْج َت ِم ْع ل َ َ ا ْل َم ْع ِرفَ ُة
ل َ َ ا ْل ِح ْك َم ُة ُكلُّ َها َو ْاع َت ِبرِ النَّ َ
ُكلُّ َها<(.)0

ب لَ ُه
[ ]452وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل أبي عبيدة ومعاذ بن جبل  حني بعثهما إىل الشام
وه
>أَ ِن ا ْنظ ُُروا ِإلَى َر ُجل ِم ْن َصالِ ِحي َم ْن قَ ْبلَ ُك ْم ،فَ ْاس َت ْع ِملُ ُ
َعلَى ا ْل َق َض ِاء ،وارفَ ُعو ُهم ،وأَ ْو ِس ُعوا َعلَيهِم ،وأَ ْغنُو ُهم ِم ْن ما ِل اهلل ِ
ْ ْ َ
ْ َ
َ ْ
ْ
َ
َع َّز َو َج َّل<(.)2

ب لَ ُه
[ ]453وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل بعض عماله يعهد إليه
ين ط ُْه َرة ِألَ ْع َمالِه ِْمَ ،و َز َكاة ِألَ ْم َوالِه ِْم،
> ُخ ِذ َّ
الص َدقَ َة ِم َن الْ ُم ْسلِ ِم َ
ين،
َو ُح ْكما ِم ْن أَ ْح َكامِ اللَّه ِ ،ا ْل َع َد ُاء ِف َيها َح ْيفَ ،وظُ ْلم لِ ْل ُم ْسلِ ِم َ
ِ
ِ
َوال َّت ْق ِ
اس بِأَ ْم َوالِه ِْم
ص ُير َع ْن َها ُم َد َاهنَة في ا ْل َحقَ ،وخ َيانَة لِ ْل ََمانَةِ ،فَ ْاد ُع النَّ َ
اس أَ َّول َ ُه ْم
ِإلَى أَ ْرفَ ِق ا ْل َم َجا ِم ِعَ ،وأَ ْق َربِ َها ِإلَى َم َصالِ ِحه ِْمَ ،و َال َت ْح ِب ِ
س النَّ َ
اشيَة ِ َعلَ ْي َها َش ِدي َدةَ ،علَ ْي َها َمه َِالت(َ ،)3و َال
الر َج َز لِ ْل َم َ
ِآل ِخ ِر ِه ْم ،فَ ِإ َّن َّ
الر ُج ُل َعلَ ْي َ َغنَ َم ُه،
َت ُس ْق َها َم َساقا يَ ْب ُع ُد بِ َها ا ْل َك َل ُ َو ِو ْر ُد َها ،فَ ِإ َذا أَ ْوقَ َف َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه الطبري في تاريخه 259/4 :وابن الجوزي في المنتظم في التاريخ.039/4 :
( )2رواه ابن المقرئ في المعجم ( )0244وعفان بن مسلم في أحاديثكه ( )21وابكن عسكاكر فكي
تاريخ دمشق.435/51 :
( )3في لفظ> :فَ ِإ َّن ال َّد َج َن لِل َْم ِ
اش َية ِ َعلَ ْي َها َش ِديد ل َ َهاُ ،م ْهلِ ُ <.
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الص َدقَ َة ِم ْن أَ ْو َس ِط َها،
اهاَ ،و ُخ ِذ َّ
فَ َال َت ْع َت ْم ِم ْن َغنَ ِمه َِ ،و َال َت ْأ ُخذْ ِم ْن أَ ْدنَ َ
الس َّن
َو َال َت ْأ ُخذْ ِم ْن َر ُجل ْإن ل َ ْم َت ِج ْد ِفي ِإبِلِه ِ الس َّن ال َّ ِتي َعلَ ْيه ِ ِإ َال تِ ْل َ َّ
ِ
ِ
ِ
ض ِم َّما
ِم ْن َش ْر َوى ِإبِلِه ِ ،أَ ْو ق َ
يم َة َع ْدلَ ،وا ْنظ ُْر َذوات ال َّدرَ ،والْ َماخ َ
ين ،فَ ِإنَّ َها َمالُ
َت ِج ُب ِم ْن ُه َّ
الص َدقَ ُة فَ َتنَك َّْب َع ْن َها َع ْن َم َصالِ ِح ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
َح ِ
اضرِ ِه ْمَ ،و َز ُاد ُم ْغرِبِ َه ْم ،أَ ْو ُم ِعديه ِْمَ ،و َذ ِخ َير ُة َز َمانِه ِْم ،ثُ َّم ا ْق ِس ْم
ِ
الش ُيو ِخ ،فَ َم ِن
الم ْس َكنَةَِ ،و ْاأل َ ْي َتامَِ ،و ْاألَ َرا ِم ِلَ ،و ُّ
لِ ْل ُف َق َراءَ ،و ْاب َد ْأ بِ َض َع َفةِ َ
اج َت َم َع ل َ َ ِم َن ا ْل َم َسا ِكي ِن فَ َكانُوا أَ ْه َل بَ ْيت يَ َت َعاقَ ُبو َنَ ،ويَ َت َح َاملُو َن فَا ْق ِس ْم
ْ
ل َ ُه ْم َما َكا َن ِم َن ْ ِ
وه َح ْملَ ُه ْمَ ،و ِإ ْن َكا َن ِم َن ا ْل َغنَمِ ْامنَ ْح ُه ْم،
اإلبِ ِل يَ َت َعاقَ ُب ُ
َو َم ْن َكا َن فَ ًّذا فَ َال ُت ْن ِق ْص ُك َّل َخ ْم َسة ِم ْن ُه ْم ِم ْن فَ َر ْي َضة أَ ْو َع ْشر َش ْيئا ِإلَى
َخ ْم َس َع ْش َر َة ِم َن ا ْل َغنَمِ<(.)0

ب لَ ُه
[ ]454وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل سعد بن أبي وقاص



ين ْب َن ال ُْه ْر ُم َزا ِن قَ ْد َج َم َع َج ْم ًعا:
وقد بلغه أ َ َّن آ ِذ َ

()2
ِ
اج َع ْل َعلَى ُم َقد َم ِته ِ
و
د
ن
ج
ي
ف
اب
> ْاب َع ْث ِإل َ ْيه ِْم ِض َر َار ْب َن ا ْل َخطَّ ِ
ُْ َ ْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه عبد الرزاق في المصنف ( )6122و( )6900مختصرا ،والنص المذكور جمعي.
( )2ضرار بن الخطاب بن مرداس القرشي الفهري :فارس شاعر ،صحابي .من القادة .من سكان
الشراة ،فوق الطائف .قاتل المسلمين يوم أحد والخنكدق أشكد قتكال ،وأسكلم يكوم الفكتح=،
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الر ِ
اسب َِّي
يَ ،و َعلَى ُم َجن َب َت ْيه ِ َع ْب َد اللَّه ِ ْب َن َو ْهب َّ
ْاب َن ا ْل ُه َذ ْي ِل األَ َس ِد َّ
َحلِ َيف بَ ِجيلَ َةَ ،والْ ُم َضار َِب ْب َن فُالن ا ْل ِع ْجلِ َّي(.)3(< )2

()0

ب لَ ُه
[ ]455وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل سعد بن أبي وقاص



ام َوال ِع َر َاق ،فَ ْاب َع ْث ِم ْن ِع ْن ِد َك
ين َّ
الم ْسلِ ِم َ
الش َ
>إ َّن اهللَ قَ ْد فَ َت َح َعلَى ُ
الج ِز َير ِةَ ،وأَم ْر َعلَ ْي ِه ْم أَ َح َد ال َّث َالثَة َِ :خالِ َد ْب َن ُع ْرفُطَ َة ،أَ ْو
ُج ْندا ِإل َى َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

يوم الفتح قائال:
النبي
وهو الذي خاطب ّ
ككي قكككريش والت حكككين لجكككاء
نبككككي الهككككدى إليكككك لجككككا
يككككا
حك ّ
ّ
حين ضكاقت علكيهم سكعة األرض

السككككككككماء
وعككككككككاداهم إلككككككككه ّ

إ ّن سكككعدا يريكككد قاصكككمة الظّهكككر

بأهككككككل الحجككككككون والبطحككككككاء

والتقت حلقتكا البطكان علكى القكوم

الصككككككلعاء
بالصككككككيلم ّ
ونككككككودوا ّ

(الطبقات الكبرى 454/5 :واإلصابة 392/3 :كك .)393
( )0عبد اللَّه بن وهب الراسبي :من بني راسب بن مال بن ميدعان بن مال بن نصر بن األزد،
له إدراك ،وليس له صحبة ،شهد فتوح العراق مع سعد بن أبي وقاص .وكان عجبا فكي كثكرة
العبادة حتى لقب ذا الثفنات ،كان لكثرة سجوده صار في يديه وركبتيه كثفنكات البعيكر ،ككان
علي بن أبي طالب في حروبه .ولما وقع التحكيم أنكره جماعة ،فيهم الراسبي ،فاجتمعوا
مع ّ
بالنهروان (بين بغداد وواسط) وأمروه عليهم ،فقاتلهم علي  ،وقتكل الراسكبي فكي هكذه
الوقعة( .اإلصابة.)11/5 :
( )2مضارب بن زيد العجلي ،كان من ّقواد المثنى بن حارثة وأمرائكه علكى مقدمتكه لمكا سكار إلكى
محاربة أهل العكراق ،وذلك سكنة ثكالث عشكرة ،ثكم شكهد بعكد ذلك القادسكية( .اإلصكابة:
.)99/6
( )3رواه الطبري في تاريخه.31/4 :
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اش َم ْب َن ُع ْتب َة( ،)0أَ ْو ِ
َه ِ
اض ْب َن ُغ ْنم(.)3(<)2
ي
ع
َ َ
َ

ب لَ ُه
[ ]456وَ ِمنْ كِتَا ٍ

إلى أبي عبيدة بن الجراح
َو َتأَلَّ َب َعلَ ْي ِه ال َْع ُد ُّو:





وقد بلغه أنه ُح ِ
الشامِ،
ص َر ِب َّ

> َس َالم أَ َّما بَ ْع ُد ،فَ ِإنَّ ُه َما َت ْنزِلُ بِ َع ْبد ُم ْؤ ِمن من ُم ْن َز ِل ِش َّدة ،يَ ْج َع ِل
اهللُ بَ ْع َد ُها فَ َرجاَ ،و ِإنَّ ُه َِل َ ْن يَ ْغلِ َب ُع ْسر يُ ْس َري ِنَ ،وإ َّن اهللَ َت َب َار َك َو َت َعالَى
يَ ُقولُ ِفي ِك َتابِه ِ{ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ} [آل عمران.)4(< ]211 :
*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2

()3
()4

*

*

هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ال ُّز ْهر ِّي ،ابن أخي سعد ،ويُعرف بال ِم ْرقالُ .ولد في حياة النَّبِي
وشهِد اليرموك وأصيبت عينُه يومئذ ،وشكهد فكتح دمشكق،
تثب ْت له ُص ْحبةَ ،
 ،ولم ُ
علي يوم ِصفين( .تاريخ اإلسالم.)330/2 :
وكان أحد األشراف ،وكانت معه راي ُة ّ
َفبكايَ َع بيعكة
عياض ْبن غنم الفهري ،أسلم قبكل الحديبيكة وشكهدها مكع رسكول اهلل
خيرا ،صالحا ،زاهدا ،سخيا ،وهو الذي افتتح الجزيرة صلحا .وحضر فكتح
ضوان؛ وكان ّ
الر َ
المدائن مع سعد بن أَبِي وقاص ،وكان ُع َمر ْبن الخطاب واله اإلمارة بالشام بعكد أَبكي عبيكدة
بن الجراح ،وبها كانت وفاته( .سير أعالم النبالء 354/2 :واإلصابة.)629/4 :
رواه الطبري في تاريخه 53/4 :وابن األثير في الكامل في التاريخ351 /2 :
رواه مالك فككي الموطككأ ( ) 0620وابككن المبككارك فككي الجهككاد ( ) 201وابككن أبككي شككيبة فككي
المصنف ( )34532و( )33141وأبو داود في الزهد ( ) 11وابن أبي الدنيا في الفرج بعد
الشدة ( )30والحاكم في المستدرك ( ) 3016والبيهقي في شعب اإليمان (.)9531
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ب لَ ُه
[ ]457وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل املغرية بن شعبة  فيما بلغه من أمر الزنا
>أَ َّما بَ ْع ُد ،فَ ِإنَّ ُه قَ ْد َرقِ َي ِإل َ َّي ِم ْن َح ِدي ِث َ َح ِديث ،فَ ِإ ْن يَ ُك ْن
َم ْص ُدوقا َعلَ ْي َ فَ َل َْن َت ُكو َن ِم َّت قَ ْب َل ا ْل َي ْومِ َخ ْير ل َ َ <(.)0

ب لَ ُه
[ ]458وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل املغرية بن شعبة
الش َع َر ِاء َما قَالُوا ِفي ا ْل َجا ِهلِيَّةِ
>أَ ِن ْاس َت ْن ِش ْد َم ْن قِ َبلَ َ ِم َن ُّ
َو ْ ِ
الم ِغ َير ُة ِإلَى ْاألَ ْغلَ ِب ا ْل ِع ْجلِي( ،)2فَ َق َال :أَ ْن ِش ْدنِي،
اإل ْس َالم ِ< ،فَأَ ْر َس َل ُ
فَ َق َال :أَ َر َجزا ُترِي ُد أَ ْم قَ ِ
لت َهينا َم ْو ُجودا ،ثُ َّم أَ ْر َس َل
صيدا؟ فَ َق ْد َسأَ َ
المغيرة ِإلَى لَبِي ِد ْب ِن َربِ َيع َة( ،)3فَ َق َال :أَ ْن ِش ْدنِي ،فَ َق َالِ :إ ْن ِش ْئ َت
أَ ْن َش ْد ُت َ ِم َّما قَ ْد ُع ِف َي َع ْن ُه ِم ْن ِش ْع ِر ا ْل َجا ِهلِ َّيةِ ،قَ َالَ :ال ،أَ ْن ِش ْدنِي


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه ابن أبي شيبة في المصنف (.)29420
( )2األغلب ْبن جشكم ْبكن َس ْكعد الْ ِع ْجلِكيُ ،ع َمكر ِفكي الجاهليكة طكويال ،وأدرك اإلسكالم ،فحسكن
كم َككا َن
إسالمه ،وهاجر إلى المدينة بعد موته
 ،ولهذا لم يذكره أحد في الصكحابة .ثُ َّ
ِم َّمن توجه ِإلَى الكوفة َم َع َس ْعد ْبن أَبِي وقاص ،فاستشهد ِفي وقعكة نهاونكد ،فقبكره هنكاك َم َكع
قبور الشهداءَ ،و ُه َو أول مكن رجكز األراجيكز( .المنكتظم البكن الجكوزي 210/4 :واإلصكابة:
 249/0كك .)251
فأسلم وحسن إسالمه.
ِي ،وفد على النبي
( )3لَبِي ُد ْب ُن َرب َِيع َة ْب ِن َمالِ الْ َه َوا ِزنِ ُّي الْ َعا ِمر ُّ
وكان أحد أشراف قومه ،نزل الكوفة ،وكان ال تهب الصبا إال نحر وأطعكم .وككان قكد اعتكزل
الفتن( .تاريخ اإلسالم.)436/2 :
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ِ
َما قُ ْل َت ِفي ْ ِ
ور َة ا ْل َب َق َر ِة ،فَ َق َال:
اإل ْس َالمِ .فَا ْن َطلَ َق ِإلَى أَدِيم فَ َك َت َب فيه ِ ُس َ
أَ ْب َدل َ ِني اهللُ َم َكا َن الش ْعرِ َه َذا.

اب ،فَ َك َت َب ِإل َ ْيه ِ ُع َم ُر:
فَ َك َت َب المغيرة بِ َذلِ َ ِإلَى ُع َم َر ْب ِن ا ْل َخطَّ ِ
الش َع َر ِاء َح َّق ْ ِ
اإل ْس َالمِ ِإ َّال لَبِي ُد ْب ُن َربِ َيع َة،
> ِإنَّ ُه ل َ ْم يَ ْع ِر ْف أَ َحد ِم َن ُّ
ِ
اج َع ْل َها ِفي َعطَ ِاء لَبِيد< ،فَ َر ِك َب
فَأَ ْن ِق ْص ِم ْن َعطَاء ْاأل َ ْغلَ ِب َخ ْم َس ِما َئة َو ْ
ِإل َ ْيه ِ ْاألَ ْغلَ ُب ،فَ َق َالُ :ت ْن ِق ُص َعطَائِي ِم ْن أَ ْن أَط َْع ُت َ  ،فَ َر َّد ا ْل َخ ْم َس ِما َئةِ
َوأَقَ َّر ِفي َع َط ِاء لَبِيد ا ْل َخ ْم َس ِما َئةِ(.)0

ب لَ ُه
[ ]459وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل عمّاله يف األمصار
ين َح ًّدا
>أَ ْن َال يَ ْجلِ َد َّن أَ ِم ُير َج ْيش َو َال َسرِيَّة َر ُجال ِم َن ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
الش ْي َطا ِن فَ َي ْل َح َق
َو ُه َو َغاز َح َّتى يَ ْق َط َع ال َّد ْر َب قَ ِافال؛ لِ َئ َّال َت ْح ِملَ ُه َح ِميَّ ُة َّ
بِا ْل ُكفَّا ِر<(.)2

ب لَ ُه
[ ]461وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل عمّاله يف األمصار
ِ
اء ُك ْم ،فَ ِإنَّ ُه ِم ْن َشر أَيَّا ِم ُكم<(.)3
>أَ ْن َال ُتطيلُوا بِنَ َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه ابن أبي الدنيا في اإلشراف (.)04
( )2رواه سعيد بن منصور في السنن ( )2511وابن أبي شيبة في المصنف (.)29464
( )3رواه ابككن سككعد فككي الطبقككات الكبككرى 416/1 :والبخككاري فككي األدب المفككرد (=)452

216

املختار من كتب أمري املؤمنني  ورسائله

ب لَ ُه
[ ]461وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل يعلى بن أمية( )0إىل اليمن إلجالء أهل جنران

()2

ام ِم ْن ُه ْم َعلَى
>ا ْئ ِته ِْم َوال َت ْف ِت ْن ُه ْم َع ْن دِي ِنه ِْم ،ثُ َّم أَ ْجلِه ِْمَ ،م ْن أَقَ َ
ِ
ض ُكل َم ْن ُت ْجلِي ِم ْن ُه ْم ،ثُ َّم َخي ْر ُه ُم
دي ِنه َِ ،وأَ ْقرِ ِر الْ ُم ْسلِ َمَ ،و ْام َس ْح أَ ْر َ
ا ْل ُب ْل َدا َنَ ،وأَ ْعلِ ْم ُه ْم أَنَّا نُ ْجلِيه ِْم بِأَ ْمرِ اهلل ِ َو َر ُسولِه ِ ،أَ َّال يُ ْت َر َك بِ َج ِز َير ِة
ام َعلَى دِي ِنه ِ ِم ْن ُه ْم ،ثُ َّم نُ ْع ِطيه ِْم أَ ْرضا
ا ْل َع َر ِب دِينَا ِن ،فَ ْل ُي ْخ َر ُجوا َم ْن أَقَ َ
ِ
َكأَ ْر ِضه ِْمِ ،إ ْق َرارا ل َ ُه ْم بِا ْل َحق َعلَى أَ ْن ُف ِسنَاَ ،و َوفَاء بِ ِذ َّم ِته ِْم ف َ
يما أَ َم َر اهللُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= والبالذري في أنساب األشراف 421 /01 :وابن أبي الدنيا في قصر األمل (.)213
ومنيكة هكي أمكه ُم ْن َيك َة ب ِْنك ِ
ت َغ ْكز َوا َن؛
أمية التميمي ،ويُقال له أيضا( :يَ ْعلَى ُ
( )0يَ ْعلَى بن ّ
بن ُم ْن َي َة)ُ ،
أُ ْخ ِ
ت ُع ْت َب َة ب ِن َغ ْز َوا َن ،أسلم يوم الفتح ،وشكهد الطكائف وتبوككا ،وهكو القائكلَ > :غ َكز ْو ُت َم َكع
َر ُسو ِل اللَّه ِ
ش الْ ُع ْس َر ِة َو َكا َن ِم ْن أَ ْوثَ ِق أَ ْع َمالِي ِفي نَ ْف ِسي< ،وله أخبار في السخاء،
َج ْي َ
وهو أول من ّأرخ الكتب ،واستعمله أبو بكر على >حلوان< في الردة ،ثم استعمله عمر علكى
>نجران< واستعمله عثمان على اليمن فأقام بصنعاء .وهكو أول مكن ظكاهر للكعبكة بكسكوتين،
أيام واليته على اليمن ،صنع ذل بأمر عثمان( .الطبقات الكبرى 456/5 :وتاريخ اإلسالم:
 550/2واألعالم.)214/1 :
( )2نجران على وزن فعالن :لها ذكر كثير في السيرة ،ولها حوادث تمل مجلدا منذ الجاهلية إلى
يومنا هذا .وهي مدينة عريقة عرفت منذ أن عرف للعكرب تكاريخ ،تتككون مكن مجموعكة مكدن
صغيرة في واد واحد ،ولذا فكلما اندثرت مدينة من تل المدن حملت األخرى اسم نجران،
وهي واد كبير كثير المياه والزرع ،يسيل من السراة شرقا حتى يصب في الربع الخالي ،وتقكع
على الطريق بين صكعدة وأبهكا ،علكى قرابكة ( )901أكيكال جنكوب شكرقي مككة ،فكي الجهكة
الشرقية من السراة ،وتربطها بكل مكن مككة والريكاض وشكرورى فكي الربكع الخكالي ككك طريكق
معبدة ،ولها مطار ،وفيها آثار أهمها مدينة األخدود ككك قكد ذككرت ككك ومكا ككان يعكرف بكعبكة
نجران( .معجم المعالم الجغرافية لعاتق الحربي :ص.)304
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ِ
يما َص َار
ِم ْن َذلِ َ  ،بَ َدال بَ ْينَ ُه ْم َوبَ ْي َن ِج َيرانِه ِْم ِم ْن أَ ْه ِل ا ْل َي َم ِن َو َغ ْي ِر ِه ْم ف َ
لِ ِجيرانِه ِْم بِالري ِ
ف<(.)0
َ

ب لَ ُه
[ ]462وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل يعلى بن أمية  إىل اليمن
وقد بلغه منه أ ّن رجا ًال قَ َتلُوا ْام َرأ َ ًة ِم ْن ِح ْم َي َر
فَ ُو ِج َد ْت أ َ َك ُّف ُه ْم ُم َخ َّض َب ًة ِب َد ِم َها:
اء ل َق َت ْل ُت ُه ْم َج ِميعا<(.)3
>ل َ ْو َت َم َاألَ َعلَ ْيه ِ أَ ْه ُل َص ْن َع َ

()2

ب لَ ُه
[ ]463وَ ِمنْ كِتَا ٍ

فَأُ ِت َي ِبه ِْم



إىل أهل الكوفة
>يَا أَ ْه َل ا ْل ُكوفَةِ ،أَ ْن ُت ْم َر ْأ ُس ا ْل َع َر ِب َو ُج ْم ُج َم ُت َها َو َس ْه ِمي ال َّ ِذي
أَر ِمي بِه ِ ِإ ْن أَ َتانِي َشيء ِم ْن َها ُهنَا و َها ُهنَا ،و ِإني ب َع ْث ُت ِإلَي ُكم بِ َعب ِد اهلل ِ
َ
ْ
َ َ
ْ ْ ْ
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه الطبري في تاريخه.446/3 :
( )2اختلفت الروايات في المقتول ،فذكرت بعضها أنه رجل ،وذكرت أخرى أنه صبي ،وذكر ابن
وهب في الجامع قصته ،وذكرت أخرى أنها امرأة ،وذكرت أخرى أنها من ِحمير ،واهلل أعلكم
بالصواب.
( )3رواه البخاري في صحيحه ( )6196ومال في الموطأ ( )3246وابن وهب في الجامع
( )411والشافعي في المسند ( )0601وعبد الرزاق في المصنف ( )01169و()01115
و( )01116و( )01111و( )01119وابن الجعد في المسند ( )2211وابن أبي شيبة في
المصنف ( )21151و( )21266و( )21261و( )21261والبيهقي في السنن الكبرى
( )06395و( )06396و( )06391و(.)06391
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ْب ِن َم ْس ُعود َو ْاخ َت ْر ُت ُه ل َ ُك ْم َوآثَ ْر ُت ُك ْم بِه ِ َعلَى نَ ْف ِسي ِإ ْث َرة<(.)0

ب لَ ُه
[ ]464وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل سعد بن أبي وقاص
ض
>أَ َّما بَ ْع ُد ،فَ ِإ َّن اهللَ َج َّل َو َع َال أَ ْن َز َل ِفي ُكل َش ْيء ُر ْخ َصة ِفي بَ ْع ِ
الح َاال ِ
الع ْد ِل ِفي الس َير ِة َوالذ ْكرِ ،فَأَ َّما الذ ْك ُر فَ َال
ت ِإ َّال ِفي أَ ْم َر ْي ِنَ :
َ
ِ ِ
الع ْدلُ فَ َال
ض ِم ْن ُه ِإ َّال بِال َك ِثيرَِ ،وأَ َّما َ
ُر ْخ َص َة فيه ِ في َحال َةَ ،ول َ ْم يَ ْر َ
الع ْدلُ
ُر ْخ َص َة ِفيه ِ ِفي قَرِيب َو َال بَ ِعيدَ ،و َال ِفي ِش َّدة َ
وال َر َخاءَ ،و َ
الج ْو ِر،
كك َو ِإ ْن ُرئِي لِينا كك فَ ُه َو أَ ْق َوى َوأَ ْط َفأُ لِ ْل َج ْو ِرَ ،وأَ ْق َم ُع لِ ْل َبا ِط ِل ِم َن َ
ِ
ش لِ ْل ُك ْفرِ ،فَ َم ْن َت َّم َعلَى َع ْه ِدهِ ِم ْن أَ ْه ِل
و ِإ ْن ُرئ َي َش ِديدا ،فَ ُه َو أَ ْن َك ُ
الس َوادَِ ،ول َ ْم يُ ِع ْن َعلَ ْي ُك ْم بِ َش ْيء ،فَلَ ُه ُم الذ َّم ُةَ ،و َعلَ ْي ِه ُم ال ِج ْزيَ ُةَ ،وأَ َّما
َّ
ض،
َم ِن ا َّد َعى أَنَّ ُه ْاس ُت ْكرِ َه ِم َّم ْن ل َ ْم يُ َخالِ ْف ُه ْم ِإل َ ْي ُك ْم أَ ْو يَذْ َه ْب ِفي األ َ ْر ِ
ِ ِ
اءوا
اءواَ ،و ِإ ْن ل َ ْم َت َش ُ
فَ َال ُت َصدقُو ُه ْم بِ َما ا َّد َعوا م ْن َذل َ ِإ َّال أَ ْن َت َش ُ
فَا ْن ِبذُ وا ِإل َ ْي ِه ْمَ ،وأَ ْبلِ ُغو ُه ْم َم ْأ َمنَ ُه ْم<(.)2


ب لَ ُه
[ ]465وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل سعد بن أبي وقاص  وهو بالقادسية
يث ا ْل َجا ِهلِيَّةِ ،فَ ِإنَّ َها ُت َذك ُر األَ ْح َق َاد َو ُت ْن ِش ُئ
اس أَ َحادِ َ
>أَ ْن َجن ِب النَّ َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه ابن سعد في الطبقات الكبكرى 1/6 :وابكن أبكي شكيبة فكي المصكنف ( )33002ووكيكع
البغدادي في أخبار القضاة 011/2 :والحاكم في المستدرك (.)5319
( )2رواه الطبري في تاريخه515/3 :
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الض َغائِ َنَ ،و ِعظ ُْه ْم بِآيَ ِ
الس ِت َما ِع<(.)0
َّ
ات اهلل ِ َما نَ ِشطُوا لِ ْ

ب لَ ُه
[ ]466وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل سعد بن أبي وقاص  وهو باملدائن
>أَ ْن أَقِ َّر ا ْل َف ِ
ين َعلَى َحالِه ِْمِ ،إال َم ْن َح َار َب أَ ْو َه َر َب ِم ْن
الح َ
َع ُدو َك فَأَ ْدر ْك َت ُهَ ،وأَ ْجرِ ل َ ُه ْم ما أَ ْجري َت لِ ْل َف ِ
ين قَ ْبلَ ُه ْمَ ،و ِإ َذا
الح َ
َْ
َ
َ
ِإل َ ْي َ ِفي قَ ْوم فَأَ ْج ُروا أَ ْم َثال َ ُه ْم َم ْج َرا ُه ْم<(.)2

ب لَ ُه
[ ]467وَ ِمنْ كِتَا ٍ

َ ِإلَى
َك َت ْب ُت



إىل أهل الكوفة
اح َتا ُزوا فَ ْي َئ ُك ْم فَ ِإنَّ ُك ْم ِإ ْن ل َ ْم َت ْف َعلُوا فَ َت َق َاد َم األَ ْم ُر
>أَ ِن ْ
َوقَ ْد قَ َض ْي ُت ال َّ ِذي َعلَ َّي ،اللَّ ُه َّم ِإني أُ ْش ِه ُد َك َعلَ ْيه ِْم فَ ْاش َه ْد<(.)4

يَ ْل َح ُج(،)3

ب لَ ُه
[ ]468وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل أهل السواد
وها َعلَى
>أَ ِن ْاع َم ُدوا ِإلَى َّ
وها اهللُ ،فَ َوز ُع َ
الص َو ِافي ال َّ ِتي أَ ْص َفا ُك ُم َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3
()4

رواه البالذري في أنساب األشراف321/01 :
رواه الطبري في تاريخه.31/4 :
لحج في األمر يلحج ،إذا دخل فيه ونشب( .النهاية البن األثير كك (لحج)).
رواه الطبري في تاريخه.32/4 :
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َم ْن أَفَاء َها اهللُ َعلَ ْيه ِ ،أَ ْربَ َع ُة أَ ْخ َماس لِ ْل ُج ْن ِدَ ،و ُخ ْمس ِفي َم َو ِ
اض ِعه ِ ِإل َ َّي،
َ
وها فَ ُه َو ال َّ ِذي لهم<(.)0
َو ِإ ْن أَ َح ُّبوا أَ ْن يَ ْن ِزل ُ َ

ب لَ ُه
[ ]469وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل سعد بن أبي وقاص  وهو بالقادسية
الشامِ ،فَ َم ْن أَ ْد َر َك ِم ْن ُه ُم
> ِإني قَ ْد بَ َع ْث ُت ِإل َ ْي َ أَ ْه َل الْ ِح َجا ِز َوأَ ْه َل َّ
ا ْل ِق َت َال قَ ْب َل أَ ْن يَ َت َف َّقأُوا فَأَ ْسه ِْم ل َ ُه ْم<(.)2

ب لَ ُه
[ ]471وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل أهل الكوفة
الما ِل لِ ُي َجا ِه ُدوا ،ثُ َّم الَ يُ َجا ِه ُدو َن،
> ِإ َّن نَاسا يَ ْأ ُخذُ و َن ِم ْن َه َذا َ
فَ َم ْن فَ َعلَ ُه ،فَنَ ْح ُن أَ َح ُّق بِ َمالِه ِ َح َّتى نَ ْأ ُخ َذ ِم ْن ُه َما أَ َخ َذ<(.)3

ب لَ ُه
[ ]471وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل أبي موسى األشعري
>أُ ِ
وصي َ بِ َما أَ ْو َصا َك بِه ِ ا ْل ُق ْرآ ُنَ ،وأَ ْن َها َك َع َّما نَ َها َك َع ْن ُه ُم َح َّمد


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه الطبري في تاريخه.30/4 :
( )2رواه ابن أبي شيبة في المصنف (.)33191
السبِي ِل) معلقا ،ووصله في التاريخ
الح ْمالَ ِن ِفي َّ
( )3رواه البخاري في صحيحه (بَ ُ
الج َعائِ ِل َو ُ
اب َ
الكبير في ترجمة َع ْمرو بن أَبي قرة عن إسحاق ،ورواه ابن أبي شيبة في المصنف
(.)33491
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السنَّةَِ ،وا ْل ِف ْقه ِ َوال َّت َف ُّهمِ ِفي
ك
كَ ،و ُآم ُر َك بِات َبا ِع ُّ
الر ْؤيَاَ ،و ِإ َذا قَ َّص أَ َح ُد ُك ْم َعلَى أَ ِخيه ِ ُر ْؤيَا فَ ْل َي ُق ْل:
ُّ
لِ َع ُدونَا<(.)0

ب لَ ُه
[ ]472وَ ِمنْ كِتَا ٍ
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ا ْل َع َربِ َّيةَِ ،و ِع َب َار ِة
َخ ْير لَنَاَ ،و َشر



إىل أبي موسى األشعري



الما ِل َال يَ ْر َغ ُب
> َال َت ْس َت ْق ِض َي َّن ِإ َّال َذا َمال ،و َذا َح َسب؛ فَ ِإ َّن َذا َ
س<(.)2
الع َواقِ َب بَ ْي َن النَّا ِ
ِفي أَ ْم َوا ِل النَّا ِ
الح َس ِب َال يَ ْخ َشى َ
س ،و ِإ َّن َذا َ

ب لَ ُه
[ ]473وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل أبي موسى األشعري



اض بِ َها
>يَا أَبَا ُم َ
وسىِ ،إني ُم ْس َت ْع ِملُ َ ِ ،إني أَ ْب َعثُ َ ِإل َى أَ ْرض قَ ْد بَ َ
الش ْي َطا ُن َوفَ َّر َخ ،فَا ْل َز ْم َما َت ْع ِر ْفَ ،و َال َت ْس َت ْب ِد ْل فَ َي ْس َت ْب ِدلُ اهللُ بِ َ <(.)3
َّ

ب لَ ُه
[ ]474وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل أبي موسى األشعري



ِ
الر ْي َحا ِنَ ،وأَ ْن يُ َصلَّى َعلَ ْيه ِ ،فَ ِإنَّ ُه
>أَ ْن يُ َغسلُوا َدا ْن َي َال بِالس ْد ِر َو َماء َّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه البالذري في أنساب األشراف.390/01 :
( )2رواه وكيع البغدادي في أخبار القضاة.11/0 :
( )3رواه الطبري في تاريخه 11/4 :وابن عساكر في تاريخ دمشق.31/61 :
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نَبِي َد َعا َربَّ ُه أَ ْن َال يَلِيه ِ(ِ )0إ َّال ا ْل ُم ْسلِ ُمو َن<(.)2

ب لَ ُه
[ ]475وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل أبي موسى األشعري
>أَ َّما بَ ْع ُد؛ فَ ِإنَّ ُه بَلَ َغ ِني أَ َّن ْام َرأَة ِم ْن أَ ْه ِل ا ْل َب ْص َر ِة َس َت َر ْت بَ ْي َت َها َك َما
ين َت ْق َرأَ ِك َتابِي َم ْن
ُت ْس َت ُر ا ْل َك ْع َب ُةَ ،و ِإني َع َز ْم ُت َعلَ ْي َ ل َ َما أَ ْر َس ْل َت ِإل َ ْي َها ِح َ
ور ُه<(.)3
يَ ْن ِز َع ُس ُت َ


ب لَ ُه
[ ]476وَ ِمنْ كِتَا ٍ


()4

إىل حرقوص بن زهري
>بَلَ َغ ِني أَنَّ َ نَ َز ْل َت َم ْن ِزال َك ُئودا َال ُت ْؤ َتى ِفيه ِ ِإ َّال َعلَى َم َش َّقة ،فَأَ ْس ِه ْل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3
()4

عند البيهقي( :نَبِي َد َعا َربَّ ُه أَ ْن َال يُ َول َي ُه إِ َّال الْ ُم ْسلِ ُمو َن) وعند ابن عساكر( :فَ ِإنَّ ُه نَبِي َد َعا َربَّ ُه
اريه إِ َّال الْ ُم ْسلِ ُمو َن).
أَ َال يُ َو ُ
رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( )34501والبيهقي في دالئل النبوة 390/0 :واللفظ له،
وابن عساكر في تاريخ دمشق.061/61 :
رواه البالذري في أنساب األشراف.390/01 :
الس ْع ِد ّي ،فارس شجاع ،زعم بعض من ترجم له أنه هو ذو الخويصرة
حرقوص ْبن ُز َه ْير َّ
التميمي ،وال دليل ينهض بهذا ،وقد كنت أميل إلى التفريق بينهما ،الستحالة أن يكون عمر
بن الخطاب الذي شهد ما فعله ذو الخويصرة في تقسيم غنائم ُحنين ،حتى طلب من النبي
أن يضرب عنقه ،هو الذي يعتمد عليه في القتال ويرتضيه بعد ذل  ،حتى وقفت
النبي
على قول الهيثم بن عدي :إ َّن الخوارج تزعم أن حرقوص بن زهير كان من أصحاب
ّ
النهروان قال :فسألت عن ذل  ،فلم أجد أحدا يعرفه ،أمره
 ،وأنه قتل معهم يوم ّ
عمر بن الخطاب بقتال (الهرمزان) فاستولى على سوق األهواز ونزل بها .ويُذكر من جملة
علي .وبعد الحكمين صار من أشد الخوارج على
الخارجين على عثمانَّ ،
ثم شهد صفين مع ّ
علي ،وكان أمير الراجلة في جيشهم ،فقتل فيمن قتل بالنهروان( .اإلصابة.)44/2 :
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َو َال َت ُش َّق َعلَى ُم ْسلِم َو َال ُم َع َاهدَ ،وقُ ْم ِفي أَ ْم ِر َك َعلَى ِر ْجل ُت ْد ِر ُك
ِ
اآلخ َر َةَ ،و َت ْص ُف ل َ َ ال ُّد ْن َياَ ،و َال ُت ْد ِر َكنَّ َ فَ ْت َرة َو َال َع َجلَة ،فَ ُت َكد َر
ُد ْنيا َك ،و ُتذْ ِه َب ِ
آخ َر َت َ <(.)0
َ

ب لَ ُه
[ ]477وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل أَبي جندل  ،وقد بلغه أنه َقدْ وَسْوَسَ
> ِم ْن ُع َم َر ِإلَى أَبِي َج ْن َدل؛ {ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ} ،فَ ُت ْب َو ْارفَ ْع َر ْأ َس َ َ ،و ْاب ُر ْز َوال َت ْقنَطْ  ،فَ ِإ َّن اهللَ
َع َّز َو َج َّل ،يَ ُقولُ { :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ}<(.)2

ب لَ ُه
[ ]478وَ ِمنْ كِتَا ٍ



لعتبة بن فرقد( )3بأذربيجان
ين،
> ِإ َذا َرأَ ْي ُت ُم ا ْله َِال َل نَ َهارا قَ ْب َل أَ ْن َت ُز َ
ول َّ
ام ثَ َالثِ َ
الش ْم ُس َت َم َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه الطبري في تاريخه 11/4 :كك .19
( )2رواه عبد الرزاق في المصنف ( )01111والطبري في تاريخه 91/4 :واللفظ له ،والبيهقي
في السنن الكبرى ( )01221وابن عساكر في تاريخ دمشق 313/25 :وابن كثير في البداية
والنهاية.10/01 :
غكزوتين ،وروى أبكو
السلَ ِم ّي ،ل َ ُه صحبة ورواية ،غزا مع رسول اهلل
( )3عتبة بن فرقد ُّ
المعافى في (تاريخ الموصل) عن حصين كك وهو من أقرباء عتبة كك أنه شهد خيبكر ،وقسكم لكه
منها ،فكان يعطيه لبني أخواله عامكا ولبنكي أعمامكه عامكا ،وإن عمكر واله فكي الفتكوح ،ففكتح
الموصل سنة ثمان عشرة مع عياض بن غنم ،وبلغ بالفتح أذربيجان ثم نزل بعد ذل الكوفكة
ومات بها( .أسد الغابة 560/3 :واإلصابة.)364/4 :
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الش ْم ُس فَ َال ُت ْف ِط ُروا َح َّتى
وه بَ ْع َد ْأن َت ُز َ
ول َّ
فَأَ ْف ِط ُرواَ ،و ِإ َذا َرأَ ْي ُت ُم ُ
ُت ْم ُسوا<(.)0

ب لَ ُه
[ ]479وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل أبي عبيدة بن اجلراح أو معاوية بن أبي سفيان

()2



>أَ َّما بَ ْع ُد :فَ ِإني َك َت ْب ُت ِإل َ ْي َ بِ ِك َتاب ل َ ْم آل ُ َ َونَ ْف ِسي ِفيه ِ َخ ْيرا،
ا ْل َز ْم َخ ْم َس ِخ َالل يَ ْسلَ ْم ل َ َ دِينُ َ َو َت ْحظَ بِأَ ْف َض ِل َحظ َ ِ ،إ َذا َح َض َر َك
ا ْل َخ ْص َما ِن فَ َعلَ ْي َ بِا ْلبينَ ِ
الض ِع َيف
ات ا ْل ُع ُدو ِل َو ْاألَ ْي َما ِن ا ْل َقا ِط َعةِ ،ثُ َّم أَ ْد ِن َّ
َ
يب ،فَ ِإنَّ ُه ِإ َذا ط ََال َح ْب ُس ُه
ئ قَ ْل ُب ُه َو َت َع َ
اه ِد ا ْل َغرِ َ
َح َّتى يَ ْن َب ِس َط لِ َسانُ ُه َويَ ْج َترِ َ
اج َت ُه َوا ْن َص َر َف ِإلَى أَ ْهلِه َِ ،و ِإ َذا ال َّ ِذي أَ ْبطَ َل َحق َُّه َم ْن ل َ ْم يَ ْرفَ ْع بِه ِ
َت َر َك َح َ
الس َال ُم
اح ُر ْص َعلَى ُّ
اءَ ،و َّ
َر ْأساَ ،و ْ
الص ْل ِح َما ل َ ْم يَ َت َب َّي ْن ل َ َ ا ْل َق َض ُ
َعلَ ْي <(.)3
*
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*

*

( )0رواه عبد الرزاق في المصنف ( )1332والبيهقي في السنن الكبرى (.)1915
( )2عند أبي يوسف وابكن أبكي الكدنيا أ ّن الكتكاب ُوج َكه إلكى أبكي عبيكدة ،وعنكد وكيكع البغكدادي
والقاضي المارستان أنه لمعاوية ،وتردد البالذري فقال( :إلى أبي موسى! أو معاوية).
( )3رواه أبو يوسف في الخراج :ص 031والبالذري في أنسكاب األشكراف 390/01 :وابكن أبكي
الدنيا في اإلشراف ( )019ووكيع البغدادي في أخبار القضاة 15/0 :والقاضي المارستان في
أحاديث الشيوخ الثقات (.)343
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ب لَ ُه
[ ]481وَ ِمنْ كِتَا ٍ
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سبْرَةَ بْنِ َأبِي ُرهْمِ العامري
إىل أَبي َ

()0



ور( ،)2فقالوا:
وقد كاتبه في عبد من المسلمين أعطى أهل ُج ْن َد ْي َس ُاب َ
إنا ال نعرف حركم من عبدكم ،قد جاء أمان فنحن عليه قد قبلناه:
ِ
اء َح َّتى َت ُفواَ ،ما ُد ْم ُت ْم ِفي
>إ َّن اهللَ َع َّظ َم َ
اء ،فَ َال َت ُكونُو َن أَ ْوف َي َ
الوفَ َ
َش أَ ِج ُيزو ُه ْمَ ،وفُوا ل َ ُه ْم<(.)3

ب لَ ُه
[ ]481وَ ِمنْ كِتَا ٍ



لعتبة بن فرقد  بأذربيجان
(أَ َّما بَ ْع ُد :فَا ْئ َت ِز ُروا(َ ،)4و ْار َت ُّدوا(َ ،)5وا ْن َت ِعلُوا(،)6
()1
ِيال ِ
َ
س؛ فَ ِإنَّ َها
وا
ق
ل
أ
و
،
ا ْل ِخ َف َاف
ْ
تَ ،و َعلَ ْي ُك ْم بِ َّ
الش ْم ِ
ُ
الس َراو َ
َّ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3
()4
()5
()6
()1

َوأَ ْل ُقوا
ام
ِح َم ُ

أبو سبرة بن أبي رهم القرشي العامري ،قديم اإلسالم ،هاجر الهجرتين جميعا ،شهد :بدرا
بينه
 .وآخى رسول اهلل
وأحدا والخندق ،والمشاهد كلها مع رسول اهلل
وبين سالمة بن وقش ،ولم يختلفوا ِفي شهوده بدرا والمشاهد كلها ،وإنما اختلفوا ِفي هجرته
إلى الحبشة ،توفي أبو سبرة ِفي خالفة عثمان( .أسد الغابة.)031/6 :
ور :مدينة بخوزستان بناها سابور بن أردشير فنسبت إليه وأسكنها سبي الروم وطائفة
ُج ْن َد ْيسابُ ُ
من جنده( .معجم البلدان.)011/2 :
رواه الطبري في تاريخه.93/4 :
أي شدوا األزر ،انظر( :لسان العرب.)06/4 :
األردِيَة ،انظر( :لسان العرب 306/04 :كك .)301
أي ضعوا عليكم ْ
أي البسوا النعال ،انظر( :لسان العرب.)661/00 :
يعني من الثياب ،في (لسان العرب> :)12/9 :ال ُخفكاخف :صكوت الثكوب الجديكد إذا لُكبس
وحركته<.
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ِي
ا ْل َع َر ِبَ ،و َعلَ ْي ُك ْم بِلِ َبا ِ
س أَبِي ُك ْم ِإ ْس َما ِع َيلَ ،و ِإيَّا ُك ْم َوال َّتنَ ُّع َمَ ،وز َّ
()0
الر ُك َب(،)2
ا ْل َع َجمَِ ،و َت َم ْع َد ُدوا َ ،و ْاخ َش ْو ِشنُواَ ،و ْاخلَ ْولِ ُقواَ ،وا ْقطَ ُعوا ُّ
الص َال ُة
اضَ ،و ِإ َّن َر ُس َ
ول اهلل ِ كك َعلَ ْيه ِ َّ
َوا ْن ُزوا نَ ْزواَ ،و ْار ُموا ْاألَ ْغ َر َ
الس َّبابَة ِ
الس َال ُم كك نَ َهى َع ِن ا ْل َح ِري ِر ِإ َّال َه َك َذا َو َه َك َذاَ .وأَ َش َار بِ ِإ ْص َب ِعه ِ َّ
َو َّ
َوا ْل ُو ْسطَى .فَ َما َعلِ ْمنَا أَنَّ ُه يَ ْع ِني ْاألَ ْع َال َم<(.)3

ب لَ ُه
[ ]482وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل جزء بن معاوية التميمي(( )4عامل األهواز)
اح
>أَ ِن ْاعرِ ُضوا َعلَى َم ْن قِ َبلَ ُك ْم ِم َن ا ْل َم ُجو ِ
س :أَ ْن يَ َد ُعوا نِ َك َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2

()3
()4

()5

()5

أهكل
يُ َقالُ َ :ت َم ْع َد َد
الغالمِ ،إ َذا َش َّب و َغلُظَ َ .وقِ َيل :أَ َر َاد َت َش َّبهوا َبع ْي ِ
ش َم َعد ب ِن َع ْكدنَا َنَ .و َككانُوا َ
ُ
الع َجم( .النهاية البن األُثير كك ( َم َع َد)).
ِغلَظ َوقَشف :أَ ْي ُكونُوا م ْثلَهم َ
ِي َ
ود ُعوا ال َّتنَ ُّعم وز َّ
للرحل ،والجمع ُركب (غريب الحديث ألبي عبيد ( ،)325/3لسان
كاب َّ
للس ْرج :كالفرز َّ
الر ُ
َّ
العرب ( ،)431/0القاموس ص ( ،)001وإنما أمرهم بذل حتى يعتادوا ركوب الخيل بغير
ُّر ُكب.
رواه ابن الجعد فكي مسكنده ( )995وابكن حبكان فكي صكحيحه ( )5454وأحمكد فكي مسكنده
( )310مختصرا.
السعدي ،عم األحنف بن قيس .قال ابن عبد البر :ككان عامكل عمكر
جزء بن معاوية التميمي
ّ
على األهواز .وقيل :لكه صكحبة ،وال يصكح .وعكاش جكزء إلكى أن ولكى لزيكاد بعكض عملكه.
(اإلصابة.)516/0 :
األ َ ْه َواز :آخره زاي ،وهي جمع هوز ،وأصله حوز ،فلما كثكر اسكتعمال الفكرس لهكذه اللفظكة
غيرتها حتى أذهبت أصلها جملة ألنه ليس في كالم الفرس حاء مهملكة ،وإذا تكلّمكوا بكلمكة
ّ
مهمد ،ثم تل ّقفها منهم العرب فقلبكت
محمد ّ
فيها حاء قلبوها هاء فقالوا في حسن هسن ،وفي ّ
سكمي بكه فكي اإلسكالم،
عربيكا ّ
بحكم الكثرة في االستعمال ،وعلى هذا يكون األهكواز اسكما ّ
وكان اسمها في أيام الفرس خوزستان( .معجم البلدان.)214/0 :
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اب،
أُ َّم َهاتِه ِْم َوبَنَاتِه ِْم َوأَ َخ َواتِه ِْم َوأَ ْن يَ ْأ ُكلُوا َج ِميعا َك ْي َما نُ ْل ِح َق ُه ْم بِأَ ْه ِل ا ْل ِك َت ِ
َوا ْق ُتلُوا ُك َّل َس ِ
احر َو َكا ِهن<(َ > ،)0وا ْن َه ْو ُه ْم َع ِن ال َّز ْم َز َمةِ(.)3(<)2

ب لَ ُه
[ ]483وَ ِمنْ كِتَا ٍ



حضْ َرمِيِّ( )4وهو بالبحرين
إىل الْ َعالَ ِء ْبنِ الْ َ
>أَ ْن ِس ْر ِإلَى ُع ْت َب َة ْب ِن َغ ْز َوا َن فَ َق ُد َول َّ ْي ُت َ َع َملَ ُهَ ،و ْاعلَ ْم أَنَّ َ َت َق َد ُم
َعلَى َر ُجل ِم َن ا ْل ُم َه ِ
ين َس َب َق ْت ل َ ُه ْم ِم َن اهلل ِ الْ ُح ْسنَى
ين ال َّ ِذ َ
ين ْاأل َ َّولِ َ
اجرِ َ
سَ ،ول َ ِكني ظَنَ ْن ُت أَنَّ َ أَ ْغنَى
ل َ ْم أَ ْعرِ ْف ُه ِإ َّال يَ ُكو ُن َع ِفيفا َصلِيبا َش ِدي َد الْ َب ْأ ِ
ين ِفي ت ِ ْل َ النَّ ِ
احيَةِ ِم ْن ُه ،فَ ْاعرِ ْف ل َ ُه َحق َُّهَ ،وقَ ْد َول َّ ْي ُت قَ ْبلَ َ
َع ِن ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
ِ
ات قَ ْب َل أَ ْن يَ ِ
َر ُجال ،فَ َم َ
ص َل ،فَ ِإ ْن يُ ِر ِد اهللُ أَ ْن َتلِ َي ُول َ
يتَ ،و ِإ ْن يُ ِرد اهللُ
ين .و ْاعلَم أَ َّن أَمر اهلل ِ
ِ
أَ ْن يَلِ َي ُع ْت َب ُة ،فَالْ َخ ْل ُق َو ْاألَ ْم ُر هلل َرب ا ْل َعال َ ِم َ َ ْ
َْ
َم ْح ُفوظ بِ ِح ْف ِظه ِ ال َّ ِذي أَ ْن َزل َ ُه فَا ْن ُظرِ ال َّ ِذي ُخلِ ْق َت ل َ ُه فَا ْك َد ْح ل َ ُهَ ،و َد ْع َما
ِس َو ُاه ،فَ ِإ َّن ال ُّد ْن َيا أَ َمد َو ْاآل ِخ َر َة أَبَد ،فَ َال يَ ْش َغلَنَّ َ َش ْيء ُم ْدبِر َخ ْي ُر ُه َع ْن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3
()4

رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( )33322وابن زنجويه في األموال (.)035
الزمزمة :كالم يقوله المجوس عند أكلهم بصوت خفي (النهاية .)303/2
رواه أبو داود في السنن ( )3143وقال األلباني :صحيح.
ِ
الح ْض َر ِمي ،كان مكن حلفكاء بنكي أميكة ،ومكن سكادة المهكاجرين.
َ
العالَ ُء ُ
بن َع ْب ِد اهلل ب ِن ِع َمادِ َ
ثكم عمكر .ككان يقكال :إنكه
النبي
وأقره أبكو بككرَّ ،
العالء على البحرينّ ،
واستعمل ّ

مجاب الدعوة ،وخاض البحر بكلمات قالها ،وذل مشهور في كتكب الفتكوح( .سكير أعكالم
النبالء 262/0 :واإلصابة.)445/4 :
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ِ
ِ ِ
ِ
َش ْيء باق َش ُّر ُهَ ،وا ْه ُر ْب ِإلَى اهلل م ْن َس َخطه ِ ،فَ ِإ َّن اهللَ يَ ْج َم ُع ل َم ْن َشاءَ
َاع ِته ِ
ا ْل َف ِضيلَ َة ِفي ُح ْك ِمه ِ َو ِع ْل ِمه ِ .نَ ْسأَلُ اهللَ لَنَا َول َ َ ا ْل َع ْو َن َعلَى ط َ
َوالنَّ َجا َة ِم ْن َع َذابِه ِ<(.)0

ب لَ ُه
[ ]484وَ ِمنْ كِتَا ٍ
إىل عتبة بن غزوان




ض ا ْله ِْن ِدَ ،و ِه َي َح ْو َمة ِم ْن
>يَا ُع ْت َب ُةِ ،إني قَ ِد ْاس َت ْع َم ْل ُت َ َعلَى أَ ْر ِ
َح ْو َمةِ ا ْل َع ُدوَ ،وأَ ْر ُجو أَ ْن يَ ْك ِف َي َ اهللُ َما َح ْول َ َهاَ ،وأَ ْن يُ ِعينَ َ َعلَ ْي َهاَ ،وقَ ْد
َكتب ُت ِإلَى ا ْلع ِ
الء ْب ِن ا ْل َح ْض َر ِمي أَ ْن يَ ُم َّد َك بِ َع ْرفَ َج َة ْب ِن َه ْرثَ َم َة(َ ،)2و ُه َو
َ
َْ
اه َد ِة ا ْل َع ُدو َو ُم َكايَ َدتِه ِ ،فَ ِإ َذا قَ ِد َم َعلَ ْي َ فَ ْاس َت ِش ْر ُه َوقَر ْب ُهَ ،و ْاد ُع
ُذو ُم َج َ
ِإلَى اهلل ِ ،فَ َم ْن أَ َجابَ َ فَا ْق َب ْل ِم ْن ُهَ ،و َم ْن أَبَى فَا ْل ِج ْزيَ َة َع ْن َص َغار َو ِذلَّة،
ِ
ِ
يتَ ،و ِإيَّا َك أَ ْن ُتنَاز َِع َ
َو ِإال فَ َّ
يما ُول َ
الس ْي َف في َغ ْيرِ َه َو َادةَ ،وا َّت ِق اهلل َ ف َ
ول اهلل ِ
نَ ْف ُس َ ِإلَى ِك ْبر يُ ْف ِس ُد َعلَ ْي َ ِإ ْخ َو َت َ َ ،وقَ ْد َص ِح ْب َت َر ُس َ
الض ْع ِ
فَ ،ح َّتى
ك
يت بِه ِ بَ ْع َد َّ
ك فَ ُعز ْز َت بِه ِ بَ ْع َد الذلَّةَِ ،وقُو َ
ِص ْر َت أَ ِميرا ُم َسلَّطا َو َملِكا ُمطَاعاَ ،ت ُقولُ فَيُ ْس َم ُع ِم ْن َ َ ،و َت ْأ ُم ُر فَيُطَا ُع
أَ ْم ُر َك ،فَ َيا ل َ َها نِ ْع َمةِ ،إ ْن ل َ ْم َت ْرفَ ْع َ فَ ْو َق قَ ْد ِر َك َو ُت ْب ِط ْر َك َعلَى َم ْن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه ابككن سككعد فككي الطبقككات الكبككرى 362/4 :وابككن الجككوزي فككي المنككتظم فككي التككاريخ:
.242/4
( )2عرفجة بن هرثمة بن عبكد العكزى بكن زهيكر البكارقي ،أحكد األمكراء فكي الفتكوح .وذككروا أ َّن
أبا بكر الصديق أم ّد به جيفر بن الجلندي لما ارت ّد أهلها( .اإلصابة.)410/4 :
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اح ِت َفا َظ َ ِم َن ا ْل َم ْع ِ
ص َيةَِ ،ولَه َِي أَ ْخ َوفُ ُه َما
اح َت ِف ْظ ِم َن الن ْع َمةِ ْ
ُدونَ َ ! ْ
ِع ْن ِدي َعلَ ْي َ أَ ْن َت ْس َت ْدر َِج َ َو َت ْخ َد َع َ  ،فَ َت ْس ُق َط َس ْقطَة َت ِ
ص ُير بِ َها ِإلَى
ِ
ين
اس أَ ْس َر ُعوا ِإلَى اهلل ِ ِح َ
َج َهنَّ َم ،أُ ِعيذُ َك بِاهلل َونَ ْف ِسي ِم ْن َذلِ َ ِ ،إ َّن النَّ َ
وها ،فَأَ ِردِ اهللَ َوال ُت ِردِ ال ُّد ْن َياَ ،وا َّت ِق َم َصا ِر َع
ُر ِف َع ْت ل َ ُه ُم ال ُّد ْن َيا فَأَ َر ُاد َ
ين<(.)0
ال َّظالِ ِم َ

ب لَ ُه
[ ]485وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل عتبة بن غزوان
> ِإ َّن ا ْل َع َال َء ْب َن ا ْل َح ْض َر ِمي َخ َر َج بِ َج ْيش فَأَ ْق َط َع ُه ْم أَ ْه ُل فَار َِس،
يت َعلَ ْيه ِْم أَ ْن َال يُ ْن َص ُروا ،أَ ْن
َو َع َصانِيَ ،وأَظُنُّ ُه ل َ ْم يُرِدِ اهللَ بِ َذلِ َ  ،فَ َخ ِش ُ
اسَ ،و ْاض ُم ْم ُه ْم ِإل َ ْي َ ِم ْن قَ ْب ِل أَ ْن
يُ ْغلَ ُبوا َويُ ْن َش ُبوا ،فَا ْن ُد ْب ِإل َ ْيه ُِم النَّ َ
احوا<(.)2
يُ ْج َت ُ


ب لَ ُه
[ ]486وَ ِمنْ كِتَا ٍ


()3

السدُوسِيِّ
ط َبةَ ْبنِ َقتَادَةَ َّ
إىل ُق ْ
> ِإنَّ ُه أَ َتانِي ِك َتابُ َ أَنَّ َ ُت ِغ ُير َعلَى َم ْن قِ َبلَ َ ِم َن األَ َع ِ
اجمَِ ،وقَ ْد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


( )0رواه الطبري في تاريخه 593/3 :وابن كثير في البداية والنهاية.641/9 :
( )2رواه الطبري في تاريخه 10/4 :وعنه ابن كثير في البداية والنهاية.55/01 :
( )3قطبة بن قتادة بن جرير السدوسي ،أبو الحويصلة ،قال البخاري :له صحبة .وقال ابن حبان:
فبايعه .استخلفه خالد بكن الوليكد علكى البصكرة لمكا سكار إلكى السكواد.
أتى النبي
(اإلصابة.)339 /5 :
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اح َذ ْر َعلَى َم ْن َم َع َ ِم ْن أَ ْص َحابِ َ
أَ َص ْب َت َو ُوف ْق َت ،أَقِ ْم َم َكانَ َ َ ،و ْ
َح َّتى يَ ْأتِيَ َ أَ ْمرِي<(.)0

ب لَ ُه
[ ]487وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل مسُرة بن جندب  وقد بلغه أنه جيلس للرعية فوق جبل

الم<(.)2
>أَ َّما بَ ْع ُد؛ فَأَ ْسه ِْل ُت ْث ِم ْر َو َّ
الس ُ

ب لَ ُه
[ ]488وَ ِمنْ كِتَا ٍ



لعتبة بن فرقد  بأذربيجان
وقد أرسل له عتبة بعير ًا يحمل خبيص ًا حلو ًا:
ين
>أَ َّما بَ ْع ُد؛ فَلَ ْي َس ِم ْن َكد أَبِي َ َو َال ِم ْن َكد أُم َ  ،فَأَ ْش ِب ِع ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
ِي ْاأل َ َع ِ
يم َها َو َعلَ ْي ُك ْم
ِم َّما َت ْش َب ُع ِم ْن ُه ِفي َر ْحلِ َ َ ،و ِإيَّا ُك ْم َوز َّ
اجمِ َونَ ِع َ
الم ْع ِديَّةِ(.)4(<)3
بِ َ

ب لَ ُه
[ ]489وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل أبي موسى األشعري
>أَ َّما بَ ْع ُد ،فَ ِإ َّن ا ْل ُق َّو َة ِفي ا ْل َع َم ِل أَ ْن َال ُت َؤخ َر َع َم َل ا ْل َي ْوم ِ لِ َغد،


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3
()4

رواه الطبري في تاريخه.593/3 :
رواه البالذري في أنساب األشراف.351/01 :
أي :باللب َسة ِ
الخشنة( .النهاية البن األُثير كك ( َم َع َد)).
ْ
رواه أحمد بن حنبل في الزهد (.)639
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فَ ِإنَّ ُك ْم ِإ َذا فَ َع ْل ُت ْم َذلِ َ َت َد َار َك ْت َعلَ ْي ُك ُم ْاأل َ ْع َمالُ  ،فَلَ ْم َت ْد ُروا بِأَي َها
َت ْأ ُخذُ و َن ،فَأَ َض ْع ُت ْمَ ،و ِإ َّن ْاألَ ْع َم َال ُم َؤ َّداة ِإلَى ْاألَ ِميرِ َما أَ َّدى ْاألَ ِم ُير ِإلَى
س نُ ْف َرة َع ْن ُس ْلطَانِهِم،
اهلل ِ َع َّز َو َج َّل ،فَ ِإ َذا َر َت َع ْاألَ ِم ُير َر َت ُعواَ ،و ِإ َّن لِلنَّا ِ
فَأَ ُعو ُذ بِاهلل ِ أَ ْن ُت ْد ِر َك ِني ،أَ ْو قَ َالُ :ت ْد ِر َكنَا ،فَ ِإنَّ َها َض َغائِ ُن َم ْح ُمولَةَ ،و ُد ْن َيا
اعة ِم ْن نَ َهار<(.)0
يموا ا ْل َح َّق َول َ ْو َس َ
ُم ْؤثَ َرةَ ،وأَ ْه َواء ُم َّت َب َعة ،فَأَقِ ُ

ب لَ ُه
[ ]491وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل أُمراء األجناد
الس ْي ِ
اع ِ
ف َح َّتى يَ ِ
ص ُيروا ِإلَى َد ْع َو ِة
ت الْ َق َبائِ ُل فَ ْ
اضرِبُو ُه ْم بِ َّ
> ِإ َذا َت َد َ
ِْ
اإل ْس َالمِ<(.)2

ب لَ ُه
[ ]491وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل أبي موسى األشعري  يف القضاء

()3

> َس َالم َعلَ ْي َ  ،فَ ِإني أَ ْح َم ُد ِإل َ ْي َ اهللَ ال َّ ِذي َال ِإل َ َه ِإ َّال ُه َو ،أَ َّما
اء فَرِ َيضة ُم ْح َك َمةَ ،و ُسنَّة ُم َّت َب َعة ،فَا ْف َه ْم ِإ َذا أُ ْدلِ َي
بَ ْع ُد ،فَ ِإ َّن ا ْل َق َض َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه أبو عبيد في األموال ( )01والخطب والمواعظ (.)036
( )2رواه ابن أبي شيبة في المصنف (.)31341
القيم في (إعالم الموقعين :)61/0 :كتاب جليل تلقَّاهُ العلماء بالقبول،
( )3هو كما يقول ابن ّ
وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة ،والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه.
وقد شرحه ابن القيم في (إعالم الموقعين) شرحا مستفيضا تتبع فيه قواعده ِ
وحكمه وفوائده.

292

املختار من كتب أمري املؤمنني  ورسائله

ِإل َ ْي َ (َ ،)0وأَ ْن ِفذْ ِإ َذا َت َبيَّ َن ل َ َ  ،فَ ِإنَّ ُه َال يَ ْن َف ُع َت َكلُّم بِ َحق َال نَ َفا َذ ل َ ُه،
()2
س ِفي َم ْجلِ ِس َ َ ،و ِفي َو ْج ِه َ َو َع ْدلِ َ َ ،ح َّتى َال يَط َْم َع
س بَ ْي َن النَّا ِ
آ ِ
َشرِيف ِفي َح ْي ِف َ َ ،و َال يَ ْيأَ َس َض ِعيف ِم ْن َع ْدلِ َ  ،فَالْ َبينَ ُة َعلَى َم ِن
س ِإ َّال ُص ْلحا
الص ْل ُح َجائِز بَ ْي َن النَّا ِ
ين َعلَى َم ْن أَ ْن َك َرَ ،و ُّ
ا َّد َعىَ ،وا ْليَ ِم ُ
أَ َح َّل َح َراما أَ ْو َح َّر َم َح َالالَ ،و َال يَ ْمنَ ْع َ ِم ْن قَ َضاء قَ َض ْي َت بِه ِ ا ْليَ ْو َم
يت ِفيه ِ لِ ُر ْش ِد َك ،أَ ْن ُت َر ِ
اج َع ِفيه ِ ا ْل َح َّق ،فَ ِإ َّن
اج ْع َت ِفيه ِ نَ ْف َس َ َ ،و ُه ِد َ
فَ َر َ
اج َع َة ا ْل َحق َخ ْير ِم َن
ا ْل َح َّق قَ ِديمَ ،و َال يُ ْب ِط ُل الْ َح َّق َش ْيءَ ،و ِإ َّن ُم َر َ
ِ
ِ
يما يَ َتلَ ْجلَ ُج(ِ )3في نَ ْف ِس َ ِم َّما ل َ ْي َس
ال َّت َمادِي في ا ْل َبا ِط ِل ،الْ َف ْه َم ا ْل َف ْه َم ف َ
ِفي قُ ْرآن َو َال ُسنَّة ،ثُ َّم ْاعرِ ِ
ور ِع ْن َد
ف ْاأل َ ْش َب َاه َو ْاأل َ ْم َث َالَ ،وقِ ِ
س ْاألُ ُم َ
ِ
ِ
اج َع ْل
يما َت َرى ،فَ ْ
َذلِ َ  ،ثُ َّم ْاع َم ْد ِإلَى أَ َحب َها ِإلَى اهلل َوأَ ْش َبه َِها بِا ْل َحق ف َ
لِ َم ِن ا َّد َعى َحقًّا َغائِبا أَ ْو بَينَة أَ َمدا يَ ْن َتهِي ِإل َ ْيه ِ ،فَ ِإ ْن أَ ْح َض َر بَينَة أَ َخ َذ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0قوله> :فَا ْف َه ْم إ َذا أ ُ ْدلَي إل َ ْي < ،صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم اهلل التي أنعم بها
على عبده ،بل ما أعطي عبد عطاء بعد اإلسالم أفضل وال أجل منهما ،بل هما ساقا
اإلسالم ،وقيامه عليهما ،وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم
وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم ،ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم
وقصودهم ،وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل اهلل أن يهدينا صراطهم في كل
صالة ،وصحة الفهم نور يقذفه اهلل في قلب العبد ،يميز به بين الصحيح والفاسد ،والحق
والباطل ،والهدى والضالل ،والغي والرشاد ،ويمده حسن القصد ،وتحري الحق ،وتقوى
الرب في السر والعالنية ،ويقطع مادته اتباع الهوى ،وإيثار الدنيا ،وطلب محمدة الخلق،
وترك التقوى( .إعالم الموقعين.)96/0 :
س بين الناس :أي سو بينهم (الكامل في اللغة .)01/0
( )2آ ِ
(َ )3تلَ ْجلَ َج :أي تردد في صدرك وقلق ولم يستقر (لسان العرب .)356/2
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بِ َحقه َِ ،و ِإ ْن َع َج َز َع ْن َها ْاس َت ْحلَ ْل َت َعلَ ْيه ِ ا ْل َق ِضيَّ َة ،فَ ِإنَّ ُه أَ ْبلَ ُغ ِفي ا ْل ُعذْ ِر،
َوأَ ْجلَى لِ ْل َع َمى ،ا ْل ُم ْسلِ ُمو َن ُع ُدول بَ ْع ُض ُه ْم َعلَى بَ ْعض ِإ َّال َم ْجلُودا ِفي
اد ُة ُزور ،أَ ْو ِظنينا(ِ )0في َو َالء أَ ْو قَ َرابَة ،فَ ِإ َّن
َحد ،أَ ْو ُم َج َّربا َعلَ ْيه ِ َش َه َ
الس َرائِ َر َو َد َرأَ َع ْن ُك ْم بِا ْلبينَ ِ
ات َو ْاأل َ ْي َما ِن،
اهلل َ َت َب َار َك َو َت َعالَى َت َولَّى ِم ْن ُك ُم َّ
َ
س ِع ْن َد ا ْل ُخ ُصوم ِ،
َو ِإيَّا َك َوالْ َغلَ َق َوالْ ِغلَظَ َو َّ
ي بِالنَّا ِ
الض َج َر َوال َّتأَذ َ
َوال َّتنَك َُّر لِ ْل ُخ ُصومِ ِفي َم َوا ِط ِن ا ْل َحق ال َّ ِتي يُ ِ
وج ُب اهللُ ِفيه ِ ْاأل َ ْج َر،
َويُ ْح ِس ُن ِفيه ِ ُّ
الذ ْخ َر ،فَ َم ْن َخلَ َص ْت نِيَّ ُت ُه َول َ ْو َعلَى نَ ْف ِسه َِ ،ك َف ُاه اهللُ َما
س بِ َما يَ ْعلَ ُم اهللُ أَنَّ ُه ل َ ْي َس ِفي قَ ْل ِبه ِ،
سَ ،و َم ْن َت َزيَّ َن لِلنَّا ِ
بَ ْينَ ُه َوبَ ْي َن النَّا ِ
َشانَ ُه اهللُ ،فَ ِإ َّن اهلل َ َال يَ ْق َب ُل ِم ْن َع ْب ِدهِ ِإ َّال َما َكا َن ل َ ُه َخالِصا ،فَ َما ظَنُّ َ
()2
اب اللَّه ِ َع َّز َو َجلَّ َو َع ِ
الس َال ُم
بِ َث َو ِ
اج ِل ر ِْزقِه َِ ،و َخ َزائِ ِن َر ْح َم ِته ِ َ ،و َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0أو ظنينا في والء أو نسب :أي منهم (الكامل في اللغة .)01/0
( )2قوله« :فما ظن بثواب عنكد اهلل فكي عاجكل رزقكه وخكزائن رحمتكه» ،يريكد بكه تعظكيم جكزاء
المخلص وأنه رزق عاجل إما للقلب أو للبدن أو لهما .ورحمته ُم َّد َخرة فكي خزائنكه؛ فكإ َّن اهلل
سبحانه يجزي العبد على ما عمل من خير في الدنيا وال بُ َّد ،ثم في اآلخرة يوفيه أجره ،كمكا
قككال تعككالى{ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ} [آل عمككران ]015 :فمككا يحصككل فككي
الدنيا من الجزاء على األعمال الصالحة ليس جزاء توفية ،وإن كان نوعا آخر كما قكال تعكالى
عن إبكراهيم{ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ} [العنكبكوت ]21 :وهكذا
نظير قوله تعالى{ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ} [النحل ]022 :فكأخبر
سبحانه أنه آتى خليله أجره في الدنيا من النعم التكي أنعكم بهكا عليكه فكي نفسكه وقلبكه وولكده ومالكه
وحياته الطيبة ،ولكن ليس ذل أجر توفية ،وقد دل القرآن في غير موضع على أ َّن لكل مكن عمكل
خيكرا أجكرين :عملككه فكي الكدنيا ،ويُكمككل لكه أجكره فككي اآلخكرة كقولكه تعككالى{ :ﮓ ﮔ=
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َعلَ ْي َ َو َر ْح َم ُة اهلل<(.)0

ب لَ ُه
[ ]492وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل أبي موسى األشعري



وه
س ُو ُجوه يَ ْرفَ ُعو َن َح َوائِ َج النَّا ِ
> ِإنَّ ُه ل َ ْم يَ َز ْل لِلنَّا ِ
س ،فَأَ ْكرِ ْم ُو ُج َ
الض ِعي ِ
س ،فَ َح ْس ُب ا ْل ُم ْسلِمِ َّ
النَّا ِ
ف ِم َن ا ْل َع ْد ِل أَ ْن يُ ْن َص َف ِفي ا ْل ُح ْكمِ
َوا ْل ِق ْس َمة ِ<(.)2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ} [النحل ]31 :وفي اآلية األخرى:
{ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ} [النحل ، ]40 :وقال في هذه السورة{ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ} [النحل ]91 :وقال
فيها عن خليله{ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ} [النحل،]022 :
فقد تكرر هذا المعنى في هذه السورة دون غيرها في أربعة مواضع لسر بديع ،فإنها سورة
النعم التي عدد اهلل سبحانه فيها أصول النعم وفروعها ،فعرف عباده أ َّن لهم عنده في اآلخرة
من النعم أضعاف هذه بما ال يدرك تفاوته ،وأ َّن هذه من بعض نعمه العاجلة عليهم ،وأنهم إن
أطاعوه زادهم إلى هذه النعم نعما أخرى ،ثم في اآلخرة يوفيهم أجور أعمالهم تمام التوفية،

وقال تعالى{ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ} [هود ]3 :فلهذا قال أمير المؤمنين« :فما ظن بثواب عند اهلل في عاجل رزقه
وخزائن رحمته ،والسالم»( .إعالم الموقعين.)025/0 :
( )0رواه ابن شبة في تاريخ المدينة 116/2 :ووكيع البغدادي في أخبار القضاة11/0 :
والدارقطني في السنن ( )4410والشجري في ترتيب األمالي الخميسية ( )2621والبيهقي
في السنن الكبرى ( )21531ومعرفة السنن واآلثار (.)09192
( )2رواه ابن الجعد في المسند ( )0063وأحمد في فضائل الصحابة ( )649والدينوري في
المجالسة وجواهر العلم ( )430والبيهقي في السنن الكبرى (.)06611
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ب لَ ُه
[ ]493وَ ِمنْ كِتَا ٍ
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س نَ ْف َرة َع ْن ُس ْل َطانِه ِْم؛ فَأَ ُعو ُذ بِاهلل ِ أَ ْن يُ ْد ِر َك ِني
>أَ َّما بَ ْع ُد؛ فَ ِإ َّن لِلنَّا ِ
اعة ِم ْن
اء َم ْج ُهولَةَ ،و َض َغائِ ُن َم ْح ُمولَة؛ فَأَقِمِ ا ْل ُح ُد َ
ود َول َ ْو َس َ
َو ِإيَّا َك َع ْم َي ُ
ض ل َ َ أَ ْم َرا ِن :أَ َح ُد ُه َما لِلَّه ِ َو ْاآل َخ ُر لِل ُّد ْن َيا؛ فَآثِ ْر نَ ِ
ص َيب َ
نَ َهارَ ،و ِإ َذا َع َر َ
ِم َن اهلل ِ ،فإ َّن ال ُّد ْنيا َت ْن َفذُ َو ْاآل ِخر ُة َتب َقىَ ،وأَ ِخ ِ
اج َع ْل ُه ْم يَدا
ف ا ْل ُف َّس َ
اقَ ،و ْ
َ
َ ْ
اح َض ْر َجنَائِ َز ُه ْم َوا ْف َت ْح
ينَ ،و ْ
يض ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
يَدا َو ِر ْجال ِر ْجالُ ،ع ْد َمرِ َ
بَابَ َ َ ،وبَ ِ
ور ُه ْم بِنَ ْف ِس َ ؛ فَ ِإنَّ َما أَ ْن َت َر ُجل ِم ْن ُه ْم؛ َغ ْي َر أَ َّن اهللَ َع َّز
اش ْر أُ ُم َ
َو َج َّل َج َعلَ َ أَ ْث َقلَ ُه ْم ِح ْمالَ ،وقَ ْد بَلَ َغ ِني أَنَّ ُه قَ ْد فَ َشا ل َ َ َو ِألَ ْه ِل بَ ْي ِت َ
َه ْي َئة ِفي لِب ِ
ين ِم ْثلُ َها؛ فَ ِإيَّا َك يَا
اس َ َو َمط َْع ِم َ َو َم ْر َك ِب َ ل َ ْي َس لِ ْل ُم ْسلِ ِم َ
َ
ِ
ِيمةِ َم َّر ْت بِ َواد َخ ْصب؛ فَلَ ْم يَ ُك ْن ل َ َها َهم
َع ْب َد اهلل أَ ْن َت ُكو َن بِ َم ْن ِزلَةِ الْ َبه َ
اءَ ،و ِإنَّ َما َح ْت ُف َها ِفي الس َم ِنَ ،و ْاعلَ ْم أَ َّن ا ْل َعا ِم َل ِإ َذا َزا َغ
ِإ َّال الس َم ُن َوا ْل َم ُ
اس َم ْن َش ِق َي ْت بِه ِ َر ِعيَّ ُت ُه<(.)0
َزا َغ ْت َر ِعيَّ ُت ُهَ ،وأَ ْش َقى النَّ ُ


ب لَ ُه
[ ]494وَ ِمنْ كِتَا ٍ
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الر َعا ِة َم ْن َس ِع َد ْت بِه ِ َر ِع َّي ُت ُه،
>أَ َّما بَ ْع ُد ،فَ ِإ َّن أَ ْس َع َد ُّ
الر َعا ِة ِع ْن َد اهلل ِ َع َّز َو َج َّل َم ْن َش ِق َي ْت بِه ِ َر ِع َّي ُت ُهَ ،و ِإيَّا َك أَ ْن
ُّ


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (.)0091

َو ِإ َّن أَ ْش َقى
َت ْر َت َع فَ َي ْر َت َع
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ِ
ِيمةِ؛ نَ َظ َر ْت ِإلَى
ُع َّمال ُ َ  ،فَ َي ُكو ُن َم َثلُ َ ِع ْن َد اهلل َع َّز َو َج َّل َم َث َل ا ْل َبه َ
ض فَ َر َع ْت ِف َيها َت ْب َت ِغي بِ َذلِ َ الس َم َنَ ،و ِإنَّ َما َح ْت ُف َها ِفي
َخ ِض َرة ِم َن ْاألَ ْر ِ
الس َال ُم َعلَ ْي َ <(.)0
ِس َم ِن َهاَ ،و َّ

ب لَ ُه
[ ]495وَ ِمنْ كِتَا ٍ
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سَ ،و َم ْن َت َزيَّ َن
> َم ْن َخلُ َص ْت نِيَّ ُت ُه َك َف ُاه اهللُ َت َعالَى َما بَ ْينَ ُه َوبَ ْي َن النَّا ِ
س بِ َغ ْي ِر َما يَ ْعلَ ُم اهللُ ِم ْن قَ ْل ِبه ِ َشانَ ُه اهللُ َع َّز َو َج َّل ،فَ َما ظَنُّ َ ِفي
لِلنَّا ِ
اب اهلل ِ ِفي َع ِ
الس َال ُم<(.)2
ثَ َو ِ
اج ِل ر ِْزقِه ِ َو َخ َزائِ ِن َر ْح َم ِته ِ؟ َو َّ


[ ]496وَ ِمنْ َوصِيَّةٍ لَ ُه



كتبها قبل استشهاده
ي كك يَ ْع ِني
>أَ ْن َال يُ َق َّر لِي َعا ِمل أَ ْك َث َر ِم ْن َسنَةَ ،وأَقِ ُّروا ْاألَ ْش َعرِ َّ
ين<(.)3
وسى كك أَ ْربَ َع ِس ِن َ
أَبَا ُم َ

ب لَ ُه
[ ]497وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل معاوية بن أبي سفيان
>أَ َّما بَ ْع ُد ،فَ ِإنَّ َ ل َ ْم ُت َؤد ْب َر ِع َّي َت َ بِ ِم ْث ِل أَ ْن َتب َدأَ ُه ْم بِا ْل ِغ ْل َظة ِ
ْ


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( )35519وأبو نعيم في حلية األولياء 51/0 :والحنائي في
فوائده ( )013وابن البخاري في مشيخته (.)41
( )2رواه هناد في الزهد 436/2 :وأبو نعيم في حلية األولياء.51/0 :
( )3رواه أحمد في المسند (.)09491
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ين بَ ْع َد الش َّد ِة أَ ْمنَ ُع
َوالش َّد ِة َعلَى أَ ْه ِل الر َيبةِ بَ ُع ُدوا أَ ْو قَ ُربُوا ،فَ ِإ َّن الل َ
الص ْف َح بَ ْع َد ا ْل ُع ُقوبَةِ أَ ْر َغ ُب ِألَ ْه ِل الحزمِ<(.)0
لِ َّلر ِعيَّةَِ ،وأَ ْح َش ُد ل َ َهاَ ،و ِإ َّن َّ

ب لَ ُه
[ ]498وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل معاوية بن أبي سفيان



()2
ِ
ِ
ِ
اهلل
ر
ص
ن
ت
اس
و
ا
ه
ي
ل
إ
ر
س
ف
،
>أَ َّما بَ ْع ُد ،فَ ِإني قَ ْد َول َّ ْي ُت َ قَ ْي َسارِيَ َة
ِ
َ
َ
ْ ْ َ َ ْ َْ
َ
َعلَ ْيه ِْمَ ،وأَ ْك ِث ْر ِم ْن قَ ْو ِل :ال َح ْو َل َوال قُ َّو َة ِإال بِاهلل ِ ،اهللُ َربُّنَا َوثِ َق ُتنَا
َو َر َجا ُؤنَا َو َم ْوالنَا ،نِ ْع َم ا ْل َم ْولى َونِ ْع َم النَّ ِ
ص ُير<(.)3

ب لَ ُه
[ ]499وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل أبي عبيدة بن اجلراح
ض َع ِن ال ُّد ْن َيا َع ْينَ َ َ ،و َول َع ْن َها قَ ْل َب َ َ ،و ِإيَّا َك أَ ْن ُت ْهلِ َك َ
>فَ َغم ْ
َكما أَ ْهلَ َك ْت من َكا َن قَبلَ َ  ،فَ َق ْد رأَي ُت مصارِعها وأُ ْخبِر ُت بِس ِ
وء أَثَرِ َها
َْ
ُ
َ
َ ْ َ َ ََ َ ْ
ْ
ات َم ْن
َعلَى أَ ْهلِ َهاَ ،ك ْي َف َع َرى َم ْن َك َس ْتَ ،و َجا َع َم ْن أَط َْع َم ْتَ ،و َم َ
أَ ْح َي ْتِ ،إنَّ َها بَ ْينَ َ َوبَ ْي َن ْاآل ِخ َر ِة ِس ْتر ِم ْث َل الْ ِخ َما ِر ُت ْب ِ
ص ُر َماِ )4(...إل َ ْي َها


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2

()3
()4

رواه ابن شبة في تاريخ المدينة.114/2 :
قَ ْيسار ِّي ُة :بلد على ساحل بحر الشام تع ّد في أعمال فلسطين بينها وبين طبرية ثالثة أيام،
الرقعة طيبة البقعة كثيرة الخير واألهل( .معجم
وكانت قديما من أعيان أمهات المدن واسعة ّ
البلدان.)420/4 :
رواه الطبري في تاريخه.614/3 :
بياض في أصل الكتاب.
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َسلَ ُف َ َوأَ ْن َت َغائِب ُم ْن َت ِظر َم َتى َس َف ُر ُهِ ،في َغ ْي ِر َدا ِر ُم َقام ،قَ ْد نَ َض َب َما ُؤ َها
الر ِ
اح ُل ِم ْن َها ِإلَى َغ ْيرِ َها بِ َزادِ بَ َالغ<(.)0
اج ْت ثَ َم َر ُت َها ،فَأَ ْح َز ُم النَّا ِ
س َّ
َو َه َ

ب لَ ُه
[ ]511وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إلى أبي عبيدة بن الجراح  ،وقد َّ
واله على جند خالد بن
الوليد :
>أ ُ ِ
وصي َ بِ َت ْق َوى اهلل ِ ال َّ ِذي يَ ْب َقى َويَ ْفنَى َما ِس َو ُاه ،ال َّ ِذي َه َدانَا ِم َن
الضاللَةَِ ،وأَ ْخ َر َجنَا ِم َن ال ُّظلُ َم ِ
ات ِإلَى النُّو ِرَ ،وقَ ِد ْاس َت ْع َم ْل ُت َ َعلَى ُج ْن ِد
َّ
ين ِإلَى
خالد بن ا ْل َولِي ِد ،فَ ُق ْم بِأَ ْمرِ ِه ُم ال َّ ِذي يَ ِح ُّق َعلَ ْي َ  ،ال ُت َقدمِ ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
يمةَ ،وال ُت ْن ِز ْل ُه ْم َم ْن ِزال قَ ْب َل أَ ْن َت ْس َترِي َد ُه ل َ ُه ْمَ ،و َت ْعلَ َم َك ْي َف
َهلَ َكة َر َج َاء َغ ِن َ
ين
َم ْأ َت ُاهَ ،وال َت ْب َع ْث َسرِيَّة ِإال ِفي َك ْثف ِم َن النَّا ِ
سَ ،و ِإيَّا َك َو ِإ ْل َق َاء ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
ِ
ِ
ض بَ َص َر َك َع ِن ال ُّد ْن َيا،
في ا ْل َهلَ َكةَِ ،وقَ ْد أَ ْبال َك اهللُ بِي َوأَ ْبالني بِ َ  ،فَ َغم ْ
َوأَ ْله ِ قَ ْل َب َ َع ْن َهاَ ،و ِإيَّا َك أَ ْن َت ْهلِ َ َك َما أَ ْهلَ َك ْت َم ْن َكا َن قَ ْبلَ َ  ،فَ َق ْد
َرأَ ْي َت َم َصا ِر َع ُه ْم<(.)2

ب لَ ُه
[ ]511وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل عبيدة بن اجلراح :
الر ْم َي<(.)3
>أَ ْن َعل ُموا ِغ ْل َمانَ ُك ُم ا ْل َع ْو َمَ ،و ُم َقاتِلَ َت ُك ُم َّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه أبو داود في الزهد (.)012
( )2رواه الطبري في تاريخه 434/3 :وابن الجوزي في المنتظم في التاريخ 036/4 :وابن األثير
في الكامل في التاريخ 261/2 :وابن كثير في البداية والنهاية.516/9 :
( )3رواه أحمد في المسند ( )323وسعيد بن منصور في السنن ( )2655والمنتقى البن الجارود (.)964
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ب لَ ُه
[ ]512وَ ِمنْ كِتَا ٍ
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إىل أبي عبيدة بن اجلراح  ،وقد سأله عن الذي يبدأ به
الشامِ َوبَ ْي ُت
>أَ َّما بَ ْع ُد ،فَ ْاب َد ُءوا بِ ِد َم ْش َق ،فَا ْن َه ُدوا ل َ َها ،فَ ِإنَّ َها ِح ْص ُن َّ
َم ْملَ َك ِته ِْمَ ،و ْاش ِغلُوا َع ْن ُك ْم أَ ْه َل ِف ْح َل( )0بِ َخ ْيل َت ُكو ُن بِ ِإ َزائِه ِْم ِفي
ين َوأَ ْه َل ِح ْم َص ،فَ ِإ ْن فَ َت َح َها اهللُ قَ ْب َل دِ َم ْش َق
نُ ُحو ِر ِه ْم َوأَ ْه َل ِفلَ ْس ِط َ
فَ َذا َك ال َّ ِذي نُ ِح ُّبَ ،و ِإ ْن َتأَ َّخ َر فَ ْت ُح َها َح َّتى يَ ْف َت ُح اهللُ دِ َم ْش َق فَ ْليَ ْنزِلْ
وهاَ ،وا ْنطَلِ ْق أَ ْن َت َو َسائِ ُر األُ َم َر ِاء َح َّتى
بِ ِد َم ْش َق َم ْن يُ ْم ِس ُ بِ َهاَ ،و َد ُع َ
ُت ِغ ُيروا َعلَى ِف ْح َل ،فَ ِإ ْن فَ َت َح اهللُ َعلَ ْي ُك ْم فَا ْن َصرِ ْف أَ ْن َت َو َخالِد ِإلَى
()2
ينَ ،وأَ ِم ُير
ِح ْم َصَ ،و َد ْع ُش َر ْحب َ
ِيل َو َع ْمرا َوأَ ْخلِه َِما بِاألُ ْر ُدن َو ِفلَ ْس ِط َ
س َح َّتى يَ ْخ ُر ُجوا ِم ْن ِإ َم َارتِه ِ<(.)3
ُكل بَلَد َو ُج ْند َعلَى النَّا ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ِ )0ف ْحل :بكسر أوله ،وسكون ثانيه ،وآخره الم :اسم موضع بالشام كانكت فيكه وقعكة للمسكلمين
عجميا لم أره في كالم العرب ،قتل فيه ثمانون
مع الروم ،ويوم فحل مذكور في الفتوح وأظنه
ّ
ألفا من الروم وكان بعد فتح دمشق في عام واحد( .معجم البلدان.)231/4 :
( )2األردن بضم الهمزة وسكون الراء وضم الدال المهملة ،وآخره نون مشكددة ،وال ينطكق إال
معرفا باأللف والالم ،واألردن في ذاك الزمان كان إقليما كبيكرا مكن بكالد الشكام يمتكد مكن
البحر الميت جنوبا إلى صور من لبنان شماال ،ويصل إلى البحر األبيض غربا ،ويشمل من
الشرق إقليم البلقاء حيث كانكت جكرش قصكبة تلك الككورة( .معجكم المعكالم الجغرافيكة:
ص 22كك .)23
( )3رواه الطبككري فككي تاريخككه 431/3 :كككك  431وابككن عسككاكر فككي تككاريخ دمشككق 021/2 :وابككن
الجوزي في المنتظم في التاريخ043/4 :وابن األثير في الكامل فكي التكاريخ 269/2 :وابكن
كثير في البداية والنهاية.511/9 :
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ب لَ ُه
[ ]513وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل سعد بن أبي وقاص



>يَا َس ْع ُدَ ،س ْع َد بَ ِني أَ ْه َي َب ،إ َّن اهللَ َت َعالَى
إلَى َخ ْل ِقه ِ ،فَ ْاعرِ ْف َم ْن ِزل َ َت ِم ْن اهلل ِ َت َعالَى بِ َم ْن ِزل َ ِت
أَ َّن َما ل َ ِع ْن َد اهلل ِ ِم ْث ُل َما لِله ِع ْن َدك<(.)0

ب لَ ُه
[ ]514وَ ِمنْ كِتَا ٍ

إ َذا أَ َح َّب َع ْبدا َح َّب َب ُه
سَ ،و ْاعلَ ْم
ِم ْن النَّا ِ



إىل سعد بن أبي وقاص  وقد بلغه دخول سعد مدائن كسرى

ابِ ،إلَى
الر ِحيمِِ ،م ْن َع ْب ِد اهلل ِ ُع َم َر ْب ِن ا ْل َخ َّط ِ
الر ْح َم ِن َّ
>بِ ْسمِ اهلل ِ َّ
َس ْع ِد ْب ِن أَبِي َوقَّاصَ ،س َالم َعلَ ْي َ  ،فَ ِإني أَ ْح َم ُد ِإل َ ْي َ اهللَ ال َّ ِذي َال ِإل َ َه
ِإ َّال ُه َو ،أَ َّما بَ ْع ُد :فَ ِإني أُ ِ
وصي َ بِ َت ْق َوى اهلل ِ ال َّ ِذي بِ َت ْق َو ُاه َس ِع َد َم ْن َس ِع َد،
الر ْهطُ ِإ ْذ
َوبِ َت ْر ِك َها َش ِق َي َم ْن َش ِق َي ،ثُ َّم قَ ْد َع َر ْف َت بَ َال َء اهلل ِ ِع ْن َدنَا أَيُّ َها َّ
ْاس َت ْن َق َذنَا ِم َن الش ْر ِك َوأَ ْهلِه َِ ،وأَ ْخ َر َجنَا ِم ْن ِع َب َاد ِة أَ ْصنَا ِمه ِْمَ ،و َه َدانَا ِم ْن
الر ْه ِط َعلَى بَ ِعير،
َض َالل َ ِته ِْمَ ،و َع َر ْف َت َم ْخ َر َجنَا ِم ْن ِع ْن ِد ِه ْمَ ،و َخ َر ْجنَا َز َاد َّ
َم ْن بَلَ َغ ِمنَّا َم ْأ َمنَ ُه بَلَ َغ َم ْج ُهوداَ ،و َم ْن أَقَ َام بِأَ ْر ِضه ِ أَقَ َام َم ْف ُتونا ِفي دِي ِنه ِ
ك بَ ْي َن أَظ ُْهرِنَا َعلَى تِ ْل َ ِم ْن َحالِنَا
ُم َع َّذبا ِفي بَ َدنِه َِ ،و ُم َح َّمد ك
يُ ْق ِس ُم> :ل َ َت ْأ ُخذُ َّن ُكنُو َز قَ ْي َص َر َو ِك ْس َرى< ،فَنَافَ َق بِ َذلِ َ ِم ْن قَ ْولِه ِ ُمنَ ِاف ُقو َن،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0ذكره الجاحظ في البيان والتبيين 201/0 :وابن عبد ربه في العقد الفريد 063/0 :والماوردي
في أدب الدنيا والدين.031/0 :
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فَأَ ْب َقا َك اهللُ َح َّتى َرأَ ْي َت َذلِ َ بِ َع ْي ِن َ َو َولِ َيت ُه بِنَ ْف ِس َ َ ،وأَ َرانَ ُاه َم َع َ ،
()2
()0
ِ
ض َع ْن َز ْه َر ِة َما أَ ْن َت ِفيه ِ َح َّتى َت ْل َقى ا ْل َم ِ
َّ
ين َدفَ ُقوا
ذ
ل
ا
ين
َ
اض َ
فَأَ ْعرِ ْ
ِفي ِش َمالِه ِْمَ ،ال ِص َقة بُطُونُ ُه ْم بِظ ُُهو ِر ِه ْم ،ل َ ْي َس بَ ْينَ ُه ْم َوبَ ْي َن اهلل ِ ِح َجاب،
ل َ ْم َت ْف ِت ْن ُه ُم ال ُّد ْن َيا َول َ ْم يَ ْف َت ِتنُوا بِ َها ،أَ ْس َر ُعوا فَلَ ْم يَ ْن ُش ُبوا أَ ْن ل َ ِح ُقوا<(.)3

ب لَ ُه
[ ]515وَ ِمنْ كِتَا ٍ



َو ِل قِيَامِ ِه
إىل الْ ُقضَا ِة َمعَ أ َّ
ين ،فَ ِإ َّن ر ْأي ا ْلو ِ
اح ِد
اء ِإال َع ْن َمل ِم َن ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
َ َ َ
>ال َت ُب ُّتوا ا ْل َق َض َ
يَ ْق ُص ُرَ ،و َم ْن ل َ ِز َم ُه الْ َق َضاءُ فَ ْليَ ْصب ِْر َو ْل َي ْح َت ِس ْبَ ،وال َت ْح ِملُوا َعلَى
ود ُك ْم ،فَ ِإ َّن الْ َحا ِك َم يَ ْح ُك ُم َعلَى َما يَ ْس َم ُع أَ ْو
ُحكَّا ِم ُك ْم َما َج َّر َعلَ ْي ُك ْم ُش ُه ُ
لشا ِه ِد َو ِ
اآلخ ِذ لِ َغ ْيرِ ا ْل َحق<(.)4
يَ ْش َه ُد بِه ِ ِع ْن َد ُه َواهللُ َح ِسيب لِ َّ

ب لَ ُه
[ ]516وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل أمراء األمصار
الر ِعيَّةِ َول َ ُه ْم ِم ْث ُل َذلِ َ فَ ِإنَّ ُه ل َ ْي َس
>بِأَ َّن ل َ ُك ْم َم ْع َش َر ا ْل َ
وال ِة َحقًّا ِفي َّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2

()3
()4

في األصل( :ا ْل َم ِ
ِين) ،وهو تصحيف ،والصحيح ما أثبته.
اضي َ
َدفَ َق :ال َّدالُ َوالْ َفاء َوالْ َق ُاف أَ ْصل َو ِ
كي ِء قُك ُدما( .مقكاييس اللغكة:
اس ُهَ ،و ُه َو َد ْف ُع َّ
احد ُمطَّرِد قِ َي ُ
ُ
الش ْ
.)216/2
رواه أبو داود في الزهد (.)54
رواه البالذري في أنساب األشراف 316/01 :وابن الجوزي في المنتظم في التاريخ:
 036/4واللفظ للبالذري.
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ِم ْن ِح ْلم أَ َح َّب ِإلَى اهلل ِ َو َال أَ َع َّم نَ ْفعا ِم ْن ِح ْلمِ ِإ َمام َو ِر ْف ِقه ِ َو ِإنَّ ُه ل َ ْي َس َج ْهل
ض ِإلَى اهللِ َو َال أَ َع َّم َض ًّرا ِم ْن َج ْه ِل ِإ َمام َو ُخ ْرقِه ِ(َ ،)0و ِإنَّ ُه َم ْن يَ ْطلُ ِب
أَ ْب َغ َ
ِ ِ
يم ْن ُه َو بَ ْي َن ظ َْه َرانَ ْيه ِ يُ ْن ِز ِل اهللُ َعلَ ْيه ِ ا ْل َع ِاف َي َة ِم ْن فَ ْوقِه ِ<(.)2
ا ْل َعاف َي َة ف َ

ب لَ ُه
[ ]517وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل أهل الكوفة

وها لِ َم ْن
> ُذ ِك َر لِي أَ َّن ( َم ْط َر ْس) بِلِ َسا ِن ا ْل َفار ِِسيَّةِْ :األَ َمنَ ُة ،فَ ِإ ْن قُ ْل ُت ُم َ
َال يَ ْف َق ُه لِ َسانَ ُك ْم فَ ُه َو آ ِمن<(.)3

ب لَ ُه
[ ]518وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل أبي موسى األشعري
> ِإنَّ َ ل َ ْم َتنَ ْل َع َم َل ْاآل ِخ َر ِة بِ َش ْيء أَ ْف َض َل ِم َن ال ُّز ْه ِد ِفي ال ُّد ْن َيا<(.)4


ب لَ ُه
[ ]519وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل أبي موسى األشعري



ِ
ِ
ِ
اء اهلل ِ يُ ْع ِطيه ِ ِم ْن
> ِإ َّن ا ْلح ْك َم َة ل َ ْي َس ْت َع ْن ك َبرِ السنَ ،ولَكنَّ ُه َعطَ ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3
()4

مقَ .وقَ ْد َخر َِق يَ ْخ َر ُق َخ َرقا فهو أَ ْخ َر ُق .واالسم الْ ُخ ْر ُق بالضم.
ال ُخ ْرق ب َّ
والح ُ
ِالضم :الْ َج ْه ُل ُ
(النهاية البن األثير كك ( َخ َر َق)).
رواه هناد في الزهد 612/2 :والدينوري في المجالسة وجواهر العلم (.)2119
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (.)33411
رواه أحمد بن حنبل في الزهد (.)641
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ذاق األَ ْخال ِق<(.)0
اء َة األُ ُمو ِر َو َم َ
يَ َش ُ
اء ،فَ ِإيَّا َك َو َدنَ َ

ب لَ ُه
[ ]511وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل عمرو بن العاص
>قَ ْد فَ َش ْت ل َ َ فَ ِ
اشيَة ِم ْن َم َتاع َو َرقِيق َوآنِيَة َو َح َي َوان ل َ ْم َت ُك ْن ل َ َ
ين ُول َ ِ
ض َم ْت َجر َو ُم ْز َد َرع،
ِح َ
يت م ْص َر< فَ َك َت َب َع ْمروِ :إ َّن أَ ْر َضنَا أَ ْر ُ
فَنَ ْح ُن نُ ِ
اج ِإل َ ْيه ِ لِنَ َف َق ِتنَا ،فَ َك َت َب ِإل َ ْيه ِ ُع َم ُرِ > :إني قَ ْد
يب فَ ْضال َع َّما نَ ْح َت ُ
ص ُ
ُخبر ُت ِمن ُع َّما ِل ُّ ِ
اب َض ِجر قَ ْد أَ ْقلَ َق ُه
ْ
السوء َما َك َفىَ ،و ِك َتابُ َ ِإل َ َّي ِك َت ُ
ْ
بن
األَ ْخذُ بِا ْل َحق ،فَ َق ْد ُس ْؤ ُت بِ َ ظَنًّاَ ،وقَ ْد َو َّج ْه ُت ِإل َ ْي ُم َح َّمد ُ
َم ْسلَ َم َة لِيُ َق ِ
اخ ُر ْج ِم َّما يُطَالِب َ بِه َِ ،و ْاع ِفه ِ ِم َن ا ْل ِغ ْل َظة ِ
اس َم َ َمال َ َ  ،فَ ْ
ُ
اء<(.)2
َعلَ ْي َ  ،فَ ِإنَّ ُه بَرِ َح ا ْل َخ َف َ


ب لَ ُه
[ ]511وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل عمرو بن العاص  مبصر
يذكر له ما أصاب المدينة النبوية من القحط:
صَ :س َالم؛
العا ِ
العا ِ
ص ب ِن َ
ين ِإل َى َ
الم ْؤ ِم ِن َ
> ِم ْن َع ْب ِد اهلل ِ ُع َم َر أَ ِميرِ ُ
أَ َّما بَ ْع ُد؛ فَلَ َع ْمرِي يَا َع ْم ُرو َما ُت َبالِي ِإ َذا َش ِب ْع َت أَ ْن َت َو َم ْن َم َع َ أَ ْن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه ابككن أبككي الككدنيا فككي اإلشككراف ( )236ووكيككع البغككدادي فككي أخبككار القضككاة215/0 :
والدينوري في المجالسة وجواهر العلم (.)2119
( )2رواه البالذري في أنساب األشراف 369/01 :وأبو الفرج البغدادي في الخراج :ص.339
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ِ
ِ
اء< .فَ َك َت َب ِإل َ ْيه ِ َع ْم ُرو ْب ُن
اء ،ثُ َّم يَا َغ ْوثَ َ
أَ ْهل َ أَنَا َو َم ْن َمعي؛ فَ َيا َغ ْوثَ َ
ص؛ أَ َّما بَ ْع ُد
ينِ ،م ْن َع ْمرِو ْب ِن ا ْل َعا ِ
العا ِ
َ
ص> :لِ َع ْب ِد اهلل ِ ُع َم َر أَ ِميرِ ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
فَيا ل َبي َ ثُ َّم يا ل َبي َ ! قَ ْد ب َع ْث ُت ِإل َي َ ب َعيرا أَ َّول ُ َها ِع ْن َد َك َو ِ
آخ ُر َها ِع ْن ِدي.
َ
ْ َ ْ
َ َّ ْ
َ َّ ْ
الس َال ُم َعلَ ْي َ َو َر ْح َم ُة اهللُ<.
َو َّ
فَب َع َث ِإل َيه ِ ب ِعيرا َع ِظيمة ،فَ َكا َن أَ َّول ُ َها بِالم ِدينَةِ َو ِ
آخ ُر َها بِ ِم ْص َر،
َ
َ
ْ َ
َ
سَ ،و َدفَ َع
يَ ْت َب ُع بَ ْع ُض َها بَ ْعضا ،فَلَ َّما قَ ِد َم ْت َعلَى ُع َم َر َو َّس َع بِ َها َعلَى النَّا ِ
الم ِدينَةِ َو َما َح ْول َ َها بَ ِعيرا بِ َما َعلَ ْيه ِ ِم َن الطَّ َعامِ،
ِإل َى أَ ْه ِل ُكل بَ ْيت بِ َ
بن أَبِي
بن َ
وبَ َع َث َع ْب َد َّ
الع َّوامَِ ،و َس ْع َد َ
الر ْح َم ِن ْب َن َع ْوفَ ،وال ُّزبَ ْي َر َ
س ،فَ َدفَ ُعوا ِإل َى أَ ْه ِل ُكل بَ ْيت بَ ِعيرا بِ َما
َوقَّاص ،يَ ْق ِس ُمونَ َها َعلَى النَّا ِ
الب ِع َير فَ َي ْأ ُكلُوا ل َ ْح َم ُه َويَأَ َت َّد ُموا
َعلَ ْيه ِ ِم َن الطَّ َعام ِ أَ ْن يَ ْأ ُكلُوا الطَّ َع َ
ام َويَ ْن َح ُروا َ
ِ
ام لِ َما
َش ْح َم ُه ويَ ْح َتذُ وا ِج ْل َد ُهَ ،ويَ ْن َت ِف ُعوا بِا ْل ِو َعاء ال ِذي َكا َن ِفيه ِ ال َّط َع ُ
س.
أَ َر ُادوا ِم ْن لِ َحاف أَ ْو َغ ْيرِهِ ،فَ َو َّس َع اهللُ بِ َذلِ َ َعلَى النَّا ِ
ص يَ ْق ُد ُم
العا ِ
فَلَ َّما َرأَى َذلِ َ ُع َم ُر َح ِم َد اهللَ َو َك َت َب ِإل َى َع ْمرِو ب ِن َ
اعة ِم ْن أَ ْه ِل ِم ْص َر َم َع ُه ،فَ َق ِد ُموا َعلَ ْيه ِ ،فَ َق َال ُع َم ُر> :يَا
َعلَ ْيه ِ ُه َو َو َج َم َ
ين ِم ْص َرَ ،و ِه َي َك ِث َير ُة ال َخ ْيرِ
الم ْسلِ ِم َ
َع ْم ُرو؛ ِإ َّن اهللَ قَ ْد فَ َت َح َعلَى ُ
َوالطَّ َعامَِ ،وقَ ْد أُلْ ِق َي ِفي ُرو ِعي كك لِ َما أَ ْح َب ْب ُت ِم َن الر ْف ِق بِأَ ْه ِل الْ َح َر َم ْي ِن،
ين فَ َت َح اهللُ َعلَ ْي ِه ْم ِم ْص َر َو َج َعلَ َها قُ َّوة ل َ ُه ْم َولِ َج ِمي ِع
َوال َّت ْو ِس َعة ِ َعلَ ْي ِه ْم ِح َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
الب ْحرِ ،فَ ُه َو
الم ْسلِ ِم َ
ُ
ين كك أَ ْن أَ ْحف َر َخليجا م ْن نيل َها َح َّتى يَس َيل في َ
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الم ِدينَةِ َو َم َّك َة؛ فَ ِإ َّن َح ْملَ ُه َعلَى
أَ ْس َه ُل لِ َما نُ ِري ُد ِم ْن َح ْم ِل ال َّط َعام ِ ِإل َى َ
ال َّظ ْهرِ يَ ْب ُع ُد َو َال نَ ْبلُ ُغ ِم ْن ُه َما نُرِي ُد؛ فَا ْنطَلِ ْق أَ ْن َت َوأَ ْص َحابَ َ فَ َت َش َاو ُروا ِفي
َذلِ َ َح َّتى يَ ْع َت ِد َل ِفيه ِ َر ْأيُ ُك ْم<(.)0

ب لَ ُه
[ ]512وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل عمرو بن العاص
> َس َالم َعلَ ْي َ فَ ِإني أَ ْح َم ُد ِإل َ ْي َ اهللَ ال ِذي َال ِإ ََل َ ِإ َّال ُه َو ،أَ َّما بَ ْع ُد؛
فَ َق ْد َع ِج ْب ُت ِم ْن َك ْث َر ِة ُك ُت ِبي ِإل َ ْي َ ِفي ِإ ْبطَائِ َ بِال َخ َرا ِجَ .و ِك َتابِ َ ِإل َ َّي
بِبنَ َّي ِ
ات( )2الطَّرِي ِقَ .وقَ ْد َعلِ ْم َت أَني ل َ ْس ُت أَ ْر َضى ِم ْن َ ِإ َّال بِالْ َحق
ُ
البي ِنَ ،ول َ ْم أُ ْق ِد ْم َ ِإل َى ِم ْص َر أَ ْج َعلُ َها ل َ َ ُط ْع َمة َو َال لِ َق ْو ِم َ  ،ل َ ِكني
َ
اس ِت َ  ،فَ ِإ َذا أَ َتا َك
َو َّج ْه ُت َ لِ َما َر َج ْو ُت ِم ْن َت ْو ِفي ِر ال َخ َرا ِج َو ُح ْس ِن ِس َي َ
ينَ ،و ِع ْن ِدي َم ْن َت ْعلَ ُم
اح ِم ِل ال َخ َر َ
ِك َتابِي َه َذا فَ ْ
اج ،فَ ِإنَّ َما ُه َو فَ ْي ُء ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
ص :بِ ْسمِ اهلل ِ
العا ِ
ورو َنَ ،و َّ
الس َال ُم< ،فَ َك َت َب ِإل َ ْيه ِ َع ْم ُرو ْب ُن َ
قَ ْوم َم ْح ُص ُ
صَ ،س َالم
الر ِحيمِ .لِ ُع َم َر ْب ِن الْ َخطَّ ِ
اب ِم ْن َع ْمرِو ْب ِن ا ْل َعا ِ
الر ْح َم ِن َّ
َّ
َعلَ ْي َ  ،فَ ِإني أَ ْح َم ُد ِإل َ ْي َ اهللَ ال َّ ِذي َال ِإ ََل َ ِإ َّال ُه َو ،أَ َّما بَ ْع ُد؛ فَ َق ْد أَ َتانِي
ين يَ ْس َت ْب ِط ُئ ِني ِفي ا ْل َخ َرا ِجَ ،ويَ ْز ُع ُم أَني أَ ْعنُ ُد َع ِن
ِك َت ُ
اب أَ ِميرِ ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ا ْل َحق ،أَ ْن ُك ُب َع ْن الطَّرِي ِقَ ،و ِإني َواهلل ِ َما أَ ْر َغ ُب َع ْن َصالِ ِح َما َت ْعلَ ُم،


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر :ص.091
( )2بنيات الطريق هي الطرق الصغار تتشعب من الجادة ،وهكي الترهكات( .الصكحاح للجكوهري:
.)2211/6
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ين
َول َ ِك َّن أَ ْه َل األَ ْر ِ
ض ْاس َت ْن َظ ُرونِي ِإل َى أَ ْن ُت ْد َر َك َغلَّ ُت ُه ْم فَنَ َظ ْر ُت لِ ْل ُم ْسلِ ِم َ
فَ َكا َن الر ْف ُق بِ ِه ْم َخ ْيرا ِم ْن أَ ْن يُ ْخ َر َق بِ ِه ْم فَنَ ِ
ص ُير ِإل َى َما َال ِغنَى ل َ ُه ْم
الس َال ُم)(.)0
َع ْن ُهَ ،و َّ

ب لَ ُه
[ ]513وَ ِمنْ كِتَا ٍ



البنه عبد اهلل
>أَ َّما بَ ْع ُد؛ فَ ِإني أُ ِ
وصي َ بِ َت ْق َوى اهلل ِ فَ ِإنَّ ُه َم ِن ا َّت َق ُاه َوقَ ُاهَ ،و َم ْن
أَ ْق َر َض ُه َج َز ُاهَ ،و َم ْن َش َك َر ُه َز َاد ُه ،اِ ْج َع ِل ال َّت ْق َوى نُ ْص َب َع ْينَ ْي َ َو َج َال َء
قَ ْل ِب َ َ .و ْاعلَ ْم أَنَّ ُه َال َع َم َل لِ َم ْن َال نِيَّ َة ل َ ُهَ ،و َال أَ ْج َر لِ َم ْن َال َخ ْش َي َة ل َ ُه،
َو َال َم َال لِ َم ْن َال ِر ْف َق ل َ ُهَ ،و َال َج ِدي َد لِ َم ْن َال َخلَ َق ل َ ُه<(.)2


ب لَ ُه
[ ]514وَ ِمنْ كِتَا ٍ



ألبي موسى األشعري



>بَلَ َغ ِني أَ َّن أَ ْه َل ْاألَ ْم َصا ِر ا َّت َخذُ وا الْ َح َّم َام ِ
ات ،فَ َال يَ ْد ُخلَ َّن أَ َحد،
أَ ْو قَ َالُ :م ْسلِم ِإ َّال بِ ِم ْئ َزر َو َال يَذْ ُك ْر ِفيه ِ ْاس َم اهلل ِ َح َّتى يَ ْخ ُر َج ِم ْن ُه ،أَ ْو
قَ َالَ :ال يَذْ ُك ُروا هلل ِ ِفيه ِ ْاسما ح َّتى يَ ْخ ُر ُجوا ِم ْن ُهَ ،و َال يَ ْس َت ْن ِق ِع ا ْثنَا ِن ِفي
َح ْوض<(.)3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0ذكره ابن عبد الحكم في فتوح مصر :ص.001
( )2رواه أبو عبيد في الخطب والمواعظ ( )031وقاضي المارستان في أحاديكث الشكيوخ الثقكات
(.)611
( )3رواه البيهقي في شعب اإليمان (.)2394
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ب لَ ُه
[ ]515وَ ِمنْ كِتَا ٍ
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إىل أبي عبيدة بن اجلراح ومعاذ بن جبل



كتاب منهما فيهَ :س َال ٌم َعلَ ْي َك .أ َ َّما َب ْع ُد ،فَ ِإ َّنا َعه ِْد َنا َك
وقد أتاه
ٌ
يت أ َ ْم َر َه ِذهِ ْاأل ُ َّمةِ أ َ ْح َمرِ َها
َوأ َ ْم ُر َن ْف ِس َك لَ َك ُمهِمَ ،وأ َ ْص َب ْح َت قَ ْد ُول ُ
الص ِد ُيق،
َوأ َ ْس َودِ َهاَ ،ي ْجلِ ُس َب ْي َن َي َد ْي َك َّ
الشرِ ُيف َوال َْو ِض ُيع َوال َْع ُد ُّو َو َّ
َول ِ ُكل ِح َّص ُت ُه ِم َن ال َْع ْد ِل فَا ْنظ ُْر َك ْي َف أ َ ْن َت ِع ْن َد َذل ِ َك َيا ُع َم ُر ،فَ ِإ َّنا
()2
()1
وبَ ،و ُت ْقطَ ُع فِي ِه
ُن َحذ ُر َك َي ْو ًما َت ْعنُو فِي ِه ال ُْو ُج ُ
وهَ ،و َت ِح ُّف فِي ِه ا ْل ُقلُ ُ
ال ُْح َج ُج ،ي ْملِ ُك قَ ْهر ُهم ِب َجبرو ِت ِه َوا ْل َخ ْل ُق َد ِ
اخ ُرو َن لَ ُهَ ،ي ْر ُجو َن َر ْح َم َت ُه
َ
َ ْ َُ
َوي َخافُو َن ِع َقاب ُهَ ،و ِإنَّا ُكنَّا نُ َح َّد ُث أ َ َّن أ َ ْمر َه ِذهِ ْاأل ُ َّمةِ َسير ِج ُع ِإلَى ِ
آخرِ
َ
َ
َْ
َ
السرِ َير ِةَ ،وأ َ ْن َن ُعو َذ ِباللَّ ِه أ َ ْن
َز َما ِن َها :أ َ ْن َي ُكو َن ِإ ْخ َوا ُن ال َْع َال ِن َيةِ أ َ ْع َد َاء َّ
َي ْن ِز َل ِك َت ُابنَا ِإلَ ْي َك ِس َوى ال َْم ْن ِز ِل الَّ ِذي َن َز َل ِم ْن قُلُو ِبنَا ،فَ ِإنَّا َك َت ْبنَا ِب ِه
نَ ِ
الس َال ُم َعلَ ْي َك.
يح ًة لَ َك َو َّ
ص َ
اب ِإلَى أَبِي ُع َب ْي َد َة َو ُم َعا ِذ ْب ِن
فَ َك َت َب ِإل َ ْيه َِماِ :م ْن ُع َم َر ْب ِن ا ْل َخطَّ ِ
َج َبلَ > :س َالم َعلَ ْي ُك َما أَ َّما بَ ْع ُد؛ فَ ِإنَّ ُك َما َك َت ْب ُت َما ِإل َ َّي َتذْ ُك َرا ِن أَنَّ ُك َما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجل{ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ} ،وهكي َت ْعنكو ُعنُ ّكوا.
عز ّ
الم َت َذلل .قال اهلل ّ
( )0العاني :الخاضع ُ
وجئت إلي عانيا :أي :خاضعا كاألسير المرتهن بذنوبه( .كتاب العين.)252/2 :
( )2الظاهر أن المراد به :طارت القلوب ،أو ُس ِم َع صوتها شديدا ،واألول من قولهم :حف الجعل
يحف :إذا طار ،والثاني مكن قكولهم :حفكت الشكجرة حفيفكا :إذا صكوتت بمكرور الكريح علكى
أغصانها .انظر :تاج العروس.041/23 :
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ِ
يت أَ ْمر َه ِذهِ
ِ
َعه ِْد ُت َماني َوأَ ْم ُر نَ ْف ِسي لي ُمهِمَ ،وأَني قَ ْد أَ ْص َب ْح ُت قَ ْد ُول ُ َ
يع َوا ْل َع ُد ُّو
ْاألُ َّمةِ أَ ْح َمرِ َها َوأَ ْس َودِ َها ،يَ ْجلِ ُس بَ ْي َن يَ ِدي َّ
الشرِ ُيف َوا ْل َو ِض ُ
َو َّ
الص ِد ُيقَ ،ولِ ُكل ِح َّصة ِم ْن َذلِ َ َ ،و َك َت ْب ُت َما فَا ْنظ ُْر َك ْي َف أَ ْن َت ِع ْن َد َذلِ َ
يَا ُع َم ُرَ ،وأَنَّ ُه َال َح ْو َل َو َال قُ َّو َة ِع ْن َد َذلِ َ لِ ُع َم َر ِإ َّال بِاهلل َِ ،و َك َت ْب ُت َما
ُت َحذ َرانِي َما ُحذ َر ْت بِه ِ ْاألُ َم ُم قَ ْبلَنَاَ ،وقَ ِديما َكا َن ْاخ ِت َال ُف اللَّ ْي ِل َوالنَّ َها ِر
س يُ َقربَا ِن ُك َّل بَ ِعيد َويُ ْبلِ َيا ِن ُك َّل َج ِديد َويَ ْأتِ َيا ِن بِ ُكل َم ْو ُعود
آجا ِل النَّا ِ
بِ َ
َح َّتى يَ ِ
اس ِإلَى َمنَا ِزلِه ِْم ِم َن ا ْل َجنَّة ِ َوالنَّا ِرَ ،ك َت ْب ُت َما َتذْ ُك َرا ِن أَنَّ ُك َما
ص َير النَّ ُ
ُك ْن ُتما ُت َح َّدثَا ِن أَ َّن أَمر َه ِذهِ ْاألُ َّمةِ َسير ِج ُع ِفي ِ
آخرِ َز َمانِ َها :أَ ْن يَ ُكو َن
َ
َْ
َْ
السرِ َير ِةَ ،ول َ ْس ُت ْم بِأُول َ ِئ َ  ،ل َ ْي َس َه َذا بِ َز َما ِن َذلِ َ ،
ِإ ْخ َوا ُن ا ْل َع َالنِ َية ِ أَ ْع َد َاء َّ
س ِإلَى
ض النَّا ِ
الر ْه َب ُةَ ،ت ُكو ُن َر ْغ َب ُة بَ ْع ِ
الر ْغ َب ُة َو َّ
َوأَ َّن َذلِ َ َز َمان َتظ َْه ُر ِفيه ِ َّ
س ِم ْن بَ ْعضَ ،ك َت ْب ُت َما بِه ِ
ض النَّا ِ
بَ ْعض لِ َص َال ِح ُد ْن َيا ُه ْمَ ،و َر ْه َب ُة بَ ْع ِ
نَ ِ
يحة َت ِع َظانِي بِاللَّه ِ أَ ْن أُ ْن ِز َل ِك َتابَ ُك َما ِس َوى ا ْل َم ْن ِز ِل ال َّ ِذي نَ َز َل ِم ْن
ص َ
اب ِإل َ َّي فَ ِإنَّ ُه َال
قُلُوبِ ُك َماَ ،وأَنَّ ُك َما َك َت ْب ُت َما بِه ِ َوقَ ْد َص َد ْق ُت َما فَ َال َت َد َعا ا ْل ِك َت َ
الس َال ُم َعلَ ْي ُك َما<(.)0
ِغنَى بِي َع ْن ُك َما َو َّ

ب لَ ُه
[ ]516وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل أمرائه

اها ،فَ َم ْن أَ َخ َذ َها
>أَ َما بَ ْع ُد ،فَ ِإ َّن ال ُّد ْن َيا ُح ْل َوة َخ ِض َرة ،فَ ِإيَّا ُك ْم َو ِإيَّ َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( )35592وأبو عبيد في الخطكب والمكواعظ ( )045وهنكاد
في الزهد ( )533والطبراني في المعجم الكبير ( )45وأبو نعيم في حلية األولياء.231/0 :
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بِ َحق َها َكا َن قَ ِمنا أَ ْن يُ َب َار َك ل َ ُه ِف َيهاَ ،و َم ْن أَ َخ َذ َها بِ َغ ْي ِر َذلِ َ
اح َت ِس ُبوا ِإلَى اهلل ِ أَ ْع َمال َ ُك ْمَ ،و ْاعلَ ُموا
ال َّ ِذي َال يَ ْش َب ُعَ ،و ْ
َع ُدو ُك ْم َال يَ ْف َق ُه َو َن َك َال َم ُك ْم فَأَتِ ُّموا ِإل َ ْيه ُِم ا ْل َع ْه َد َوالذ َّم َة ،فَ ِإ ْن أَ َش َار
الس َم ِاء فَ َق َالَ :واهلل ِ ل َ ِئ ْن نَ َز ْل َت َألَ ْق ُتلَنَّ َ ،
أَ َح ُد ُك ْم ِإلَى َع ُدوهِ بِ َي ِدهِ ِإلَى َّ
الس َم ِاء َو َذلِ َ َع ْق ُد ُه<(.)0
ين أَ َش َار ِإلَى َّ
فَنَ َز َلِ ،إنَّ َما نَ َز َل ِح َ
َكا َن َك ْاآل ِك ِل
ض
أَنَّ ُك ْم بِأَ ْر ِ

ب لَ ُه
[ ]517وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل أبي موسى األشعري



السنَّةَِ ،و َت َفق َُّهوا ِفي ا ْل َع َربِ َّيةَِ ،وأَ ْع ِربُوا ا ْل ُق ْرآ َن
>أَ َّما بَ ْع ُد فَ َت َفق َُّهوا ِفي ُّ
فَ ِإنَّ ُه َع َربِيَ ،و َت َم ْع َد ُدوا فَ ِإنَّ ُك ْم َم َعديُّو َن<(.)2

ب لَ ُه
[ ]518وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل أبي موسى األشعري



> َصل ال ُّظ ْه َرِ ،إ َذا َزا َغ ِ
الش ْم ُسَ .والْ َع ْص َر َو َّ
ت َّ
الش ْم ُس بَ ْي َضاءُ
نَ ِق َّية ،قَ ْب َل أَ ْن يَ ْد ُخلَ َها ُص ْف َرةَ .والْ َم ْغرِ َب ِإ َذا َغ َربَ ِ
الش ْم ُسَ ،وأَخرِ
ت َّ
وم بَادِيَة ُم ْش َت ِب َكةَ .وا ْق َر ْأ ِف َيها
الْ ِع َشاءَ َما ل َ ْم َتنَ ْمَ .و َصل ُّ
الص ْب َحَ ،والنُّ ُج ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه سعيد بن منصور في السنن ( )2921وابن أبي شيبة في المصكنف ( )35516والكبالذري
في أنساب األشراف 351/01 :وابن بشران في أماليه ( ،)166والنص المذكور جمعي.
( )2رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( )26064وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (.)2221
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ور َت ْي ِن َط ِويلَ َت ْي ِن ِم َن ا ْل ُم َف َّص ِل(.)2(<)0
بِ ُس َ

ب لَ ُه
[ ]519وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل أبي عبيدة بن اجلراح
ِ
ين يَ ْد ُخ ْل َن ا ْل َح َّم َام ِ
ين َوا ْل ُم َه ِ
ات
اجرِ َ
>بَلَ َغ ِني أَ َّن نِ َساء ِم ْن نِ َساء ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
اب ،فَ ْاز ُج ْر َع ْن َذلِ َ َو ُح ْل ُدونَ ُه<(.)3
َو َم َع ُه َّن نِ َساء ِم ْن أَ ْه ِل ا ْل ِك َت ِ


ب لَ ُه
[ ]521وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل أبي موسى األشعري



()4
ش
اع َّنَ ،و َال ُت َش َار َّن َ ،و َال ُت َض َّار َّنَ ،و َال َت ْر َت ِ
> َال َتب َِيع َّنَ ،و َال َت ْب َت َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3
()4

اء نَ ِق َّيةَ ،و َصل
الش ْم ُسَ ،و َصل ا ْل َع ْص َر َو َّ
ول َّ
ين َت ُز َ
وفي روايةَ > :صلَّ ال ُّظ ْه َر ِح َ
الش ْم ُس َح َّية بَ ْي َض ُ
ِ
الش َف ُق ِإلَى
يب َّ
ين َت ْغ ُر ُب َّ
يب َّ
ين يَ ِغ ُ
ين َت ِغ َ
اء ِح َ
الش ْم ُس أَ ْو ِح َ
الْ َم ْغر َِب ِح َ
الش ْم ُسَ ،و َصل الْع َش َ
نِ ْص ِ
ِالس َوادِ َوأَ ِط ِل الْ ِق َر َاء َة<.
ف اللَّ ْي ِل ْاأل َ َّو ِلَ ،و ِإ َّن َذلِ َ ُسنَّة َوأَقِمِ الْ َف ْج َر ب َِس َواد أَ ْو بِ َغلَس أَ ْو ب َّ
رواه الحارث في مسنده كما في بغية الباحث (.)003
اه َد الْ ُم ْسلِ ُمو َن أَ ْم ُر دِي ِنه ِْم َوقَ ْد َرأَ ْي ُت النَّب َِّي
وفي لفظ آخرَ > :ك َت ْب ُت ِفي َّ
الص َال ِة َوأَ َح ُّق َما َت َع َ
ك
يت ،فَ َصل ال ُّظ ْه َر بِالْ َه ِجيرِ
يت ِم ْن ُه َما نَ ِس ُ
ْت َونَ ِس ُ
ْت ِم ْن َذلِ َ َما َح ِفظ ُ
ك يُ َصلي َح ِفظ ُ
الش ْم ُس َح َّية َوالْ َم ْغر َِب لِ ِف ْطرِ َّ ِ
ِ
الص ْب َح
َوالْ َع ْص َر َو َّ
اء َما ل َ ْم َت َخ ْف ُرقَ َاد النَّا ِ
سَ ،و ُّ
الصائمِ َوالْع َش َ
بِ َغلَسَ ،وأَ ِط ِل ا ْل ِق َر َاء َة فِ َيها< .ذكره البوصيري في إتحاف الخيرة ( )113وابن حجر في
المطالب العالية ( )250وعزياه عن إسحاق بن راهويه في مسنده.
رواه مال في الموطأ ( )01وعبد الرزاق في المصنف ( )2136والبيهقي في السنن الكبرى
(.)0129
رواه عبد الرزاق في المصنف ( )1136والبيهقي في السنن الكبرى ( )13562و(.)13563
ُت َش َارن :أَ ْي َال َت ْفعل به َش ًّرا يُ ْحوجه إلَى أَ ْن يَ ْفعل ب َك م ُثله( .النهاية البن اَلثير ــ ( َش َر َر)).
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ِفي ا ْل ُح ْكمَِ ،و َال َت ْح ُك ْم بَ ْي َن ا ْثنَ ْي ِن َوأَ ْن َت َغ ْض َبا ُن<(.)0

ب لَ ُه
[ ]521وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل أبي موسى األشعري
ِ
ين ،أَ ْن يُ َصد ْق َن ُحلِ َّي ُه َّنَ ،و َال
الم ْسلِ ِم َ
>أَ ْن ُم ْر َم ْن قِ َبلَ َ ِم ْن نِ َساء ُ
قارضا بَ ْينَ ُه َّن<(.)2
يَ ْج َع ْل َن ا ْل َه ِديَّ َة َوالزيَ َار َة َت ُ


ب لَ ُه
[ ]522وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل أبي موسى األشعري
السنَةِ َال يَ ْب َقى ِفي بَ ْي ِ
ت
> ِإ َذا أَ َتا َك ِك َتابِي َه َذا ،فَأَ ْعلِ ْم ِني يَ ْوما ِم َن َّ
ين دِ ْر َهمَ ،ح َّتى يُ ْك َت َس َح ا ْك ِت َساحاَ ،ح َّتى يَ ْعلَ َم اهللُ أَني قَ ْد
َما ِل ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
أَ َّد ْي ُت ِإلَى ُكل ِذي َحق َحق َُّه<(.)3


ب لَ ُه
[ ]523وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل سعد بن أبي وقاص  حني افتتح العراق
اس َسأَلُو َك أَ ْن َت ْق ِس َم
>أَ َّما بَ ْع ُد :فَ َق ْد بَلَ َغ ِني ِك َتابُ َ َتذْ ُك ُر أَ َّن النَّ َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه عبد الرزاق في المصنف (.)05291
( )2رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( )01251وابن زنجويه في األموال ( )0164والبيهقكي فكي
السنن الكبرى (.)1543
( )3رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 313/3 :وابن زنجويه في األمكوال ( )933وابكن عسكاكر
في تاريخ دمشق ،343/44 :قال الحسن البصري في التعليق علكى هكذا الخبكر :فَأَ ْو َس َكع اللَّ ُكه
َعلَيهِ ،فَأَ َخ َذ َص ْفو َهاَ ،و َتر َك َك ْدر َهاَ ،ح َّتى أَلْ َح ْق ُه اللَّ ُه ب َِص ِ
اح َب ْيه.
َ
َ
ْ
َ
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بَ ْينَ ُه ْم َم َغانِ َم ُه ْمَ ،و َما أَفَاءَ اللَّ ُه َعلَ ْيه ِْم ،فَ ِإ َذا َجاءَ َك ِك َتابِي َه َذا فَا ْنظ ُْر َما
اس َعلَ ْي َ ِإلَى الْ َع ْس َكرِ ِم ْن ُك َراع أَ ْو َمال ،فَا ْق ِس ْم ُه بَ ْي َن َم ْن
أَ ْجلَ َب النَّ ُ
ين َو ْاأل َ ْن َه َار لِ ُع َّمالِ َها ،لِيَ ُكو َن َذلِ َ
ينَ ،وا ْت ُر ِك ْاأل َ َر ِض َ
َح َض َر ِم َن ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
ِفي أُ ْع ِطيَ ِ
ين ،فَ ِإنَّ َ ِإ ْن قَ َس ْم َت َها بَ ْي َن َم ْن َح َض َر ،ل َ ْم يَ ُك ْن
ات ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
اس ثَ َالثَ َة أَيَّام،
لِ َم ْن بَ ِق َي بَ ْع َد ُه ْم َش ْيءَ ،وقَ ْد ُك ْن ُت أَ َم ْر ُت َ أَ ْن َت ْد ُع َو النَّ َ
ين ،ل َ ُه
اب ل َ َ َ ،وأَ ْسلَ َم قَ ْب َل ا ْل ِق َتا ِل ،فَ ُه َو َر ُجل ِم َن ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
فَ َم ِن ْاس َت َج َ
َما ل َ ُه ْمَ ،ول َ ُه َس ْهم ِفي ْ ِ
اب ل َ َ بَ ْع َد ا ْل ِق َتا ِلَ ،وبَ ْع َد
اإل ْس َالمَِ ،و َم ِن ْاس َت َج َ
ينَ ،و َمال ُ ُه ِألَ ْه ِل ْ ِ
اإل ْس َالمِ؛ ِألَنَّ ُه ْم قَ ْد
يمةِ ،فَ ُه َو َر ُجل ِم َن ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
ا ْل َه ِز َ
ور َعلَى
أَ ْح َر ُز ُ
وه قَ ْب َل ِإ ْس َال ِمه ِ ،فَ َه َذا أَ ْمرِيَ ،و َع ْه ِدي ِإل َ ْي َ َ ،و َال ُع ُش َ
م ْسلِمَ ،و َال َعلَى َص ِ
اح ِب ِذ َّمةِ ،إ َذا أَ َّدى ا ْل ُم ْسلِ ُم َز َكا َة َمالِه َِ ،وأَ َّدى
ُ
َص ِ
ور َعلَى أَ ْه ِل ا ْل َح ْر ِب،
اح ُب الذ َّمةِ ِج ْزيَ َت ُه ال َّ ِتي َصال َ َح َعلَ ْي َهاِ ،إنَّ َما الْ ُع ُش ُ
ِ
ور<(.)0
ِإ َذا ْاس َت ْأ َذنُوا أَ ْن يَ َّت ِج ُروا في أَ ْر ِضنَا ،فَأُول َ ِئ َ َعلَ ْيه ُِم ا ْل ُع ُش ُ

ب لَ ُه
[ ]524وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل عمرو بن العاص



> ِإنَّ َ َك َت ْب َت َت ْسأَل ُ ِني َع ْن قَ ْوم َد َخلُوا ِفي ْ ِ
اإل ْس َالمِ ِفي خفه

()2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه يحيى بن آدم في الخراج ( )49و( )020والقاسم بن سكالم فكي األمكوال ( )051وابكن
زنجويه في األموال ( )229والبيهقي في السنن الكبرى (.)01369
( )2قال المعلق الشيخ حبيب الرحمن األعظمي :كذا في األصل ،ونقلكه فكي الكنكز مكن هنكا فلكم
يذكر (في خفه اإلسالم) (جك 6رقم .)334 :والظاهر أن الصواب( :في ِخ َّفة ِ اإلسالم) بدليل =
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اإل ْس َالمِ فَ َما ُتوا قَ َالُ :ت ْرفَ ُع أَ ْم َوالُ أُول َ ِئ َ ِإلَى بَ ْي ِ
ِْ
ين.
ت َما ِل ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
الر ُج ِل يُ ْسلِ ُم فَ ُي َعا ُّد الْ َق ْو َم َويُ َعاقِلُ ُه ْمَ ،ول َ ْي َس ل َ ُه ِفيه ِْم
َو َك َت ْب َت َت ْسأَل ُ ِني َع ِن َّ
اج َع ْل ِم َيراثَ ُه لِ َم ْن َعاقَ َل َو َعا َّد<(.)0
قَ َرابَة َو َال ل َ ُه ْم َعلَ ْيه ِ نِ ْع َمة ،فَ ْ

ب لَ ُه
[ ]525وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل أهل الشام
الر ْمي َوالْ ُف ُر ِ
وسيَّ َة<(.)2
>أَ ْن َعل ُموا أَ ْو َال َد ُك ُم الس َب َ
اح َة َو َّ َ

ب لَ ُه
[ ]526وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إلى عمرو بن العاص
ليس له وارث:
ين َكانُوا يُ َؤ ُّدو َن ِج ْزيَ َت ُه<(.)3
>أَ ْن أَ ْع ِط ِم َيراثَ ُه ال َّ ِذ َ


وقد كتب له في الراهب يموت

ب لَ ُه
[ ]527وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل عماله

الص َال ُة .فَ َم ْن َح ِف َظ َها َو َحافَظَ َعلَ ْي َهاَ ،ح ِف َظ
> ِإ َّن أَ َه َّم أَ ْمرِ ُك ْم ِع ْن ِدي َّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= أنه جعل ميراثه لبيكت المكال ،وتفسكير ذلك أن األثكر رواه عبكد الكرزاق بكنفس السكند ،ولفظكه:
(قضى عمر بن الخطاب أن من هل من المسلمين ال وارث له يعلم ولم يكن مع قكوم يعكاقلهم
ويعاهدهم فميراثه بين المسكلمين مكن مكال اهلل الكذي يقسكم بيكنهم) .فيككون اللفكظ( :فكي ِخفَّكة ِ
اإلسالم) ،يعني :غير مثقل بأقارب أو موال.
( )0رواه سعيد بن منصور في السنن (.)219
القراب في فضائل الرمي (.)05
( )2رواه إسحاق َّ
( )3رواه سعيد بن منصور السنن (.)30596
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دِينَ ُهَ .و َم ْن َض َّي َع َها فَ ُه َو لِ َما ِس َو َاها أَ ْض َي ُع< ،ثُ َّم َك َت َب> :أَ ْن َصلُّوا ال ُّظ ْه َر،
ِإ َذا َكا َن ا ْل َف ْي ُء ِذ َراعاِ ،إلَى أَ ْن يَ ُكو َن ِظ ُّل أَ َح ِد ُك ْم ِم ْثلَ ُهَ .وا ْل َع ْص َر
الرا ِك ُب فَ ْر َس َخ ْي ِن أَ ْو ثَ َالثَة،
َو َّ
الش ْم ُس ُم ْر َت ِف َعة بَ ْي َضاءُ نَ ِقيَّة ،قَ ْد َر َما يَ ِس ُير َّ
ِ
س َوا ْل َم ْغ ِر َب ِإ َذا َغ َربَ ِ
اب
قَ ْب َل ُغ ُر ِ
ت َّ
وب َّ
الش ْم ِ
اء ِإ َذا َغ َ
الش ْم ُسَ .وا ْلع َش َ
الش َف ُق ِإلَى ثُلُ ِ
ام فَ َال نَ َام ْت
َّ
ام فَ َال نَ َام ْت َع ْينُ ُه ،فَ َم ْن نَ َ
ث اللَّ ْي ِل .فَ َم ْن نَ َ
وم بَادِيَة ُم ْش َت ِب َكة<(.)0
ام فَ َال نَ َام ْت َع ْينُ ُه َو ُّ
الص ْب َح َوالنُّ ُج ُ
َع ْينُ ُه ،فَ َم ْن نَ َ

ب لَ ُه
[ ]528وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إلى أبي موسى األشعري  وقد فتحوا ُتستر فَ َو َج َدوا َر ُج ًال
أ َ ْن ُف ُه ِذ َرا ٌع فِي ال َّت ُاب ِ
وتَ ،كا ُن أهل تستر َي ْس َت ْظه ُِرو َن َو َي ْس َت ْم ِط ُرو َن ِب ِه:
> ِإ َّن َه َذا نَبِي ِمن ْاأل َ ْنبِي ِ
ْ
َ
ض
ِي
ب
ن
األ
ل
ك
أ
ت
ال
ار
ن
ال
و
،
اء
ْ
َ
ُ
ُ
َّ
ْ
َ
َ
َ
ُ
اءَ ،و ْاأل َ ْر ُ
َ
َ
َ
وه ِفي َم َكان َال
اء ،فَ َك َت َب أَ ِن ا ْنظ ُْر أَ ْن َت َوأَ ْص َحابُ َ فَ ْاد ِفنُ ُ
َال َت ْأ ُك ُل ْاألَ ْنب َِي َ
يَ ْعلَ ُم ُه أَ َحد َغ ْي ُر ُك َما<(.)2

ب لَ ُه
[ ]529وَ ِمنْ كِتَا ٍ



اج ُه َّن َر ْغ َبة َو َر ْه َبة ،فَأَيُّ َما ْام َرأَة أَ ْع َط ْت
اء يُ ْع ِط َ
ين أَ ْز َو َ
>أَ َّن الن َس َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه مال في الموطأ ( )9وعبد الرزاق في المصنف ( )2131والبيهقي فكي السكنن الكبكرى
( )2196والحنائي في الفوائد (.)296
( )2رواه ابن أبي شيبة في المصنف (.)34500
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َز ْو َج َها َش ْيئا فَأَ َر َاد ْت أَ ْن َت ْع َت ِ
ص َر ُه( )0فَه َِي أَ َح ُّق بِه ِ<(.)2

ب لَ ُه
[ ]531وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل عمَّاله
الس َبايَا َوأَ ْو َالدِ ِه َّن<( )3و> َال ُت َفرقُوا بَ ْي َن
>أَ َّال ُت َفرقُوا بَ ْي َن َّ
ْاألَ َخ َو ْي ِن<(.)4

ب لَ ُه
[ ]531وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل أمراء األجناد
>أَ ْن َال ُت ْق َت َل نَ ْفس ُدونِي<(.)5

ب لَ ُه
[ ]532وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل ُعمَيْرِ ْبنِ سَ ْع ٍد األنصاري  والي محص ودمشق
ين أَ ْن يُ َكاتِ ُبوا أرقَّاءَ ُه ْم َعلَى
>أَ َّما بَ ْع ُد ،فَا ْن َه َم ْن قَ ِبلَ َ ِم َن ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
س<(.)6
َم ْسأَلَةِ النَّا ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3
()4
()5
()6

وتمنَعه ِم ْن ُهَ .و ُك ُّل َش ْيء َح َب ْسته ومنَ ْعته فَ َق ِد ْاع َت َص ْر َتهَ .وقِ َيل:
بسه َع ِن ْ
ْتع َت ِصره :أَ ْي ْ
اإلع َطاء ْ
تح ُ
ارت َج َع َها .والمعنَى أَ َّن الوال َد ِإ َذا ْأعطَى ول َده َش ْيئا فلَه أَ ْن
واع َت َص َر
العطية ِإ َذا َ
يَ ْع َت ِصر :يَ ْرتجعْ .
َّ
يَ ْأ ُخ َذ ُه ِم ْن ُه( .النهاية البن األُثير كك ( َع َص َر)).
رواه عبد الرزاق في المصنف ( )06562وابن أبي شيبة في المصنف ( )20022واللفظ له.
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (.)23212
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (.)23259
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (.)21419
رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( )22642والبيهقي في السنن الكبرى (.)20609
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ب لَ ُه
[ ]533وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل أمري الطائف يف عسلٍ منع أهله من صدقته
احمِ ل َ ُه ْم،
ول اهلل ِ ك
>إ ْن أَ ْعطَ ْو َك َما َكانُوا يُ ْعطُو َن َر ُس َ
ك فَ ْ
َو ِإ َّال فَ َال َت ْح ِم َها ل َ ُه ْم<(.)0

ب لَ ُه  يوم الريموك
[ ]534وَ ِمنْ كِتَا ٍ
إىل عبيدة بن اجلراح
وقد كتب إليه أنه قد جاش( )2إلينا الموت ،وطلب المدد:
اءنِي ِك َتابُ ُك ْم َت ْس َت ِم ُّدونِيَ ،و ِإني أَ ُدل ُّ ُك ْم َعلَى َم ْن ُه َو أَ َع ُّز
> ِإنَّ ُه قَ ْد َج َ
نَ ْصرا َوأَ ْح َض ُر ُج ْندا :اهللُ َع َّز َو َج َّل ،فَ ْاس َت ْن ِ
وه ،فَ ِإ َّن ُم َح َّمدا
ص ُر ُ
ك قَ ْد نُ ِ
ص َر يَ ْو َم بَ ْدر ِفي أَقَ َّل ِم ْن ِع َّدتِ ُك ْم ،فَ ِإ َذا أَ َتا ُك ْم ِك َتابِي
ك
َه َذا فَ َقاتِلُو ُه ْمَ ،وال ُت َر ِ
اج ُعونِي<(.)3

ب لَ ُه
[ ]535وَ ِمنْ كِتَا ٍ



َرنٍ ا ْلمُزَنِيِّ
إىل النُّ ْعمَانِ ْبنِ مُق ِّ
الر ِحيمِ ِم ْن َع ْب ِد
الر ْح َم ِن َّ
>بِ ْسمِ اهلل ِ َّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ين ِإل َى
اهلل ِ ُع َم َر أَ ِميرِ الْ ُم ْؤ ِم ِن َ

( )0رواه ابن أبي شيبة في المصنف (.)01046
( )2جاش :أي فاض وتدفق وأقبل (النهاية  ،)324/0لسان العرب ( )216/6القاموس ص(.)156
( )3رواه أحمد في المسند ( )344وابن عساكر في تاريخ دمشق ( )5415والضياء المقدسي في
األحاديث المختارة (.)262
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النُّ ْع َما َن ْب َن ُم َقرنَ ،س َالم َعلَ ْي  ،فَ ِإني أَ ْح َم ُد ِإل َ ْي َ اهلل َ ال َّ ِذي َال ِإل َ َه
ِإ َّال ُه َو ،أَ َّما بَ ْع ُد؛ فَ ِإنَّ ُه قَ ْد بَلَ َغ ِني أَ َّن ُج ُموعا ِم َن ْاأل َ َع ِ
اجمِ َك ِث َيرة قَ ْد
َج َم ُعوا ل َ ُك ْم بِ َم ِدينَةِ نَ َه َاو ْن َد( ،)0فَ ِإ َذا أَ َتا َك ِك َتابِي َه َذا فَ ِس ْر بِأَ ْمرِ اهلل ِ،
ينَ ،و َال ُت َوط ْئ ُه ْم َو ِعرا
َوبِ َع ْو ِن اهلل َِ ،وبِنَ ْصرِ اهلل ِ ،بِ َم ْن َم َع َ ِم َن ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
فَ ُت ْؤ ِذي ِه ْمَ ،و َال َت ْمنَ ْع ُه ْم َح َّق ُه ْم فَ َت ْك ُف َر ُه ْمَ ،و َال ُت ْد ِخلَنَّ ُه ْم َغ ْي َضة ،فَ ِإ َّن
ين أَ َح ُّب ِإل َ َّي ِم ْن ِما َئةِ أَ ْل ِ
الس َال ُم
ف دِينَارَ ،و َّ
الم ْسلِ ِم َ
َر ُجال ِم َن ُ
َعلَ ْي َ <(.)2

ب لَ ُه
[ ]536وَ ِمنْ كِتا ٍ



َرنٍ ا ْلمُزَنِيِّ  وهو بنهاوند
إىل النُّ ْعمَانِ ْبنِ مُق ِّ
الص َال َة لِ َو ْق ِت َهاَ ،و ِإ َذا ل َ ِق ُيت ُم ا ْل َع ُد َّو فَ َال َت ِف ُّرواَ ،و ِإ َذا
>أَ َّما بَ ْع ُد فَ َصلُّوا َّ
ظَ َف ْر ُت ْم فَ َال َت ُغلُّوا<(.)3
*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*

*

( )0نَ َه َاو ْند :بفتح النون األولى وتكسر ،والواو مفتوحة ،ونون ساكنة ،ودال مهملة :هي مدينكة
عظيمة في قبلة همذان بينهما ثالثة أيكام ،وهكي مكن فتكوح أهكل الكوفكة( .معجكم البلكدان:
.)303/5
( )2رواه الطبري في تاريخه 004/4 :كك .005
( )3رواه سعيد بن منصور في السنن ( )2316وابن أبي شكيبة فكي المصكنف ( )34490و()34492
واللفظ له.
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ب لَ ُه
[ ]537وَ ِمنْ كِتَا ٍ


()0

َرنٍ ا ْلمُزَن ِّ
ِي
إىل النُّ ْعمَانِ ْبنِ مُق ِّ
> ْاس َت ْب ِش ْر َو ْاس َت ِع ْن ِفي َح ْربِ َ بِطُلَ ْي َح َة(َ ،)2و َع ْمرِو
َم ْع ِد ي َكرِ َب(َ ،)3و َال ُت َوله َِما ِم َن ْاألَ ْمرِ َش ْيئا ،فَ ِإ َّن ُك َّل َصانِع ُه َو
بِ ِ
اع ِته ِ<(.)4
صنَ َ


ْب ِن
أَ ْعلَ ُم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0النعمان بن مقرن المزني ،أول مشاهده األحزاب ،وشهد بيعة الرضكوان ،وفكتح مككة ،وككان
معه لواء >مزينة< فيها ،سكن البصرة .ثم تحول عنها إلى الكوفة .ووجهه سعد بن أبي وقاص
(بأمر عمر) إلى محاربة الهرمزان ،فزحف بجيش الكوفة إلى األهواز ،وهزم الهرمزان .وتق َّدم
إلى تستر ،فشهد وقائعها .وعاد إلى المدينة ،بشيرا بفتح القادسية .ولما وصلت األخبار لعمر
والري وأذربيجان ونهاوند ،أقلقه ذل  ،فكواله قتكالهم .وخكرج
باجتماع أهل أصبهان وهمدان
ّ
النعمان إلى الكوفة فتجهز ،وغزا أصفهان ففتحها ،وهاجم نهاونكد فاستشكهد فيهكا .ولمكا بلكغ
عمر مقتله ،دخل المسجد ونعاه إلى الناس على المنبر ثم وضع يده على رأسه يبككي( .سكير
أعالم النبالء 413/0 :واألعالم للزركلي.)42/1 :
ي ،أسلم سنة تسع ،ثم ارت َّد ،وظلم نفسه ،وتنبأ بنجكد ،وتمكت
(ُ )2طلَ ْي َح ُة ُ
بن ُخ َو ْيلِ ِد ب ِن نَ ْوفَل األ َ َس ِد ُّ
له حروب مع المسلمين ،ثم انهزم ،وخذل ،ولحق بآل جفنة الغسانيين بالشام ،ثكم ْار َع َكوى،
وأسلم ،وحسن إسالمه لما توفي الصديق ،وأحرم بالحج .قال ابن سعد :كان طليحة يعد بألف
فارس لشجاعته وشدته .أبلى يوم نهاوند ،ثم استشهد( .سير أعالم النبالء 306/0 :كك .)301
( )3عمرو بن مع ِد يكرب (معدي َكرِب) بكن ربيعكة الزبيكدي :فكارس الكيمن ،وصكاحب الغكارات
المذكورة .وفد على المدينة سنة 9هك في عشرة من بني زبيد ،فأسلم وأسلموا ،وعادوا .ولما
ارتد عمرو فكي الكيمن .ثكم رجكع إلكى اإلسكالم ،فبعثكه أبكو بككر إلكى
توفي النبي
الشام ،فشهد اليرموك ،وذهبت فيها إحدى عينيه .وبعثكه عمكر إلكى العكراق ،فشكهد القادسكية
أبيها ،فيه قسوة الجاهلية .وأخبار شجاعته كثيرة.
وأبلى فيها بالء حسنا .وكان
عصي النفسّ ،
ّ
له شعر جيد أشهره قصيدته التي يقول فيها> :إذا لكم تسكتطع شكيئا فدعكه ...وجكاوزه إلكى مكا
الري .وقيل :قتل عطشا يوم القادسكية( ..الطبقكات الكبكرى:
تستطيع< ،توفي على مقربة من ّ
 526/5واألعالم للزركلي.)16/5 :
( )4رواه ابن أبي شيبة في المصنف (.)34493
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ب لَ ُه
[ ]538وَ ِمنْ كِتَا ٍ
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ألبي موسى األشعري  وقد شاوره يف جارية
أراد أن يشرتيها
> َال َت َّت ِخذْ ِم ْن ُه َّن ،فَ ِإنَّ ُه َّن قَ ْوم َال يَ َت َعايَ ُرو َن( )0الزنَاَ ،و ِإ َّن اهللَ نَ َز َع
اء ِم ْن ُو ُجو ِه ِه ْم َك َما نَ َز َع ِم ْن ُو ُجوهِ ا ْل ِك َال ِبَ ،و َعلَ ْي َ بِ َجا ِريَة ِم ْن
ا ْل َح َي َ
َس َبايَا ا ْل َع َر ِب َت ْح َف ُظ َ ِفي نَ ْف ِس َها َو َت ْخلُ ُف َ ِفي َول َ ِد َها<(.)2

ب لَ ُه
[ ]539وَ ِمنْ كِتَا ٍ



ألبي موسى األشعري



وقد كتب إليه في رجل مسلم قتل رج ًال من أهل الكتاب:

اضرِ ْب ُعنُ َق ُهَ ،و ِإ ْن َك ْان لِ ِط َي َرة ِم ْن ُه ِفي
> ِإ ْن َكا َن لِ ًّصا أَ ْو َحارِبا فَ ْ
َغ َضب فَأَ ْغرِ ْم ُه أَ ْربَ َع َة َآالف دِ ْر َهم<(.)3

ب لَ ُه
[ ]541وَ ِمنْ كِتَا ٍ



ألبي موسى األشعري



> َس َالم َعلَ ْي ُك ْم ،أَ َّما بَ ْع ُد؛ فَ ِإ َّن فُ َال َن ْب َن فُ َالن أَ ْخ َب َرنِي بِ َك َذا َو َك َذا،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0أي :ال يرونه عارا.
( )2رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق.421/31 :
( )3رواه عبد الرزاق في المصنف (.)01411
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َو ِإني أُ ْق ِس ُم َعلَ ْي َ ِإ ْن ُك ْن َت فَ َع ْل َت بِه ِ َما فَ َع ْل َت
َجلَ ْس َت ِفي َم َل ِم ْن ُه ْم فَأَ ْق َت ُّص ِم ْن َ َ ،و ِإ ْن ُك ْن َت
َخ َالء فَا ْق ُع ْد ل َ ُه ِفي َخ َالء فَ ُي ْق َت ُّص ِم ْن َ <(.)0

ب لَ ُه
[ ]541وَ ِمنْ كِتَا ٍ

س ل َ َما
ِفي َم َل ِم َن النَّا ِ
فَ َع ْل َت بِه ِ َما فَ َع ْل َت ِفي



إىل األمصار
ِ
اس فُ ِتنُوا
> ِإني ل َ ْم أَ ْع ِز ْل َخالِدا َع ْن َس ْخطَة َوال خ َيانَةَ ،ول َ ِك َّن النَّ َ
بِه ِ ،فَ ِخ ْف ُت أَ ْن يوكلوا ِإل َ ْيه ِ َويُ ْب َتلَوا بِه ِ ،فَأَ ْح َب ْب ُت أَ ْن يَ ْعلَ ُموا أَ َّن اهلل َ ُه َو
ض ِف ْتنَة<(.)2
الصانِ ُعَ ،وأَال يَ ُكونُوا بِ َع َر ِ
َّ

ب لَ ُه
[ ]542وَ ِمنْ كِتَا ٍ
إىل أهل رُعاش



()3

ين ِإلَى أَ ْه ِل
الر ْح َم ِن َّ
>بِ ْسمِ اهلل ِ َّ
الر ِحيمِِ ،م ْن ُع َم َر أَ ِميرِ ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ُر َعاش ُكله ِْمَ ،س َالم َعلَ ْي ُك ْم ،فَ ِإني أَ ْح َم ُد ِإل َ ْي ُك ُم اهللَ الذي َال ِإل َ َه ِإ َّال
ُه َو ،أَ َّما بَ ْع ُد ،فَ ِإنَّ ُك ْم َز َع ْم ُت ْم أَنَّ ُك ْم ُم ْسلِ ُمو َن ،ثُ َّم ْار َت َد ْد ُت ْم بَ ْع ُدَ ،و ِإنَّ ُه َم ْن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( )34501وابن شبة فكي تكاريخ المدينكة 119/3 :والبيهقكي
في السنن الكبرى (.)06121
( )2رواه الطبري في تاريخه 61/4 :وابن عساكر 261/06 :وابن الجوزي في المنكتظم230/4 :
وابن األثير في الكامل 361/2 :وابن كثير في البداية والنهاية.41/01 :
بضم أوله ،وبالشين المعجمة :موضع من أرض نجران( .معجم ما استعجم للبكري:
الرعاش ّ
(ّ )3
.)661/2
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ي ُت ْب ِم ْن ُك ْم َوي ْصلِ ْح َال ي ُض ُّر ُه ْارتِ َد ُاد ُهَ ،ونُ َص ِ
اح ُب ُه ُص ْح َبة َح َسنَة ،فَا َّد ِك ُروا
ُ
َ
َ
َو َال َت ْهلِ ُكواَ ،و ْل ُي ْب ِش ْر َم ْن أَ ْسلَ َم ِم ْن ُك ْم ،فَ َم ْن أَبَى ِإ َّال النَّ ْص َرانِ َّي َة فَ ِإ َّن ِذ َّم ِتي
الص ْومِ ِم َن النَّ َص َارى
بَرِي َئة ِم َّم ْن َو َج ْدنَ ُاه بَ ْع َد َع ْشر َت ْب َقى ِم ْن َش ْهرِ َّ
بِنَ ْج َرا َن ،أَ َّما بَ ْع ُد ،فَ ِإ َّن يَ ْعلَى َك َت َب يَ ْع َت ِذ ُر أَ ْن يَ ُكو َن أَ ْك َر َه أَ َحدا ِم ْن ُك ْم
َعلَى ْ ِ
اإل ْس َالمِ أَ ْو َع َّذبَ ُه َعلَ ْيه ِِ ،إ َّال أَ ْن يَ ُكو َن قَ ْسرا َج ْبرا َو َو ِعيدا ل َ ْم يَ ْن ُفذْ
ِإل َ ْيه ِ ِم ْن ُه َش ْيء ،أَ َّما بَ ْع ُد ،فَ َق ْد أَ َم ْر ُت يَ ْعلَى أَ ْن يَ ْأ ُخ َذ ِم ْن ُك ْم نِ ْص َف َما
ضَ ،و ِإني ل َ ْن أُرِي َد نَ ْز َع َها ِم ْن ُك ْم َما أَ ْصلَ ْح ُت ْم<(.)0
َعلِ ْم ُت ْم ِم َن ْاألَ ْر ِ

ب لَ ُه
[ ]543وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل معاوية بن أبي سفيان
>ا ْل َزمِ ا ْل َح َّق يَ ْل َز ْم َ الْ َح ُّق<(.)2



ب لَ ُه
[ ]544وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل عبد اهلل بن مسعود



> ِإني َال أُ َرانَا ِإ َّال قَ ْد أَ ْج َح ْفنَا بِا ْل َجد ،فَ ِإ َذا َجاء َك ِك َتابِي َه َذا فَ َق ِ
اس ْم
َ
()3
بِه ِ َم َع ْ ِ
اس َم ِته ِْم< .
اإل ْخ َو ِة َما بَ ْينَ ُه َوبَ ْي َن أَ ْن يَ ُكو َن الثُّلُ ُث َخ ْير ل َ ُه ِم ْن ُم َق َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه القاسم بن سالّم في األموال ( )211وابن زنجويه في األموال (.)424
( )2رواه ابن أبي شيبة في المصنف (.)30294
( )3رواه سعيد بن منصور في السنن ( )59وابن أبي شيبة في المصنف ( )30161والبيهقي فكي
السنن الكبرى (.)02431
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ب لَ ُه
[ ]545وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل أمراء األجناد
وه م ْن َمال الل<(.)1
اس يَ ُح ُّجو َن ،فَ َم ْن ل َ ْم يَ ْس َتط ْع ،فَأَح ُّج ُ
>أَ ْن ُم ُروا الن َ

ب لَ ُه
[ ]546وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل أبي موسى األشعري
()2
َ
س ِع ْن َد
ذ
أ
ت
ال
و
،
الض ْج َر َةَ ،وا ْل َغ َض َبَ ،وا ْل َغلَ َق
> ِإيَّا َك َو َّ
ي بِالنَّا ِ
َّ
َ
َ
ومة ِ< ،وفيه> :أَ َّال يَ ْق ِض َي ِإ َّال أَ ِمير ،فَ ِإنَّ ُه أَ ْه َي ُب لِل َّظالِمَِ ،ولِ َشا ِه ِد
ا ْل ُخ ُص َ
ال ُّزو ِرَ ،و ِإ َذا َجلَ َس ِع ْن َد َك ا ْل َخ ْص َما ِن ،فَ َرأَ ْي َت أَ َح َد ُه َما يَ َت َع َّم ُد ال ُّظ ْل َم،
فَأَ ْو ِج ْع َر ْأ َس ُه<(.)3


ب لَ ُه
[ ]547وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل أمراء األمصار
ين( )4بِ ِف ْطرِ ُك ْمَ ،و َال َت ْن َت ِظ ُروا بِ َص َالتِ ُك ُم
>أن َال َت ُكونُوا ِم َن ا ْل ُم َسو ِف َ
ْاش ِت َبا َك النُّ ُجومِ(.)6(<)5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3
()4
()5
()6

رواه ابن زنجويه في األموال (.)911
ور ُجل َغلقَ :سيِّ ُئ ال ُخلُق( .النهاية البن اَلثير ــ ( َغل َق)).
ال َغلَق بالتحريك :ض ُيق الصدر وقلة الصبرَ .
رواه عبد الرزاق في المصنف (.)21616
ِ
ين).
في ( )2193من مصنف عبد الرزاق
(المس ُبوق َ
ْ
اشتباك النجوم :ظهور صغارها بين كبارها ،حتى ال يخفى منها شيء( .جامع األصول كك
(.))3291
رواه عبد الرزاق في المصنف ( )2193و( )1591وابن أبي شيبة في المصنف (.)9139
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ب لَ ُه
[ ]548وَ ِمنْ كِتَا ٍ
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وقد ُسئل عن رجل ال يشتهي المعصية وال يعمل بها أفضال ،أم
رجل يشتهي المعصية وال يعمل بها؟
ين يَ ْش َت ُهو َن ا ْل َم ْع ِ
ص َي َة َو َال يَ ْع َملُو َن بِ َها {ﯟ
فكتبِ > :إ َّن ال ِذ َ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ}(.)2()0

ب لَ ُه
[ ]549وَ ِمنْ كِتَا ٍ



إىل أبي موسى األشعري  وهو بالبصرة
س َج ًّما غفيرا ،فإذا جاءك ِك َتابِي َه َذا؛
>إنه بَلَ َغ ِني أَنَّ َ َت ْأ َذ ُن لِلنَّا ِ
فَأذن أله ِل الشرف وأهل القرآن والتقوى والدين ،فَ ِإ َذا أَ َخذُوا َم َجالِ َس ُه ْم؛
فَ ْأ َذ ْن لِلعامة<(.)3

ب لَ ُه
[ ]551وَ ِمنْ كِتَا ٍ



صرَ
إىل عمرو بن العاص  وقد اَشْتَكَى إِ َليْهِ مَا َيلْقَى ِم ْن أَهْلِ مِ ْ

> ُك ْن لِ َر ِع َّي ِت َ َك َما ُت ِح ُّب أَ ْن يَ ُكو َن ل َ َ أَ ِم ُير َكَ ،و ُر ِف َع ِإل َ َّي َع ْن َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0سورة الحجرات اآلية >.<3
( )2ذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 361/1 :وعزاه إلى كتاب الزهكد لْلمكام أحمكد ،ولكم
أقف عليه في المطبوع.
( )3رواه وكيككع البغككدادي فككي أخبككار القضككاة 216/0 :والككدينوري فككي المجالسككة وجككواهر العلككم
(.)442
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س َوال َت َّت ِك ْئ<.
أَنَّ َ َت َّت ِك ُئ ِفي َم ْجلِ ِس َ  ،فَ ِإ َذا َجلَ ْس َت؛ فَ ُك ْن َك َسائِ ِر النَّا ِ
ينَ ،وبَلَ َغ ِني يَا أَ ِم َير
فَ َك َت َب ِإل َ ْيه ِ َع ْمرو :أَ ْف َع ُل يَا أَ ِم َير ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ام بِاللَّ ْي ِل َوال بِالنَّ َها ِر؛ ِإال ُم َغلَّبا! فَ َق َال ُع َم ُر> :يَا
ين أَنَّ َ ال َتنَ ُ
ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
َع ْم ُرو! ِإ َذا نِ ْم ُت بِالنَّ َها ِر َض َّي ْع ُت َر ِعيَّ ِتيَ ،و ِإ َذا نِ ْم ُت بِاللَّ ْي ِل َض َّي ْع ُت أَ ْم َر
َربي<(.)0

ب لَ ُه
[ ]551وَ ِمنْ كِتا ٍ
ألهل لُد
ٍّ



()2

الر ِحيمَِ ،ه َذا َما أَ ْعطَى َع ْب ُد اهلل ِ ُع َم ُر أَ ِم ُير
الر ْح َم ِن َّ
>بِ ْسمِ اهلل ِ َّ
ين ،أَ ْعطَا ُه ْم
ين أَ ْج َم ِع َ
ين أَ ْه َل لُد َو َم ْن َد َخ َل َم َع ُه ْم ِم ْن أَ ْه ِل ِفلِ ْس ِط َ
ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
أَ َمانا ِأل َ ْن ُف ِس ِه ْم َوأَ ْم َوالِ ِه ْم َولِ َكنَائِ ِس ِه ْم َو ُصلُ ِب ِه ْم َو َس ِقي ِم ِه ْم َوبَرِي ِئ ِه ْم َو َسائِرِ
ِملَّ ِت ِه ْم ،أَنَّ ُه َال ُت ْس َك ُن َكنَائِ ُس ُه ْم َو َال ُت ْه َد ُم َو َال يُ ْن َت َق ُص ِم ْن َها َو َال ِم ْن
َحي ِز َها َو َال ِملَلِ َهاَ ،و َال ِم ْن ُصلُ ِب ِه ْم َو َال ِم ْن أَ ْم َوالِ ِه ْمَ ،و َال يُ ْك َر ُهو َن َعلَى
دِي ِن ِه ْمَ ،و َال يُ َض َّار أَ َحد ِم ْن ُه ْمَ ،و َعلَى أَ ْه ِل لُدَ ،و َم ْن َد َخ َل َم َع ُه ْم ِم ْن
الشامَِ ،و َعلَ ْي ِه ْم
ين أَ ْن يُ ْعطُوا ا ْل ِج ْزيَ َة َك َما يُ ْع ِطي أَ ْه ُل َم َدائِ ِن َّ
أَ ْه ِل ِفلِ ْس ِط َ
ِإ ْن َخ َر ُجوا ِم ْثل<(.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم ( )3516وابن عساكر في تاريخ دمشق.213/44 :
( )2لُد :بالضم ،والتشديد ،وهو جمع أل ّد ،واَلل ّد الشديد الخصومة :قرية قرب بيت المقدس من نواحي
فلسطين ببابها يدرك عيسى بن مريم الدجال فيقتله( .معجم البلدان.)05/5 :
( )3رواه الطبري في تاريخه 619/3 :كك .601
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ب لَ ُه
[ ]552وَ ِمنْ كِتَا ٍ
ألهل إيلياء
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()0

الر ِحيمَِ ،ه َذا َما أَ ْعطَى َع ْب ُد اهلل ِ ُع َم ُر أَ ِم ُير
الر ْح َم ِن َّ
>بِ ْسمِ اهلل ِ َّ
اء ِم َن األَ َما ِن ،أَ ْع َطا ُه ْم أَ َمانا ِألَ ْن ُف ِس ِه ْم َوأَ ْم َوالِ ِه ْم،
الم ْؤ ِم ِن َ
ُ
ين أَ ْه َل ِإي ْل َي َ
َولِ َكنَائِ ِس ِه ْم َو ُص ْل َبانِ ِه ْمَ ،و َس ِقي ِم َها َوبَرِي ِئ َها َو َسائِرِ ِملَّ ِت َها ،أَنَّ ُه َال ُت ْس َك ُن
َكنَائِ ُس ُه ْم َو َال ُت ْه َد ُمَ ،و َال يُ ْن َت َق ُص ِم ْن َها َو َال ِم ْن َحي ِز َهاَ ،و َال ِم ْن َصلِي ِب ِه ْم،
َو َال ِم ْن َش ْيء ِم ْن أَ ْم َوالِ ِه ْمَ ،و َال يُ ْك َر ُهو َن َعلَى ِدي ِن ِه ْمَ ،و َال يُ َض َّار أَ َحد
ِ
ِ
ِ
اء أَ ْن
اء َم َع ُه ْم أَ َحد م َن ا ْل َي ُهودَ ،و َعلَى أَ ْه ِل ِإي ْل َي َ
م ْن ُه ْمَ ،و َال يَ ْس ُك ُن بِ ِإي ْليَ َ
وم
يُ ْعطُوا الْ ِج ْزيَ َة َك َما يُ ْع ِطي أَ ْه ُل الْ َم َدائِ ِنَ ،و َعلَ ْي ِه ْم أَ ْن يُ ْخرِ ُجوا ِم ْن َها ُّ
الر َ
وت( ،)2فَ َم ْن َخ َر َج ِم ْن ُه ْم فَ ِإنَّ ُه آ ِمن َعلَى نَ ْف ِسه ِ َو َمالِه ِ َح َّتى يَ ْبلُ ُغوا
َواللُّ ُص َ
ِ
ِ
م ْأمنَ ُه ْمَ ،وم ْن أَقَ َ ِ
اء ِم َن
َ
َ َ
ام م ْن ُه ْم فَ ُه َو آمنَ ،و َعلَ ْيه ِ م ْث ُل َما َعلَى أَ ْه ِل ِإي ْل َي َ
ِ
ِ
الروم ِ
اء أَ ْن يَ ِس َير بِنَ ْف ِسه ِ َو َمالِه ِ َم َع ُّ
ا ْل ِج ْزيَةَ ،و َم ْن أَ َح َّب م ْن أَ ْه ِل ِإي ْل َي َ
َويُ ْخلِ َي بِ َي َع ُه ْم َو ُصلُ َب ُه ْم فَ ِإنَّ ُه ْم آ ِمنُو َن َعلَى أَ ْن ُف ِس ِه ْم َو َعلَى بِ َي ِع ِه ْم
ض قَ ْب َل
َو ُصلُ ِب ِه ْمَ ،ح َّتى يَ ْبلُ ُغوا َم ْأ َمنَ ُه ْمَ ،و َم ْن َكا َن بِ َها ِم ْن أَ ْه ِل األَ ْر ِ
َم ْق َت ِل فُ َالن ،فَ َم ْن َشاءَ ِم ْن ُه ْم قَ َع ُدوا َعلَ ْيه ِ ِم ْث َل َما َعلَى أَ ْه ِل ِإي ْل َياءَ ِم َن
ِ
اء َر َج َع ِإل َى أَ ْهلِه ِ فَ ِإنَّ ُه َال
اء َس َار َم َع ُّ
الرومَِ ،و َم ْن َش َ
ا ْل ِج ْزيَةَ ،و َم ْن َش َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اء :بكسر أوله والالم ،وياء ،وألف ممدودة :اسم مدينة بيت المقدس ،قيل :معناه بيت
(ِ )0إيلِ َي ُ
اهلل( .معجم البلدان.)293/0 :
( )2اللصوت مثل اللص :السارق ،وجمعه لصوت.
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اب
وعلَى َما ِفي َه َذا ال ِك َت ِ
يُ ْؤ َخذُ ِم ْن ُه ْم َش ْيء َح َّتى يَ ْح ُص َد َح َص َاد ُه ْمَ ،
ِ
ين ِإ َذا أَ ْعطُوا ال ِذي
الم ْؤ ِم ِن َ
َع ْه ُد اهلل ِ َو ِذ َّم ُة َر ُسولِه ِ َو ِذ َّم ُة ال ُخلَ َفاء َو ِذ َّم ُة ُ
()0
ِ
ِ
ل
ا
ل
َعلَ ْي ِه ْم ِم َن ال ِج ْزيَةِ<
الولِي ِدَ ،و َع ْم ُرو ْب ُن
ن
ب
د
خ
ذ
ى
ل
ع
د
ه
ش
،
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
الر ْح َم ِن ْب ُن َع ْوفَ ،و ُم َعا ِويَ ُة ْب ُن أَبِي ُس ْف َيا َن َو َك َت َب
العا ِ
َ
صَ ،و َع ْب ُد َّ
َو َح َض َر َسنَ َة َخ ْم َس َع ْش َر َة.
** ** **

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه الطبري في تاريخه619/3 :

يف املُختار من حكم
أمري املؤمنني  ومواعظه
وكالمه الدال على زهده وكمال ورعه
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ِ ()0
ِ
ِ
> ِإ َّن ا ْل َع ْب َد ِإ َذا َت َو َ
ش نَ َع َش َ
اض َع هلل َرفَ َع اهللُ ح ْك َم َت ُه َوقَ َال :ا ْن َتع ْ
س َكبِيرَ ،و ِإ َّن ا ْل َع ْب َد
س النَّا ِ
اهللُ ،فَ ُه َو ِفي نَ ْف ِسه ِ َص ِغير أَ ْو فَ ِقير َو ِفي أَ ْن ُف ِ
ضَ ،وقَ َالْ :اخ َس ْأ أَ ْخ َسأَ َك
وع َدا ط َْو َر ُه َو َض َع ُه اهللُ َعلَى ْاألَ ْر ِ
ِإ َذا َت َك َّب َر َ
س َص ِغيرَ ،ح َّتى أَنَّ ُه أَ ْح َق ُر
اهللُ ،فَ ُه َو ِفي نَ ْف ِسه ِ َكبِير َو ِفي أَ ْعيُ ِن النَّا ِ
س ِم َن ا ْل ِخ ْن ِزير<(.)2
َوأَ ْص َغ ُر ِفي أَ ْعيُ ِن النَّا ِ

[ ]554وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



وقد خطب عنده رجل فأكثر الكالم
ِ ()3
الش ْيطَا ِن<(.)4
> ِإ َّن َت ْش ِق َيق ا ْل َك َالمِ ِم ْن َش َقاش ِق
َّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2

()3

()4

ش)).
أي ارتفع( .النهاية البن األثير كك (نَ َع َ
رواه أبو داود في الزهد ( )13وابن أبي شيبة في المصنف ( )35612وابن أبي الدنيا في
التواضع والخمول ( )11وابن شبة في تاريخ المدينة 151/2 :والبيهقي في شعب اإليمان
( )1111واآلداب (.)212
الشقاشق :واحدتها ِش ْق ِش َقة َو ِهي ال َّ ِتي ِإذا هدر الْ َف ْحل من ْ ِ
خاصة خرجت من
اإلب ِل ال ِعراب ّ
بيهة بالرِئة ،فَشبه عمر إكثار الْ َخاطِب من الْخطْبة بهدر الْب ِعير ِفي ِش ِ
ثم نَ َس َبها
قشقته َّ
شدقه َش َ
َ
َ
الش ْيطَان َو َذلِ َ لما ْيدخل فِ َيها من الْ َك ِذب وتزوير الْ َخا ِطب الْ َباطِل ِع ْند ْ ِ
اإل ْك َثار من
إِلَى َّ
سالم كك
الش ْيطَان َال شقشقة ل َ ُه إِنَّ َما َه َذا مثل( .غريب الحديث للقاسم بن َّ
الْخطب َوإِن َكا َن َّ
(شقق)).
رواه ابن وهب في الجامع ( )322والبخاري في األدب المفرد ( )116وابن عبد البر في
جامع بيان العلم وفضله (.)0111
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[ ]555وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف التنفري من الكذب
الر ُج َل َع ِن ا ْل َك ِذ ِب<(.)0
> ِإ َّن ِفي ا ْل َم َعارِي ِ
ض َما يَ ُك ُّف كك أَ ْو يَ ِع ُّف كك َّ

[ ]556وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف اخلالفة
> َال يَ ْصلُ ُح َه َذا األَ ْم ُر ِإال بِ ِش َّدة ِفي َغ ْي ِر َت َج ُّبرَ ،ولِين ِفي َغ ْيرِ
َو َهن<(.)2

[ ]557وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



>ال ُّت َؤ َد ُة ِفي ُكل َش ْيء َخ ْير ِإ َّال َما َكا َن ِم ْن أَ ْمرِ ْاآل ِخ َر ِة<(.)3

[ ]558وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



اخا َة األَ ْح َم ِق ،فَ ِإنَّ ُه ُربَّ َما أَ َر َاد أَ ْن يَ ْن َف َع َ فَ َض َّر َك<(.)4
> ِإيَّا َك َو ُم َؤ َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3
()4

رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( )26609وهناد في الزهد 636/2 :والبخاري في األدب
المفرد ( )114والطحاوي في شرح مشكل اآلثار ( )2924والبيهقي في السنن الكبرى
( )21140وشعب اإليمان (.)4451
رواه أبو يوسف في الخراج :ص 030وابن سعد في الطبقات 344/3 :وابن أبي شيبة في
المصنف ( )30200والبالذري في أنساب األشراف 409/01 :والخالل في السنة (.)343
رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( )35609وأحمد بن حنبل في الزهد (.)625
ذكره الجاحظ في البيان والتبيين 319/3 :وابن قتيبة في عيون األخبار.41/2 :
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وها ِفي نَ ْحرِهِ ،فَ ِإنَّ ُه
اس َطالِ َبا ِن ،فَطَالِب يَ ْطلُ ُب ال ُّد ْن َيا ،فَ ْارفُ ُض َ
>النَّ ُ
اب ِم ْن َهاَ .و ُربَّ َما فَ َات ُه ال َّ ِذي
ُربَّ َما أَ ْد َر َك ال َّ ِذي َطلَ َب ِم ْن َها فَ َهلَ َ بِ َما أَ َص َ
َطلَ َب ِم ْن َها فَ َهلَ َ بِ َما فَ َات ُه ِم ْن َهاَ ،و َطالِب يَ ْطلُ ُب ْاآل ِخ َر َة ،فَ ِإ َذا َرأَ ْي ُت ْم
وه<(.)0
طَالِ َب ْاآل ِخ َر ِة فَنَ ِاف ُس ُ

[ ]561وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



وقد تذاكر أصحابه عنده احلسب
ِ ِ
وء ُت ُه ُخلُ ُق ُهَ ،وأَ ْصلُ ُه َع ْقلُ ُه<(.)2
فقالَ > :ح َس ُب الْ َم ْرء دينُ ُهَ ،و ُم ُر َ

[ ]561وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ِ
ِ
وء ِة<(.)3
> َما َو َج ْد ُت لَئيما قَ ُّط ِإال َو َج ْد ُت ُه َرق َيق ا ْل ُم ُر َ

[ ]562وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



س أَ ْع َذ ُر ُه ْم ل َ ُه ْم<(.)4
>أَ ْع َق ُل النَّا ِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3
()4

ذكره الجاحظ في البيان والتبيين 94/3 :واآلبي في نثر الدر 36/2 :والماوردي في أدب
الدنيا والدين :ص.022
رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( )26466واألدب ( )211و( )211وابن أبي الدنيا في العقل
وفضله ( )5والخرائطي في مكارم األخالق ( )03والبيهقي في السنن الكبرى (.)21100
رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (.)0659
رواه ابن أبي الدنيا في مداراة الناس ( )40وابن شبة في تاريخ المدينة.110/2 :
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[ ]563وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف املودة
> ِإ َذا َر َزقَ َ اللَّ ُه َم َو َّد َة ْامرِئ ُم ْسلِم ،فَ َت َش َّب ْث بِ َها َما ْاس َتطَ ْع َت<(.)0

[ ]564وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



> َال َت ُظ َّن بِ َكلِ َمة َخ َر َج ْت ِم ْن ِفي ُم ْسلِم َش ًّرا َوأَ ْن َت َت ِج ُد ل َ َها ِفي
ا ْل َخ ْيرِ َم ْح َمال<(.)2

[ ]565وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



> َال َت ْنظ ُُروا ِإلَى َص َال ِة ْامرِئ َو َال ِص َيا ِمه َِ ،ول َ ِك ِن ا ْنظ ُُروا ِإلَى ِص ْد ِق
َح ِدي ِثه ِ ِإ َذا َح َّد َثَ ،و ِإلَى َو َر ِعه ِ ِإ َذا أَ ْش َفىَ ،و ِإلَى أَ َمانَ ِته ِ ِإ َذا ا ْئ ُت ِم َن<(.)3

[ ]566وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



الر ُج ِل َع ْقلُ ُهَ ،و َش َرفُ ُه َحال ُ ُه<(.)4
وء ُة َّ
> ُم ُر َ

[ ]567وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



اض ِعَ ،وقُلُوبُ ُه ْم
> ِإ َّن ِم َن النَّا ِ
وف ِإ َر َاد َة ال َّت َو ُ
الص َ
س نَاسا يَ ْل َب ُسو َن ُّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3
()4

رواه ابن سمعون في أماليه (.)015
رواه ابن أبي الدنيا في مداراة الناس (.)45
رواه ابن أبي الدنيا في الورع (.)204
رواه القالي في أماليه.061/2 :
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وءة ُع ْجبا َو ِك ْبرا<(.)0
َم ْملُ َ

[ ]568وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



س ا ْل َعرفَ ِج( )2بِأَ ْسر َع ِم َن ا ْل َك ِذ ِب ِ
ِ
ِ
وء ِة
ر
م
د
ا
س
ف
ي
ف
َ
> َما النَّ ُار في يَ َب ِ ْ
َ
َ ُُ َ
وه ِفي َجد َو َه َزل<(.)3
أَ َح ِد ُك ْم؛ فَا َّت ُقوا ا ْل َك ِذ َبَ ،وا ْت ُر ُك ُ

[ ]569وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ين بِ ُق َّو ِة الْ ُمنَ ِاف ِقَ ،و ِإ ْث ُم ُه َعلَ ْيه ِ<
>نَ ْس َت ِع ُ

()4

[ ]571وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف الدنيا
> َما ال ُّد ْن َيا ِفي ْاآل ِخ َر ِة ِإ َّال َكنُ ُف َجة ِ أَ ْرنَب(.)6(<)5

[ ]571وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



س َح ِ
اسداَ ،ول َ ْو
> َما أَ ْن َع َم اهللُ َعلَى َع ْبد نِ ْع َمة ِإ َّال َو َج َد ل َ ُه ِفي النَّا ِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2

()3
()4
()5
()6

رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (.)2616
الصيف( .النهاية البن
شجر معروف صغير
سريع ْ
االش ِتعال بِالنَّارَِ ،و ُه َو ِم ْن نَ َبات َّ
َ
ُ
الع ْرفَجَ :
األثير كك ( َع ْرفَ َج)).
رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (.)0144
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (.)30295
أَي :كوثب ِته ِ من مجث ِمهِ ،يُرِيد ِفي تقليل الْم َّدة( .شرح السنة للبغوي.)242/00 :
رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق ( )0012وهناد في الزهد ( )512وابن أبي شيبة في
المصنف ( )35606وأبو داود في الزهد ( )61وابن أبي الدنيا في الزهد ( )03وقصر األمل
( )021وذم الدنيا ( )03وابن األعرابي في الزهد وصفة الزاهدين (.)009

334

املختار من حكم أمري املؤمنني  ومواعظه

اس َم ْن يَ ْغ ِم ُز َعلَ ْيه ِ( ،)0فَ َم ْن َح ِفظَ
أَ َّن ْام َرأ أَ ْق َو َم ِم َن ال َق َد ِح ل َ َو َج َد ل َ ُه النَّ ُ
لِ َسانَ ُه َس َت َر اهللُ َع ْو َر َت ُه<(.)2

[ ]572وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف فساد الدين وهالك الناس
اء ا ْل ِف ْق ُه ِم ْن
>قَ ْد َعلِ ْم ُت َم َتى َص َال ُح النَّا ِ
س َو َم َتى فَ َس ُاد ُه ْم ِإ َذا َج َ
قِب ِل َّ ِ
اء ا ْل ِف ْق ُه ِم ْن قِ َب ِل ا ْل َكبِيرِ َتابَ َع ُه
الصغيرِ ْاس َت ْع َصى َعلَ ْيه ِ ا ْل َكب ُِيرَ ،و ِإ َذا َج َ
َ
()3
الص ِغ ُير فَا ْه َت َديَا< .
َّ

[ ]573وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



> َال يَ ْح ُز ْن َ أَ ْن يُ ْج َع َل ل َ َ َك ِث ُير َحظ ِم ْن أَ ْم ِر ُد ْن َيا َكِ ،إ َذا ُك ْن َت َذا
ر ْغبة ِفي أَمرِ ِ
آخ َرت ِ َ <(.)4
ْ
َ َ

[ ]574وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



> ِإ َّن ا ْلوالِي ال ي ْصلُ ُح؛ ِإال بِأَ ْربع كك ِإ ْن نَ َق َص َو ِ
اح َدة ل َ ْم يَ ْصلُ ْح ل َ ُه
َ
َ
َ
اب ِحله َِ ،و َو ْض ِعه ِ ِفي َحقه ِ،
أَ ْم ُر ُه كك :قُ َّوة َعلَى َج ْم ِع َه َذا ا ْل َما ِل ِم ْن أَ ْب َو ِ
وت ِف َيهاَ ،ولِين ال َو َه َن ِفيه<(.)5
َو ِش َّدة ال َج َب ُر َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3

()4
()5

أي :معيبا طاعنا( .لسان العرب.)391/5 :
مناقب أمير المؤمنين عمر البن الجوزي :ص.213
رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ( ،)0155وعزاه الحافظ ابن حجر في فتح
(م َصنَّ ِ
ف قَ ِ
اسمِ ْب ِن أَ ْص َب َغ) وصححه.
الباري 310/03 :كك  312إلى ُ
مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب البن الجوزي :ص.010
رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (.)3134
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> َم ْن َخ َاف اهلل ل َ ْم يَ ْش ِ
ف َغ ْي َظ ُهَ ،و َم ِن ا ْت َقى اهللَ ل َ ْم يَ ْصنَ ْع َما يُرِي ُد،
َ
()0
َول َ ْو َال يَ ْو ُم ا ْل ِق َي َامةِ ل َ َكا َن َغ ْي ُر َما َت َر ْو َن< .

[ ]576وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



اح َت َب َس ِع ْن َد َها ،فَ َكأَ َّن أ َ ْص َح َاب ُه َتأَذ َّْوا ِب َها:
ين َم َّر ِب َم ْز َبلَة ،فَ ْ
ِح َ
> َه ِذ ِه ُد ْن َيا ُك ُم ال َّ ِتي َت ْب ُكو َن َعلَ ْي َها َو َت ْحرِ ُصو َن َعلَ ْي َها<(.)2

[ ]577وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



في رجل أمره بتقوى اهلل ،فَ َق َال لَ ُه قَا ِئ ٌلْ :اس ُك ْت فَ َق ْد أ َ ْك َث ْر َت على
أمير المؤمنين:
وها لَنَاَ ،وال َخ ْي َر ِفينَا ِإ ْن ل َ ْم
> َد ْع ُهَ ،ال َخ ْي َر ِفيه ِْم ِإ ْن ل َ ْم يَ ُقول ُ َ
نَ ْق َب ْل<َ .وأَ ْو َش َ أَ ْن يَ ُر َّد َعلَى قَائِلِ َها(.)3

[ ]578وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



وء َك فَ ْاعلَ ْم أَ َّن ل َ َها أَ َخ َواتَ ،و ِإ َذا
> ِإ َذا َرأَ ْي َت ِم َن َّ
الر ُج ِل َخ ْصلَة َت ُس ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه أبو داود في الزهد ( )015والدوالبي في الكنى واألسماء ( )0419والدينوري في
المجالسة وجواهر العلم ( )2364وأبو نعيم في حلية األولياء.51/1 :
( )2رواه ابن أبي الدنيا في قصر األمل ( )291وأحمد في الزهد ( )606وأبو نعيم في حلية
األولياء 41/0 :وابن بشران في األمالي (.)0201
( )3رواه أبو يوسف في الخراج :ص 22والزبير بن بكار في األخبار الموفقيات :ص  221وابن
شبة في تاريخ المدينة 113/2 :والبالذري في أنساب األشراف.303/01 :
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الر ُج َل
الر ُج ِل َخ ْصلَة َت ُس ُّر َك فَ ْاعلَ ْم أَ َّن ل َ َها أَ َخ َواتَ ،و ْاعلَ ْم أَ َّن َّ
َرأَ ْي َت ِم َن َّ
الر ُج َل ال ِذي
الر ُج ِل ال ِذي ِإ َذا َوقَ َع ِفي األَ ْمرِ َت َخلَّ َص ِم ْن ُهَ ،ول َ ِك َّن َّ
ل َ ْي َس بِ َّ
يَ َت َوقَّى األَ ْم َر َح َّتى َال يَ َق َع ِفيه َِ ،و ْاعلَ ْم أَ َّن ا ْل َي ْأ َس ِغنَىَ ،وأَ َّن الطَّ َم َع فَ ْقر
َح ِ
الم ْر َء ِإ َذا يَ ِئ َس ِم ْن َش ْيء ْاس َت ْغنَى َع ْن ُه<(.)0
اضرَ ،وأَ َّن َ

[ ]579وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



> َال َت ْنظ ُُروا ِإلَى ِص َيام ِ أَ َحد َو َال َص َالتِه َِ ،ول َ ِك ِن ا ْنظ ُُروا ِإلَى ِص ْد ِق
َح ِدي ِثه ِ ِإ َذا َح َّد َثَ ،وأَ َمانَ ِته ِ ِإ َذا ا ْئ ُت ِم َنَ ،و َو َر ِعه ِ ِإ َذا أَ ْش َفى<(.)2

[ ]581وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يشة ِ أَ ْخ َو ُف ِع ْن ِدي َعلَ ْي ُك ْم ِم َن ا ْل َع َو ِز(ِ ،)3ألَنَّ ُه َال
>ا ْل َخ َر ُق ِفي ا ْل َم ِع َ
يَ ْب َقى َم َع ال َف َسادِ َش ْيءَ ،و َال يَ ِق ُّل َم َع ْ ِ
اإل ْص َال ِح َش ْيء<(.)4

[ ]581وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



لألحنف بن قيس
> َم ْن َك ُث َر َض ِح ُك ُه قَلَّ ْت َه ْي َب ُت ُهَ ،و َم ْن َم َز َح ْاس ُت ِخ َّف بِه َِ ،و َم ْن أَ ْك َث َر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3
()4

ذكره األصبهاني في سير السلف الصالحين :ص.045
رواه أبو نعيم في حلية األولياء 21/3 :والبيهقي في الزهد الكبير (.)161
العوز :بالفتح ،العدم وسوء الحال (النهاية .)321/3
رواه وكيع في الزهد ( )469وهناد في الزهد ( )654والخالل في الحث على التجارة ()04
وابن عساكر في تاريخ دمشق.395/0 :
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ِم ْن َش ْيء ُع ِر َف بِه َِ ،و َم ْن َك ُث َر َك َال ُم ُه َك ُث َر َس ْقط ُُهَ ،و َم ْن َك ُث َر َس ْقط ُُه قَ َّل
َح َيا ُؤ ُهَ ،و َم ْن قَلَّ َح َيا ُؤ ُه قَ َّل َو َر ُع ُهَ ،و َم ْن قَ َّل َو َر ُع ُه قَلَّ َخ ْي ُر ُهَ ،و َم ْن َكثُ َر
أَ ْكلُ ُه ل َ ْم يَ ِج ْد لِ ِذ ْكرِ اهلل ِ ل َ َّذةَ ،و َم ْن َك ُث َر نَ ْو ُم ُه ل َ ْم يَ ِج ْد ِفي ُع ُمرِهِ بَ َر َكة،
س َس َق َط َحق ُُّه ِع ْن َد اهلل َِ ،و َخ َر َج ِم َن ال ُّد ْن َيا َعلَى
َو َم ْن َك ُث َر َك َال ُم ُه ِفي النَّا ِ
َغ ْيرِ ِاال ْس ِت َق َامة ِ<(.)0

[ ]582وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



الع ِاف َي َة ِم َّم ْن
الع ِاف َي َة ِم َّم ْن ُه َو ُدونَ ُه أَ ْع َط ُاه اهللُ َ
الوالِ َي ِإ َذا َطلَ َب َ
> ِإ َّن َ
ُه َو فَ ْوقَ ُه<(.)2

[ ]583وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



سدِيِّ
صةَ ْبنِ جَابِرٍ الْأَ َ
ل َقبِي َ
نسانا فَ ِ
الص ْد ِرَ ،وقَ ْد يَ ُكو ُن ِفي
يح َّ
يح الل َسا ِن فَ ِس َ
ص َ
> ِإني أَ َرا َك ِإ َ
الر ُج ِل َع َشر ُة أَ ْخ َالق ،تِ ْس َعة َصالِ َحةَ ،و َو ِ
اح َدة ِسي َئة فَيُ ْف ِس ُد الت ْس َع َة
َّ
َ
اب كك أَ ْو قَ َال :كك َغ َّر ِ
السي ُئ ،ا َّت ِق َع ْث َر ِ
ات
الش َب ِ
ات َّ
َّ
الصالِ َح َة ا ْل ُخلُ ُق َّ
اب<(.)3
الش َب ِ
َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه ابن أبي الدنيا في الحلم ( )026والطبراني في المعجم األوسط ( )2259والشهاب
القضاعي في مسنده ( )314وابن عساكر في تاريخ دمشق.015 /43 :
( )2رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق.320/44 :
( )3رواه عبد الرزاق في المصنف ( )1241والبيهقي في السنن الكبرى ( )9160وابن عساكر
في تاريخ دمشق 243/49 :و.246/49
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[ ]584وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



وال يُ ْت َر ُك لِثَ َالثَ :ال يُ َت َعلَّ ُم لِ ُي َم َارى( )0بِه ِ،
> َال يُ َت َعلَّ ُم ا ْل ِع ْل ُم لِ َث َالث َ
اهى بِه َِ ،و َال يُ َر َاءى بِه َِ ،و َال يُ ْت َر ُك َح َياء ِم ْن َطلَ ِبه َِ ،و َال َز َه َادة
َو َال يُ َب َ
ِفيه َِ ،و َال رِضا بِا ْل َج ْه ِل ِم ْن ُه<(.)2

[ ]585وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ِ
ِ
وء ُت ُه ُخلُ ُق ُهَ ،والْ ُج ْرأَ ُة
> َك َر ُم ا ْل ُم ْؤم ِن َت ْق َو ُاهَ ،ودينُ ُه َح َس ُب ُهَ ،و ُم ُر َ
ِ
اء ،فَا ْل َج َبا ُن يَ ِف ُّر َع ْن أَبِيه ِ َوأُمه ِ،
َوا ْل ُج ْب ُن َغ َرائ ُز يَ َض ُع َها اهللُ َح ْي ُث يَ َش ُ
وب بِه ِ ِإلَى َر ْحلِه َِ ،والْ َق ْت ُل َح ْتف ِم َن
يء يُ َقاتِ ُل َع َّم ْن الَ يَ ُؤ ُ
َوا ْل َجرِ ُ
ِ ()3
اح َت َس َب نَ ْف َس ُه َعلَى اهلل<(.)4
ا ْل ُح ُتو
ف َ ،و َّ
الشهِي ُد َم ِن ْ

[ ]586وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف الزهد والرقائق
> َح ِ
اس ُبوا َو ِزنُوا أَ ْن ُف َس ُك ْم قَ ْب َل أَ ْن ُتو َزنُوا،
اس ُبوا أَ ْن ُف َس ُك ْم قَ ْب َل أَ ْن ُت َح َ
اب َغدا أَ ْن ُت َح ِ
ض
فَ ِإ َّن أَ ْه َو َن َعلَ ْي ُك ْم ِفي ا ْل ِح َس ِ
اس ُبوا أَ ْن ُف َس ُك ْم َت ِزنُوا لِ ْل َع ْر ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3

()4

المماراة :المجادلة والمالحاة( .جامع األصول كك (.))3206
رواه ابن أبي الدنيا في الصمت ( )030والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (.)404
الحتف :الموت ،وجمعه حتوف ،ويقال :مات فالن حتف أنفه :إذا مات من غير قتل وال
َ
ضرب ،وال يُ ْبنى منه فعل( .جامع األصول (.))9331
رواه مال في الموطأ ( )0610والمرزبان في المروءة (.)05
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ْاأل َ ْك َب ِر يَ ْو َم ُت ْع َر ُضو َن َال َت ْخ َفى ِم ْن ُك ْم َخ ِاف َية {ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ}(.)2(<)0

[ ]587وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



> ِإ َّن لِلَّه ِ ِع َبادا يُ ِم ُيتو َن الْ َبا ِط َل بِ َه ْجرِهَِ ،ويُ ْح ُيو َن ا ْل َح َّق بِ ِذ ْكرِهِ،
َر ِغ ُبوا فَ َر ِع ُبواَ ،و َر ِه ُبوا فَ ُر ِه ُبواَ ،خافُوا فَ َال يَ ْأ َمنُو َن ،أَ ْب َص ُروا ِم َن ا ْليَ ِقي ِن
وه ،أَ ْخلَ َص ُه ُم ا ْل َخ ْو ُف فَ َكانُوا يَ ْه ُج ُرو َن
ُوه بِ َما ل َ ْم يُ َزايِلُ ُ
َما ل َ ْم يَ َعاينُوا فَ َخلَط ُ
َما يَ ْن َق ِط ُع َع ْن ُه ْم لِ َما يَ ْب َقى ل َ ُه ُم ،الْ َح َيا ُة َعلَ ْيه ِْم نِ ْع َمة َوالْ َم ْو ُت ل َ ُه ْم َك َر َامة،
ين<(.)3
ور ا ْل َع ْي َنَ ،وأُ ْخ ِد ُموا ا ْل ِو ْل َدا َن ا ْل ُم َخلَّ ِد َ
فَ ُزو ُجوا ا ْل ُح َ

[ ]588وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



وس َع ْن َش َه َواتِ َها فَ ِإنَّ َها ط ََّال َعة َت ْن ِز ُع إلَى َشر
>ا ْق َد ُعوا َه ِذهِ النُّ ُف َ
َغايَة .إ َّن َه َذا ا ْل َح َّق ثَ ِقيل َمرِيَ ،و ِإ َّن ا ْل َبا ِط َل َخ ِفيف َوبِيَ ،و َت ْر ُك
ا ْل َخ ِطي َئةِ َخ ْير ِم ْن ُم َعال َ َجةِ ال َّت ْوبَةَِ ،و ُر َّب نَظ َْرة َز َر َع ْت َش ْه َوةَ ،و َش ْه َو ِة
اعة أَ ْو َرثَ ْت ُح ْزنا َط ِويال<(.)4
َس َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2

()3
()4

سورة الحاقة اآلية >.<01
رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق ( )316وأحمد بن حنبل في الزهد ( )633وأبو عبيد
في الخطب والمواعظ ( )044وابن أبي شيبة في المصنف ( )35611وابن أبي الدنيا في
محاسبة النفس ( )2وابن عساكر في تاريخ دمشق 304/44 :و.351/44
رواه أبو نعيم في حلية األولياء.55/0 :
ذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين.92/0 :
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يف أحوال النساء
اء ثَ َالثَةْ :ام َرأَة َهينَة ،لَينَةَ ،ع ِفي َفةُ ،م ْسلِ َمةَ ،و ُدودَ ،ولُود،
>الن َس ُ
ين ال َّد ْه َر َعلَى أَ ْهلِ َهاَ ،وقَ َّل َما يَ ِج ُد َها،
ين أَ ْهلَ َها َعلَى ال َّد ْهرَِ ،و َال ُت ِع ُ
ُت ِع ُ
ثَانِ َيةْ :ام َرأَة َع ِفي َفة ُم ْسلِ َم َةِ ،إنَّ َما ِه َي و َِعاء لِ ْل َول َ ِد ل َ ْي َس ِع ْن َد َها َغ ْي ُر َذلِ َ ،
()0
ِ
ِ
اء َو َال يَ ْن ِز ُع َها َغ ْي ُر ُه،
ش
ي
ن
م
ق
ن
ع
ي
ف
اهلل
ا
ه
ل
ع
ج
ي
ِ
ُ
َ
ُ
ثَالثَةُ :غل قَ ِمل َ ْ َ َ ُ
ُ َْ َ ُ
والر َجالُ ثَ َالثَةَ :ر ُجل َع ِفيفُ ،م ْسلِمَ ،عاقِل ،يَ ْأ َت ِم ُر ِفي ْاألُ ُمو ِر ِإ َذا
ِب ،فَ ِإ َذا َوقَ َع ْت يَ ْخ ُر ُج ِم ْن َها بِ َر ْأيِه َِ ،و َر ُجل َع ِفيف ُم ْسلِم
أَ ْق َبلَ ْت َويُ ْسه ُ
ور ِة فَ َش َاو َر ُه
ل َ ْي َس ل َ ُه َر ْأي ،فَ ِإ َذا َوقَ َع ْاألَ ْم ُر أَ َتى َذا َّ
الر ْأ ِي َوا ْل َم ُش َ
َو ْاس َت ْأ َم َر ُه ،ثُ َّم نَ َز َل ِع ْن َد أَ ْمرِهَِ ،و َر ُجل َجائِرَ ،حائِرَ ،ال يَ ْأ َت ِم ُر ُر ْشدا(،)2
يع ُم ْر ِشدا<(.)3
َو َال يُ ِط ُ
*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*

*

(ُ )0غل قمل :كانوا يأخذون األسير فيشدونه بالقد وعليه الشعر ،فإذا يبس ق ِم َل في عنقه ،فتجتمع
عليه محنتان :ال ُغ ُل والقمل .والمثل ضربه الفاروق عمر  للمرأة السيئة الخلق الكثيرة
المهر ،ال يجد بعلُها منها مخلصا( .النهاية البن األثير كك ( َغلَ َل)).
( )2أي :ال يأتي برشد من ذات نفسه .ويقال لكل من فعل فعال من غير مشاورة :ائتمر ،كأ َّن
نفسه أمرته بشيء فائتمر لها ،أي أطاعها( .النهاية البن األثير كك (أمر)).
( )3رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( )01432وابن شبة في تاريخ المدينة 110/2 :والفسوي
في المشيخة ( )00وابن أبي الدنيا في اإلشراف ( )261والبيهقي في شعب اإليمان ()1030
و( )1350وابن عساكر في تاريخ دمشق.362/44 :

املختار من حكم أمري املؤمنني  ومواعظه

[ ]591وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه

340



يف املفاضلة بني الدنيا واآلخرة
>نَ َظ ْر ُت في َه َذا ْاَلَ ْمر فَ َج َع ْل ُت إ َذا أَ َر ْد ُت ال ُّد ْن َيا أَ ْض َر ْر ُت ب ْاآلخ َرة َوإ َذا
أَ َر ْد ُت ْاآلخ َر َة أَ ْض َر ْر ُت بال ُّد ْن َيا ،فَإ َذا َكا َن ْاَلَ ْم ُر َه َك َذا فَأَض ُّروا با ْل َفان َية<(.)1

[ ]591وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



الس َم ِاء يَ ْو َم يَ ْل َق ْونَ ُهِ ،إ َّال َم ْن أَ َّم
> َو ْيل لِ َديَّا ِن ْاأل َ ْر ِ
ض ِم ْن َديَّا ِن َّ
ض بِ َه َواء َو َال لِ َق َرابَة َو َال لِ َر ْغ َبة َو َال لِ َر ْه َبة،
ا ْل َع ْد َل َوقَ َضى بِا ْل َحق َول َ ْم يَ ْق ِ
اب اهلل ِ ِم ْر َآت ُه بَ ْي َن َع ْينَ ْيه ِ<(.)2
َو َج َع َل ِك َت َ

[ ]592وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



الصبِي ،فَ ِإ َذا الْ ُت ِم َس َما
>يَ ْن َب ِغي لِ َّلر ُج ِل أَ ْن يَ ُكو َن ِفي أَ ْهلِه ِ ِم ْث َل َّ
ِع ْن َد ُه ُو ِج َد َر ُجال<(.)3

[ ]593وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف الغوغاء
وق<(.)6
> ْاس َت ْو ُصوا با ْل َغ ْو َغا َخ ْيرا فَإن ُه ْم يُطْف ُئو َن ا ْل َحر َيق ويَ ُس ُّدو َن ا ْل ُب ُث َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3
()4

رواه أحمد بن حنبل في الزهد (.)665
رواه أحمد بن حنبل في الزهد (.)663
رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم ( )0131وابن عساكر في تاريخ دمشق.330/09 :
ذكره الجاحظ في رسائله (رسالة فصل ما بين العداوة والحسد :ص .)366
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>ل َ ْي َس لِ َف ِ
اجر ُح ْر َمة<(.)0

[ ]595وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه
()2



وقد كان أعور ًا دميم ًا ،بارع ًا

عن علباء بن الهيثم السدوسي
حسن البيان:
>لكل أُناس في ُج َم ْيلهم(ُ )3خ ْبر<(.)4

[ ]596وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



لزيد بن حدير( ،)5عن ما يهدم اإلسالم
ابَ ،و ُح ْك ُم ْاألَئِ َّمة ِ
>يَ ْه ِد ُم ُه َزل َّ ُة ا ْل َعالِمَِ ،و ِج َدالُ ا ْل ُمنَ ِاف ِق بِا ْل ِك َت ِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3

()4
()5

رواه ابن أبي الدنيا في الصمت ( )232وذم الغيبة والنميمة (.)95
اله ْيثَم بن جرير السدوسي أبوه من الرؤساء الذين حاربوا كسرى في وقعة ذي قار،
ِعلْباء بن َ
وأدرك علباء الجاهلية واإلسالم ،وشهد الفتوح في عهد عمر ،ثم شهد الجمل ،فاستشهد
بها( .اإلصابة.)014/5 :
الج َمل .والخبر بضم الخاء :المعرفة والعلمَ .و ُه َو َمثَل يُضرب ِفي َم ْعرفة كل
ُ
الجميل :مصغر َ
ِ
ِ
َ
َ
قومه ل َ ْم يُ َسو ُدوه ِإ َّال لِ َم ْعرِف َ ِتهم ب َِش ْأنِه ِ.
ن
َّ
أ
و
ى،
ن
مع
ل
د
و
س
ي
د
و
س
الم
ن
َّ
أ
ني
ع
ي
:
بهم
بصاح
م
قَ ْو
ُ َ َّ ُ َ َّ ُ ْ
َْ
َ
َ
للص ِ
احب.
والب ِعير َّ
َويُ ْر َوى >لِ ُكل أناس ِفي َج َملهم ُخ ْبر< و> ِفي بَ ِعيرهم ُخ ْبر< ْ
فاستعار َ
الج َمل َ
(النهاية البن األثير كك ( َج ُم َل)).
ذكره الجاحظ في البيان والتبيين.210/0 :
زيد بن حدير األسدي الكوفي ،أخو زياد بن حدير (التابعي العابد الثقة) ،قال الحافظ ابن
حجر في (فتح الباري :)011/1 :زيد بن حدير أخو زياد بن حدير ،وزياد من كبار التابعين،
أدرك عمر ،وله رواية في >سنن أبي داود< ،ونزل الكوفة ،وولي إمرتها مرة ،وهو أسدي من
مدركة بن إلياس بن مضر ،وأما أخوه زيد فال أعرف له رواية.
بني أسد بن خزيمة بن ْ
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ين<(.)0
ا ْل ُم ِضل َ

[ ]597وَ ِم ْن مَ ْو ِعظَةٍ لَ ُه



لرجل من رعيته
اح َت ِف ْظ ِم ْن َخلِيلِ َ
ض بِ َما َال يَ ْع ِني َ َ ،و ْاع َت ِز ْل َع ُد َّو َكَ ،و ْ
> َال َت ْعرِ ْ
ين ِإ َّال َم ْن
ين ل َ ْي َس َش ْيء ِم َن الْ َق ْوم ِ يَ ْع ِدل ُ ُهَ ،و َال أَ ِم َ
ين ،فَ ِإ َّن ْاألَ ِم َ
ِإ َّال ْاألَ ِم َ
ش ِإل َ ْيه ِ
يَ ْخ َشى اهللََ ،و َال َت ْص َح ِب ا ْل َف ِ
اج َر فَ َي ْح ِم ْل َ َعلَى الْ ُف ُجو ِرَ ،و َال ُت ْف ِ
ين يَ ْخ َش ْو َن اهللَ َت َعالَى<(.)2
ِس َّر َكَ ،و َشاو ِْر ِفي أَ ْمرِ َك ال َّ ِذ َ

[ ]598وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



اض ُعوا لِ َم ْن
الس ِكينَ َة َوا ْل ِح ْل َمَ ،و َت َو َ
> َت َعلَّ ُموا ا ْل ِع ْل َم َو َت َعلَّ ُموا لِ ْل ِع ْلمِ َّ
اض ْع ل َ ُك ْم َم ْن ُت َعل ُمو َنَ ،و َال َت ُكونُوا ِم ْن َج َبابِ َر ِة ا ْل ُعلَ َم ِاء،
ُت َعل ُمو َنَ ،و ْليَ َت َو َ
َو َال يَ ُق ْم ِع ْل ُم ُك ْم َم َع َج ْهلِ ُك ْم<(.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه الدارمي في السنن ( )221وابن المبارك في الزهد ( )0415بلفظ (يهدم الزمان ثالث)
وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ( )0161والمروذي في أخبار الشيوخ وأخالقهم
(.)344
( )2رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق ( )0399وابن وهب في الجامع ( )219والخراج ألبي
يوسف :ص 24وابن أبي شيبة في المصنف ( )35590والبرجالني في الكرم والجود ()41
وابن شبة في تاريخ المدينة 111/2 :وأبو داود في الزهد ( )014وابن أبي الدنيا في
الصمت ( )021والبيهقي في السنن الكبرى (.)21325
( )3رواه أحمد بن حنبل في الزهد (.)631
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[ ]599وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف النساء
> ْاس َت ِعينُوا َعلَى الن َس ِاء بِا ْل ُع ْر ِيِ ،إ َّن ِإ ْح َدا ُه َّن ِإ َذا َك ُث َر ْت ثِ َيابُ َها،
وج<(.)0
َو َح ُسنَ ْت زِينَ ُت َها أَ ْع َج َب َها ا ْل ُخ ُر ُ

[ ]611وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



>اِ ْس َت ْغ ِز ُروا ال ُّد ُمو َع بِال َّتذْ ِكي ِر<(.)2

[ ]611وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ِ
س<(.)3
ض ال َّدنِ َّيةِ َخ ْير ِم ْن َم ْسأَلَة ِ النَّا ِ
> َم ْك َس َبة ف َيها بَ ْع ُ

[ ]612وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



اسِ ،إيَّا ُك ْم َوا ْل ِبطْنَ َة(ِ )4م َن ال َّط َعامِ ،فَ ِإنَّ َها ُم ْك ِسلَة َع ِن
>أَيُّ َها النَّ ُ
ِ
ض
َّ
الص َال ِةُ ،م ْف ِس َدة لِلِ َج َس ِدُ ،م َورثَة لِ َّ
لس َقمَِ ،وأَ َّن اهللَ َت َب َار َك َو َت َعالَى يُ ْبغ ُ
ينَ ،ول َ ِك َن َعلَ ْي ُك ْم بِا ْل َق ْص ِد ِفي قُوتِ ُك ْم ،فَ ِإنَّ ُه أَ ْدنَى ِم َن
ا ْل َح ْب َر َّ
الس ِم َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3

()4

رواه ابن أبي شيبة في المصنف (.)01111
رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (.)136
رواه البالذري في أنساب األشراف 343/01 :وابن أبي الدنيا في إصالح المال ()323
وابن حبان في الثقات.214/1 :
البطنة :االمتالء الشديد من الطعام (النهاية .)036/0
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ِ
السر ِ
ِْ
فَ ،وأَ ْق َوى َعلَى ِع َب َاد ِة اهلل َِ ،و ِإنَّ ُه ل َ ْن يَ ْهلِ َ
اإل ْص َال ِحَ ،وأَ ْب َع ُد م َن َّ َ
َع ْبد َح َّتى يُ ْؤثِ َر َش ْه َو َت ُه َعلَى دِي ِنه ِ<(.)0

[ ]613وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



>بِح ْس ِب ا ْل ُم ْؤ ِم ُن ِم َن ا ْل َغي أَ ْن ي ْؤ ِذي َجلِ ِ
يما َال يَ ْع ِنيه َِ ،وأَ ْن
َ
يس ُه ف َ
َ
ُ َ
س َما يَ ْخ َفى َعلَ ْيه ِ ِم ْن
س بِ َما يَ ْأتِيَ ،وأَ ْن يَظ َْه َر ل َ ُه ِم َن النَّا ِ
يَ ِج َد َعلَى النَّا ِ
نَ ْف ِسه ِ<(.)2

[ ]614وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



الر ُج ِل أَ ْن يَ ْرفَ َع يَ َد ُه ِم َن الطَّ َعامِ قَ ْب َل أَ ْص َحابِه ِ<(.)3
>ل ُ ْؤم بِ َّ

[ ]615وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف تزويج النساء
الر ُج ِل ا ْل َقبِي ِح ،فَ ِإنَّ ُه َّن يُ ْحب ِْب َن َما
> َال ُت ْكرِ ُهوا فَ َت َياتِ ُك ْم َعلَى َّ
ُت ِح ُّبو َن<(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3
()4

رواه ابن أبي الدنيا في الجوع ( )10وإصالح المال ( )352وأبو نعيم في الطب النبوي
(.)021
رواه البيهقي في شعب اإليمان (.)4642
رواه أبو نعيم في حلية األولياء390/1 :
رواه عبد الرزاق في المصنف ( )01339وسعيد بن منصور في السنن ( )100واللفظ له،
وابن شبة في تاريخ المدينة 169/2 :وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ( )024واآلبنوسي في
المشيخة (.)232
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[ ]616وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



الس َالمَِ ،وأَ ْن َت َد ُع َو ُه
>يُ َصفي ل َ َ ُو َّد أَ ِخي َ ثَ َالث :أَ ْن َت ْب َدأَ ُه بِ َّ
سَ ،و َك َفى بِا ْل َم ْر ِء ِع ًّيا أَ ْن
بِأَ َحب أَ ْس َمائِه ِ ِإل َ ْيه َِ ،وأَ ْن ُت َوس َع ل َ ُه ِفي الْ َم ْجلِ ِ
ي ِج َد َعلَى النَّا ِ ِ
يما يَ ْأتِيَ ،وأَ ْن يَ ْب ُد َو ل َ ُه ِفيه ِْم َما يَ ْخ َفى َعلَ ْيه ِ ِم ْن
سف َ
َ
س بِ َما َال يَ ْع ِنيه ِ<(.)1
نَ ْف ِسه َِ ،وأَ ْن يُ ْؤ ِذيَ ُه ِفي الْ َم ْجلِ ِ

[ ]617وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف احلرص على الصلح بني املتخاصمني
لص ُدور َوأَقَ ُّل
وم َحتى يَ ْصطَل ُحوا؛ فَإن ُه أَ ْب َرأُ ل ُّ
> ُر ُّدوا ا ْل ُخ ُص َ
ل ْل ُح َباب<(.)2

[ ]618وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



عن صالح األئمة
ين َما ْاس َت َق َام ْت ل َ ُه ْم أَئِ َّم ُت ُه ْم
اس ل َ ْم يَ َزالُوا ُم ْس َت ِقي ِم َ
> ِإ َّن النَّ َ
َو ُه َدا ُت ُه ْم<(.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه ابن وهب في الجامع ( )222وعبد الرزاق في المصنف ( )09165مختصرا ،والبيهقي
في شعب اإليمان ( )1391وأبو الشيخ األصبهاني في الفوائد ( )03والسلمي في آداب
الصحبة ( )42وابن عساكر في تاريخ دمشق.359/44 :
( )2رواه ابن شبة في تاريخ المدينة 169/2 :وابن أبي شيبة في المصنف ( )23349والبيهقي
في السنن الكبرى (.)00361
( )3رواه ابن سعد في الطبقات 292/3 :والبالذري في أنساب األشراف.343/01 :
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اء بِه ِ ال َّظ َّنَ ،و َم ْن َك َت َم
ض نَ ْف َس ُه لِل ُّت َه َمةِ فَ َال يَلُ َ
> َم ْن َع َّر َ
وم َّن َم ْن أَ َس َ
ِس َّر ُه َكانَ ِ
ت ا ْل ِخ َي َر ُة ِفي يَ ِدهَِ ،و َض ْع أَ ْم َر أَ ِخي َ َعلَى أَ ْح َس ِنه ِ َح َّتى يَ ْأتِيَ َ
ِ
يع اهللَ ِفيه ِ،
ِم ْن ُه َما يَ ْغلِ ُب َ َ ،و َما َكافَ ْأ َت َم ْن َع َصى اهللَ في َ ِم ْث َل أَ ْن ُت ِط َ
َو َعلَ ْي َ بِ َصالِ ِح ْ ِ
الر َخ ِاءَ ،و ُع َّدة
اإل ْخ َوا ِن ،أَ ْك ِثرِ ا ْك ِت َسابَ ُه ْم فَ ِإنَّ ُه ْم َز ْين ِفي َّ
ِع ْن َد الْ َب َال ِءَ ،و َال َت َس ْل َع َّما ل َ ْم يَ ُك ْن َح َّتى يَ ُكو َن ،فَ ِإ َّن ِفي َما َكا َن ُش ْغال
َع ْن َما ل َ ْم يَ ُك ْنَ ،و َال يَ ُك ْن َك َال ُم َ بَ ْدلَة ِإ َّال ِع ْن َد َم ْن يَ ْش َتهِيه ِ َويَ َّت ِخذ ُُه
اح َهاَ ،و َال َت ْس َت ِش ْر
يمةَ ،و َال َت ْس َت ِع ْن َعلَى َح َ
اج ِت َ ِإ َّال َم ْن يُ ِح ُّب نَ َج َ
َغ ِن َ
ين يَ َخافُو َن اهللََ ،و َال َت ْص َح ِب ا ْل َف ِ
اج َر فَ َت َعلَّ َم ِم ْن فُ ُجو ِرهَِ ،و َت َخ َّش ْع
ِإ َّال ال َّ ِذ َ
ِع ْن َد ا ْل ُق ُبو ِر<(.)1

[ ]611وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



اجرَ ،م ِن ْاس َت ْع َم َل فَ ِ
اج َر ِإ َّال فَ ِ
> َال يَ ْس َت ْع ِم ُل ال َف ِ
اجرا َو ُه َو يَ ْعلَ ُم أَنَّ ُه
اجر ،فَ ُه َو فَ ِ
فَ ِ
اجر ِم ْثلُ ُه<(.)2
* * *
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه الزبير بن بكار في األخبار الموفقيات :ص 32وأبو داود في الزهد ( )19وابن أبي
الدنيا في الصمت ( )141مختصرا ،وأبو طاهر في المخلصيات ( )3131والبيهقي في
شعب اإليمان ( )1992وابن عساكر في تاريخ دمشق 359/44 :كك  361والسخاوي في
البلدانيات :ص.250
( )2رواه وكيع البغدادي في أخبار القضاة 69/0 :و.219/3
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[ ]611وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



وقد رأى رجالً عظيم البطن
قَ َالَ > :ما َه َذا؟< قَ َال :بَ َر َك ُة اهلل فَ َق َالَ > :ع َذاب ِم َن اهلل<(.)0

[ ]612وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



الش ُرو ِط<(.)2
> ِإنَّ َما َم َقا ِط ُع ا ْل ُح ُقو ِق ِع ْن َد ُّ

[ ]613وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



الصبِر<(.)3
> ِإنَّا َو َج ْدنَا َخ ْي َر َع ْي ِشنَا بِ َّ

[ ]614وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



احلَةِ ُش ْكرَ ،ور ِ
احلَ َتي ِن ،ر ِ
ِ
احلَةِ َص ْبر ،ل َ ْم أُبَا ِل أَيَّ ُه َما
>ل َ ْو أُتِ ُ
َ
يت بِ َر ْ َ
َر ِك ْب ُت<(.)4

[ ]615وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه

جلٍ ثَوْبًا مُ َعصْفَرًا
وقد رَأَى َعلَى َر ُ
> َد ُعوا َه ِذهِ ا ْلب َّراق ِ
َّات لِلن َس ِاء<(.)5
َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3

()4
()5



رواه ابن األعرابي في المعجم (.)691
رواه البخاري في صحيحه تعليقا وسعيد بن منصور فكي السكنن ( )662وابكن أبكي شكيبة فكي
المصنف ( )06116والبيهقي في السنن الكبرى (.)04431
رواه البخاري في صحيحه تعليقا وابن المبارك في الزهد ( )631و( )991ووكيع فكي الزهكد
( )091وأحمد بن حنبل في الزهد (.)602
رواه المدائني في التعازي ( )031وابن أبي الدنيا في الصبر والثواب عليه ( )1بلفظ آخر.
رواه عبد الرزاق في المصنف (.)09911
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[ ]616وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه
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يف أدب املشي
> ِإ َّن َخ ْف َق( )0الن َعا ِل َخ ْل َف ْاألَ ْح َم ِق قَ َّل َما يُ ْب ِقي ِم ْن دِي ِنه ِ<(.)2

[ ]617وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



()3
ِ
يم ُة ا ْل َعابِ ِد<(.)4
ن
غ
اء
َ
َ
>الش َت ُ

[ ]618وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



>ال يَ ُغ َّرنَّ َ ُخلُ ُق ْامرِئ َح َّتى يَ ْغ َض َبَ ،وال دِينُ ُه َح َّتى يَط َْم َع<(.)5

[ ]619وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



الث ِم َرار فَلَ ْم يُ ِ
ص ْب ِفيه ِ؛ فَ ْل َي َت َح َّو ْل ِم ْن ُه ِإلَى
> َم ِن ا َّت َج َر ِفي َش ْيء ثَ َ
َغ ْيرِهِ<(.)6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3
()4
()5
()6

الخفق :صوت النعل وما أشبهها من األصوات (لسان العرب .)13/01
رواه أبو نعيم في حلية األولياء.02/9 :
في نسخة الزهد لْلمام أحمد المطبوعة (الثناء).
رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( )9135والقاسم بن موسى في جزءه ( )06وأبو نعيم في
حلية األولياء 50/0 :و 033/1و.21/9
رواه البالذري في أنساب األشراف.330/01 :
رواه ابن أبي الدنيا في إصالح المال ( )234والدينوري في المجالسة وجواهر العلم
( )2503و(.)3119
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[ ]621وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



وقد لَ ِق َي َنا ًسا ِم ْن أ َ ْه ِل ال َْي َم ِن؛ فَ َق َالَ :م ْن أ َ ْن ُت ْم؟ قَالُواَ :ن ْح ُن
ال ُْم َت َوكلُو َن:

فقال> :أَ ْن ُت ُم ا ْل ُم َت َوا ِكلُو َنِ ،إنَّ َما ا ْل ُم َت َوك ُل ال َّ ِذي يُ ْل ِقي َح َّب ُه ِفي
ض َويَ َت َوك َُّل َعلَى اهلل َع َّز َو َج َّل<(.)0
األَ ْر ِ

[ ]621وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



لرجل
ِ
يم ا ْل َخ ْل ِقِ ،إ ْن أَ ْخطَأَ َك ُخ ْب ُر ُه ل َ ْم
> ِإ َذا ْاش َت َر ْي َت بَ ِعيرا؛ فَ ْاش َترِهِ َعظ َ
يُ ْخ ِط ْئ َ ُسوقُ ُه<(.)2

[ ]622وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



وقد أُتي بامرأة شابة زوجوها شيخاً كبرياً فقتلته
الر ُج ُل ل ُ َم َت ُه ِم َن الن َس ِاء،
اس ،ا َّت ُقوا اهللَ َو ْل َي ْن ِك ِح َّ
>يَا أَيُّ َها النَّ ُ
َو ْل َت ْن ِك ِح ا ْل َم ْرأَ ُة ل ُ َم َت َها ِم َن الر َجا ِل< .يَ ْع ِني ِش ْب َه َها(.)3
*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*

*

( )0رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (.)3121
( )2رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم ( )2503و(.)3119
( )3رواه سعيد بن منصور في السنن ( )101وابن شبة في تاريخ المدينة.161/2 :

املختار من حكم أمري املؤمنني  ومواعظه

[ ]623وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه
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يف العطاء
()0
الص َدقَةِ.
> ِإ َذا أَ ْعطَ ْي ُت ُمو ُه ْم فَأَ ْغنُوا< يعني من َّ

[ ]624وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف احلض على العمل
> َما َخلَ َق اهللُ َع َّز َو َجلَّ َم ْي َتة أَ ُمو ُت َها بَ ْع َد الْ َق ْت ِل ِفي َسبِي ِل اهلل ِ َع َّز
ض،
وت بَ ْي َن ُش ْع َب َت ْي َر ْحل ،أَ ْضرِ ُب ِفي ْاأل َ ْر ِ
َو َج َّل أَ َح َّب ِإل َ َّي ِم ْن أَ ْن أَ ُم َ
أَ ْب َت ِغي ِم ْن فَ ْض ِل اهلل ِ َع َّز َو َج َّل<(.)2

[ ]625وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف الزهد
احة لِ ْل َق ْل ِب َوا ْل َج َس ِد<(.)3
>ال َّز َه َاد ُة ِفي ال ُّد ْن َيا َر َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه عبد الرزاق في المصنف ( )1216والقاسم بن سالم في األموال ( )0111وابن أبي
شيبة في المصنف ( )01526وابن زنجويه في األموال ( )2212وابن أبي الدنيا في
اإلشراف ( )212والخرائطي في مكارم األخالق ( )031والدينوري في المجالسة وجواهر
العلم (.)2191
( )2رواه ابن أبي الدنيا في إصالح المال (.)211
( )3رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق ( )593وابكن أبكي الكدنيا فكي الزهكد ( )201وذم الكدنيا
( )055وابككن األعرابككي فككي الزهككد وصككفة الزاهككدين ( )52والبيهقككي فككي شككعب اإليمككان
(.)01025
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[ ]626وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



الر ُج ُل ُم َقصرا ِفي ا ْل َع َم ِل ْاب ُتلِ َي بِا ْل َهم لِ ُي َكف َر َع ْن ُه<(.)0
>إ َذا َكا َن َّ

[ ]627وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



> َال ي ْنب ِغي لِ َم ْن أُ ِخ َذ بِال َّت ْقوىَ ،و ُو ِز َن بِالور ِع أَ ْن ي َذ َّل لِ َص ِ
اح ِب
ََ
ُ
َ
ََ
ال ُّد ْن َيا<(.)2

[ ]628وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



س فواهلل َما تِ ْل َ لِي
> ِإ َذا ُك ْن ُت ِفي َم ْن ِزلَة َت َس ُع ِني َو َت ْع َج ُز َع ِن النَّا ِ
س<(.)3
بِ َم ْن ِزلَة َح َّتى أَ ُكو َن أُ ْس َوة لِلنَّا ِ

[ ]629وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



> ِإنَّ َما َم َث ُل ا ْل َع َر ِب ِم ْث ُل َج َمل أَنِف ا َّت َب َع قَائِ َد ُه فَ ْل َي ْنظ ُْر قَائِ ُد ُه َح ْي ُث
ود ،فَأَ َّما أَنَا فَ َو َرب الْ َك ْع َبةِ َألَ ْح ِملَنَّ ُه ْم َعلَى الطَّرِي ِق<(.)4
يَ ُق ُ
*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3
()4

*

*

رواه ابن أبي الدنيا في الهم والحزن (.)066
والمبرد الحنبلي في محض الصواب.611/2 :
ذكره ابن الجوزي في المناقب :ص010
ّ
رواه الطبري في تاريخه 210/4 :والبالذري في أنساب األشراف.314/01 :
رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( )33041والطبري في تاريخه 433/3 :وعنه ابن األثير في
الكامل.261/2 :
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لعمرو بن العاص  وابنِ له ضرب مصرياً يف سباق
()0
اس َوقَ ْد َول َ َد ْت ُه ْم أُ َّم َها ُت ُه ْم أَ ْح َرارا<(.)2
ن
ال
م
ت
د
ب
ع
ت
َّ
ْ
> ُمذْ َك ْم َ َ َّ ُ ُ َ

[ ]631وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف الرتاحم والتوبة
>ال يُ ْر َح ْم َم ْن ال يَ ْر َح ْم َوال يُ ْغ َف ُر لِ َم ْن ال يَ ْغ ِف ُرَ ،وال يُوقَى َم ْن
اب َعلَى َم ْن ل َ ْم يَ ُت ْب<(.)3
ال يَ َت َوقَّىَ ،وال يُ َت ُ

[ ]632وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ألَبِي الدَّرْدَا ِء
يش ِت َ <(.)4
> ِإ َّن ِم ْن ِف ْق ِه َ ِر ْف َق َ ِفي َم ِع َ


[ ]633وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



> َر ِح َم اهللُ َم ْن قَ َّد َم فَ ْض َل ا ْل َما ِلَ ،وأَ ْم َس َ فَ ْض َل ا ْل َكالم ِ<(.)5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3

()4
()5

المشهور عند العامة( :متى استعبدتم الناس) ،والمروي هو ما أثبته باألصل.
رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر والمغرب :ص.095
رواه الضبي في الدعاء ( )041والبخاري في األدب المفرد ( )312وأبو داود في الزهد
( )11والبالذري في أنساب األشراف 325/01 :واللفظ له.
رواه البالذري في أنساب األشراف.326/01 :
رواه البالذري في أنساب األشراف.363/01 :
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[ ]634وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ي َك ِثيرَ ،وا ْل َح ْز ُم قَلِيل<(.)0
> َّ
الر ْأ ُ

[ ]635وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



> َع ِج ْب ُت َلت ِ
اجرِ َه َج َرَ ،و َرا ِك ِب الْ َب ْحرِ<(.)2

[ ]636وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



ِ
>قَ ْد أَ ْفلَ َح َم ْن ُع ِ
يما
ص َم ِم َن ا ْل َه َوى َوالطَّ َم ِع َوا ْل َغ َض ِبَ ،ول َ ْي َس ف َ
ُدو َن الص ْد ِق ِم َن ا ْل َح ِد ِ
يث َخ ْير<(.)3

[ ]637وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



السائِ ِب! ِإنَّ ُك ْم قَ ْد أَ ْض َو ْي ُت ْم؛ فَا ْن ِك ُحوا ِفي النَّ َزائِ ِع<(.)4
>يَا بَ ِني َّ

[ ]638وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



وقد مَرَّ بصِـبْيَانٍ يَلْ َعبُونَ بالتُّرَابِ
يع الص ْب َيا ِن<(.)5
>ال ُّت َر ُ
اب َربِ ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3
()4
()5

رواه البالذري في أنساب األشراف.330/01 :
رواه عبد الرزاق في المصنف (.)21063
رواه عبد الرزاق في المصنف (.)21214
رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (.)3354
رواه البالذري في أنساب األشراف ،310/01 :وقد ُروى الطبراني في (المعجم الكبير) مثله
وع َّد من الموضوعات.
عن النبي
ُ ،
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يمانُ ُه َو َال ِم ْن فَ ِ
اسق
> َما أَ َخ ُاف َعلَى َه ِذهِ ْاألُ َّمةِ ِم ْن ُم ْؤ ِمن يَ ْن َه ُاه ِإ َ
بَين ِف ْس ُق ُهَ ،ول َ ِكني أَ َخ ُاف َعلَ ْي َها َر ُجال قَ ْد قَ َرأَ ا ْل ُق ْرآ َن َح َّتى أَ ْزل َ َف ُه بِلِ َسانِه ِ
ثُ َّم َتأَ َّول َ ُه َعلَى َغ ْيرِ َت ْأوِيلِه ِ<(.)0

[ ]641وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



الر ْأ ِي ُسنَّة
> ُّ
السنَّ ُة َما َسنَّ ُه اهللُ َو َر ُسول ُ ُهَ ،ال َت ْج َعلُوا َخطَأَ َّ
لِ ْل َُّمةِ<(.)2

[ ]641وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



>ل َ َم ْو ُت أَ ْل ِ
ف َعابِد قَائِم اللَّ ْي َل َصائِم النَّ َه َار أَ ْه َو ُن ِم ْن َم ْو ِ
ت َعاقِل
َع َق َل َع ِن اهلل ِ أَ ْم َر ُه ،فَ َعلِ َم َما أَ َح َّل اهللُ ل َ ُه َو َما َح َّر َم َعلَ ْيه ِ ،فَا ْن َت َف َع بِ ِع ْل ِمه ِ
اس بِه َِ ،و ِإ ْن َكا َن َال يَ ِزي ُد َعلَى ا ْل َفرائِ ِ ِ
ض اهللُ َع َّز
َوا ْن َت َف َع النَّ ُ
َ
ض الَّتي فَ َر َ
َو َج َّل َعلَ ْيه ِ َك ِث َير زِيَ َادة<(.)3

[ ]642وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



الس ِكينَ َة،
اسَ ،و َت َعلَّ ُموا ل َ ُه ا ْل َوقَ َار َو َّ
> َت َعلَّ ُموا ا ْل ِع ْل َم َو َعل ُم ُ
وه النَّ َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )0رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (.)2361
( )2رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (.)2104
( )3رواه الحارث في مسنده كما في بغية الباحث ( )142وإتحاف الخيرة ( )5240والمطالب
العالية (.)3319
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وهَ ،و َال َت ُكونُوا َج َبابِ َر َة
َو َت َو َ
اض ُعوا لِ َم ْن َت َعلَّ ْم ُت ْم ِم ْن ُه َولِ َم ْن َعلَّ ْم ُت ُم ُ
ا ْل ُعلَ َم ِاء ،فَ َال يُ َق َّو ُم َج ْهلُ ُك ْم بِ ِع ْل ِم ُك ْم<(.)0

[ ]643وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف احلياء
> ِإ َّن ا ْل َح َياء ل َ َي ُد ُّل َعلَى َهنَات َذ ِ
ات أَلْ َوانَ ،م ِن ْاس َت ْح َيا ْاس َت ْخ َفى،
َ
()2
َو َم ِن ْاس َت ْخ َفى ا َّت َقىَ ،و َم ِن ا َّت َقى ُوق َي< .

[ ]644وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



>ل َ ْي َس ا ْل َو ْص ُل أَ ْن َت ِ
اصَ ،ول َ ِك َّن
ص َل َم ْن َو َصلَ َ َ ،ذلِ َ ا ْل َق َص ُ
ا ْل َو ْص َل أَ ْن َت ِ
ص َل َم ْن قَطَ َع َ <(.)3

[ ]645وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف التقوى
> َال يَ ُغ َّرنَّ ُك ْم َص َال ُة ْامرِئَ ،و َال ِص َي ُام ُهَ ،ول َ ِك ِن ا ْنظ ُُروا َم ْن ِإ َذا
َح َّد َث َص َد َقَ ،و ِإ َذا ا ْئ ُت ِم َن أَ َّدىَ ،و ِإ َذا أَ ْش َفى َو َر َع<(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3
()4

رواه البيهقي في شعب اإليمان ( )0650والمدخل إلى السنن الكبرى ( )629وابن عبد البر
في جامع بيان العلم وفضله ( )193واللفظ له.
رواه ابن أبي الدنيا في مكارم األخالق (.)94
رواه عبد الرزاق في المصنف ( )09629و(.)21232
رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق ( )0101وابن وهب في الجامع ( )526وأبو داود في
الزهد ( )66والبيهقي في شعب اإليمان ( )4546و( )4191والسنن الكبرى (.)02693
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[ ]646وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه
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> َما أُبَالِي َعلَى أَي َحال أَ ْص َب ْح ُتَ ،علَى َما أُ ِح ُّب أَ ْو َعلَى َما
ِ
ِ
يما أَ ْك َر ُه<(.)0
يما أُ ِح ُّب أَ ْو ف َ
أَ ْك َر ُهِ ،ألَني َال أَ ْدرِي ا ْل َخ ْي َر ف َ

[ ]647وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



>م ْن ُم ُرو َة الر ُجل نَ َقا ُ ثَ ْوبَ ْيهَ ،وا ْل ُم ُرو َ ُة الظاه َر ُة في الثِّ َياب الطاه َرة،
َوإن ُه ل َ ُي ْعج ُبني ،أَ ْو إنِّي ََلُح ُّب ،أَن أَ َرى الشاب الناس َك النظ َيف<(.)2

[ ]648وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



> ِإ َّن أَ ْك َم َل الر َجا ِل ر ْأيا م ْن ِإ َذا ل َ ْم ي ُك ْن ِع ْن َد ُه َع ْهد ِم ْن َص ِ
اح ِبه ِ
َ َ
َ
()3
الح ْزمِ ،أَ ْو قَ َال بِه َِ ،ول َ ْم يَ ْن ُك ْل< .
َع ِم َل بِ َ

[ ]649وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يف التقوى
> َك َر ُم ُك ْم َت ْق َوا ُكم<(.)4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0

()2
()3
()4

رواه ابن المبارك فكي الزهكد والرقكائق ( )425وأبكو داود فكي الزهكد ( )013والكدوالبي فكي
الكنى واألسماء ( )0129وابن أبي الدنيا في الرضا عن اهلل بقضائه ( )31والفرج بعد الشدة
( )03وعنه التنوخي في الفرج بعد الشدة (.)045
رواه ابن الجعد في المسند ( )2963وابن شبة في تاريخ المدينة 112/2 :واللفظ له.
رواه الطبري في تاريخه.41/4 :
رواه المعافى بن عمران في الزهد (.)031
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[ ]651وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



> َما َش ْيء أَ ْق َع ُد بِ ْامرِئ َع ْن َم ْك ُر َمة ِم ْن ِص َغرِ ِه َّمة<(.)0

[ ]651وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



الس ِ
وء؛ فَ ِإنَّ ُه الب ّد ِم ْن أَ ْن يَ ْن َت ِد َم( )2يَ ْوما<(.)3
ورضا َع ُّ
> ِإيَّا ُك ْم َ

[ ]652وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



>ال َش ْي َء أَ ْن َف ُع ِفي ُد ْن َيا َوأَ ْبلَ ُغ ِفي أَ ْمرِ دين من كالم<(.)4

[ ]653وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



> َم ِن ا َّت َقى ُوقِ َيَ ،و َم ْن ُوقِ َي ْاس َت ْح َياَ ،و َم ِن ْاس َت ْح َيا َس َت َر ُه اهلل<(.)5

[ ]654وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



> َك َفى بِ َ َع ْيبا أَ ْن يَ ْب ُد َو ل َ َ ِم ْن أَ ِخي َ َما يَ ْغ َبى

()6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2

()3
()4
()5
()6

َعلَ ْي َ ِم ْن

رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (.)0964
ِ
ِي
يم يَ َت َب َاد َال ِن .وذكره ال َّز َم ْخ َشر ُّ
أَ ْي َ
اء َوالْ ِم ُ
يظهر ُ
أثره .والنَّ َد ُم :األثَرَ ،و ُه َو مثل النَّ َدبَ .والْ َب ُ
الالزِم ،إِ ْذ ين َدم صاحبه ،لِما ي ْعثُر علَيه ِ ِمن س ِ
وء آثَا ِرهِ.
َْ ُ
ب ُِس ُكو ِن ال َّدا ِلِ ،م َن النَّ ْدمَِ :و ُه َو ال َغ ّم َّ ُ
ُ َ َ ُ َ ْ ْ ُ
(النهاية البن األثير كك (نَ ِد َم)).
ذكره اَلزهري في تهذيب اللغة 121/16 :والخطابي في غريب الحديث 122/2 :والزمخشري في
الفائق 615/3 :وابن اَلثير في النهاية 36/5 :وابن منظور في لسان العرب.753/1 :
رواه البالذري في أنساب األشراف.363/01 :
رواه البالذري في أنساب األشراف.326/01 :
َغب َِي الشيء :لم يفطن له (لسان العرب .)004/05
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ِ
يس َ بِ َما َت ْأتِي ِم ْثلَ ُه<(.)0
ي َجلِ َ
نَ ْف ِس َ َ ،وأَ ْن ُت ْؤذ َ

[ ]655وَ ِمنْ كَ َال ٍم لَ ُه



يمان بِاهلل ِ َع َّز َو َجلَّ َخ ْيرا ِم َن ْام َرأَة َح َسنَة ِ
> َما أَفَ َاد ْام ُرؤ فَائِ َدة بَ ْع َد ِإ َ
وما أَفَ َاد ْام ُرؤ فَائِ َدة بَ ْع َد ُك ْفر بِاهلل ِ َع َّز َو َج َّل َش ًّرا
ا ْل ُخلُ ِقَ ،و ُدود َولُودَ ،
ِم َن ْام َرأَة َسي َئة ِ ا ْل ُخلُ ِقَ ،ح ِدي َد ِة الل َسا ِنَ ،واهلل ِ ِإ َّن ِم ْن ُه َّن ل َ ُغ ًّال َما يُ ْف َدى
ِم ْن ُه(َ ،)2و ِإ َّن ِم ْن ُه َّن ل َ ُغ ْنما(َ )3ما يُ ْح َذى ِم ْن ُه(.)5(<)4
** ** **
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()0
()2
()3

()4
()5

ذكره ابن دريد في أماليه :ص 055وأبو هالل العسكري في جمهرة األمثال (.)0011
ال يفدى منه :أي ال يتخلص منه لشدته( .الترغيب والترهيب لقوام السنة.)250/2 :
ِ
من َر َهنَه ،ل َ ُه ُغ ْن ُمه َو َعلَ ْيه ِ ُغ ْر ُمه<.
زياد ُته َونَ َما ُؤ ُه
قيم ِتهَ ،و ِم ْن ُه الْ َح ِد ُ
ُغ ْن ُمهَ :
الر ْه ُن ل َ ْ
يث > َّ
وفاضل َ
(النهاية البن األُثير كك ( َغ ِن َم)).
ما يُحذى منه :أي ما يعطى منه لعزته( .الترغيب والترهيب لقوام السنة.)250/2 :
رواه ابن الجعد في المسند ( )0111وابن أبي شيبة في المصنف ( )01042وابن أبي الدنيا
في اإلشراف ( )261وأبو نعيم في حلية األولياء 243/1 :والبيهقي في السنن الكبرى
( )03419و( )03411وشعب اإليمان ( )1611و( )1351وابن عساكر في مدح التواضع
( ،)21وهناد في الزهد ( )591بلفظَ > :ما أ ُ ْع ِط َي َع ْبد ُم ْؤ ِمن َش ْيئا بَ ْع َد ْ ِ
يما ِن ب ِاللَّه ِ أَ ْف َض َل ِم َن
اإل َ
اب َع ْبد َش ْيئا بَ ْع َد ا ْل ُك ْف ِر ب ِاللَّه ِ أَ َش َّد َعلَ ْيه ِ ِم َن ْام َرأَة َسلِ َقة
ْام َرأَة َولُود َو ُدود َح َسنَة ِ ا ْل ُخلُقَِ ،و َال أَ َص َ
ل َ َها لِ َسان َح ِديد َسي َئة ِ ا ْل ُخلُ ِق<.

الفهارس العامة
* فهرس المصادر والمراجع
* فهرس اآلثار
* فهرس األعالم
* فهرس البلدان

فهرس املصادر

363
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 1ا اإلبانة الكبرى ك ابن بَطَّة العكبري (المتوفى311 :هك) ك تحقيق:
رضا معطي وعثمان األثيوبي ويوسف الوابل والوليد بن سيف النصر وحمد
التويجري ك دار الراية للنشر والتوزيع ك الرياض ك طُبع مفرقا من 0405هك ك
0994م إلى  0426هك ك  2115م.
 2ا إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ك أحمد بن أبي بكر
بن إسماعيل البوصيري (المتوفى141 :هك) ك تحقيق :دار المشكاة للبحث
العلمي ك دار الوطن ك الرياض ك الطبعة األولى0421 ،هك ك 0999م.
 3ا اآلحاد والمثاني ك أبو بكر بن أبي عاصم (المتوفى211 :هك) ك
تحقيق :د .باسم فيصل أحمد الجوابرة ك دار الراية ك الرياض ك الطبعة األولى،
0400هك ك 0990م.
 4ا أحاديث الجماعيلي ك عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي
(المتوفى611 :هك) ك مخطوط ك نُشر في برنامج جوامع الكلم ،الطبعة األولى،
2114م.
 5ا أحاديث الشيوخ الثقات (المشيخة الكبرى) ك قاضي المار ِْستان
محمد بن عبد الباقي الكعبي (المتوفى535 :هك) ك تحقيق :الشريف حاتم
العوني ك دار عالم الفوائد ك الطبعة األولى0422 ،هك.
 6ا األحاديث المائة الشريحية ـ ابن أبي شريح اَلنصاري الهروي
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(المتوفى392 :هـ) ـ مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم ،الطبعة اَلولى،
2114م.
 7ا األحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما
ك ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي (المتكوفى643 :هكك) ك تحقيكق:
د.عبد المل بن عبد اهلل بكن دهكيش ك دار خضكر للطباعكة والنشكر والتوزيكع ك
بيروت ك الطبعة الثالثة0421 ،هك ك 2111م.
 8ا أحاديااث عفااان باان مساالم ك عفككان بككن مسككلم بككن عبككد اهلل البككاهلي
(المتوفى :بعد 209هك) ك تحقيق :حمكزة أحمكد الكزين ك دار الحكديث ك القكاهرة ك
الطبعة األولى2114 ،م.
 9ا أحاديااث فااي ذم الكااالم وأهلااه ك ك أبككو الفضككل المقككرئ (المتككوفى:
454هك) ك تحقيق :د.ناصر بن عبد الكرحمن بكن محمكد الجكديع ك دار أطلكس
للنشر والتوزيع ك الطبعة األولى 0401هك ك 0996م.
البسككتي
 11ا اإلحسااان فااي تقريااب صااحيح اباان حبااان ك ابككن حبككان ُ
(المتوفى354 :هك) ك ترتيب :األمير ابن بلبان الفارسي (المتوفى 139 :هك) ك
تحقيككق :شككعيب األرنككؤوط ك مؤسسككة الرسككالة ك بيككروت ك الطبعككة األولككى،
0411هك ك 0911م.
ي (المتوفى215 :هكك) ك
الم ُّر ْو ِذ ُّ
 11ا أخبار الشيوخ وأخالقهم ك أبو بكر َ
تحقيق :عامر حسن صبري ك دار البشائر اإلسالمية ك بيروت ك الطبعة األولكى،
 0426هك ك  2115م.
الضككبي البغككدادي
 12ا أخبااار القضاااة ك وكيككع :محمككد بككن خلككف َّ
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(المتوفى316 :هك) ك تحقيق :عبد العزيز مصطفى المراغي ك المكتبة التجاريكة
الكبرى ك مصر ك الطبعة األولى0366 ،هك ك 0941م.
 13ا األخبار الموفقيات ك الزبير بن بكار (المتوفى256 :هك) ك تحقيكق:
سامي مكي العاني ك الكتب ك بيروت ك الطبعة الثانية0406 ،هك ك 0996م.
 14ا أخبار النساء ك ابن الجوزي (المتوفى591 :هك) ك شكرح وتحقيكق:
د .نزار رضا ك دار مكتبة الحياة ك بيروت ك الطبعة األولى0912 ،م.
 15ا أخبار مكة في قديم الدهر وحديثاه ك محمكد بكن إسكحاق الفكاكهي
(المتكوفى212 :هكك) ك تحقيكق :د.عبكد الملك عبكد اهلل دهكيش ك دار خضكر ك
بيروت ك الطبعة الثانية0404 ،هك.
 16ا أخبار مكة وما جاء فيها من األثاار ك محمكد بكن عبكد اهلل األزرقكي
(المتوفى251 :هك) ك تحقيق :رشدي الصالح ملحكس ك دار األنكدلس للنشكر ك
بيروت ك بدون طبعة وال تاريخ.
 17ا اإلخنائية (أو الرد على اإلخنائي) ك ابن تيمية (المتوفى121 :هكك)
كك تحقيكق :أحمكد بكن مكونس العنكزي ك دار الخكراز كك جكدة ك الطبعكة األولكى،
0421هك ك 2111م.
 18ا اآلداب ا أحمد بن الحسين البيهقي (المتوفى451 :هك) ك تحقيكق:
السعيد المندوه ك مؤسسة الكتب الثقافية ك بيروت ك الطبعة األولى 0411 ،هكك
ك 0911م.
 19ا آداب الصحبة ك محمد بن الحسين السكلمي (المتكوفى402 :هكك) ك
تحقيق :مجدي فتحي السيد ك دار الصحابة للتكراث ك طنطكا ك الطبعكة األولكى،
0401هك ك 0991م.
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 21ا األدب ا أبكو بككر بكن أبكي شكيبة (المتكوفى235 :هكك) ك تحقيكق:
د .محمد رضا القهوجي ك دار البشكائر اإلسكالمية ك بيكروت ك الطبعكة األولكى،
0421هك ك 0999م.
 21ا أدب الدنيا والدين ك أبو الحسن المكاوردي (المتكوفى451 :هكك) ك
دار مكتبة الحياة ك بدون طبعة0916 ،م.
 22ا األدب المفرد ك محمد بن إسماعيل البخاري (المتكوفى256 :هكك)
ك تحقيق :محمد فؤاد عبكد البكاقي ك دار البشكائر اإلسكالمية ك بيكروت ك الطبعكة
الثالثة0419 ،هك ك 0919م.
 23ا االسااتيعاب فااي معرفااة األصااحاب ك ابككن عبككد البككر (المتككوفى:
463هكك) ك تحقيكق :علكي محمكد البجكاوي ك دار الجيكل ك بيكروت ك الطبعكة
األولى0402 ،هك ك 0992م.
 24ا اإلشراف في منازل األشراف ك ابن أبي الدنيا (المتوفى210 :هكك)
كك تحقيكق :د.نجكم عبكد الكرحمن خلكف ك مكتبكة الرشكد ك الريكاض ك الطبعكة
األولى0400 ،هك ك 0991م.
 25ا إصالح المال ك ابن أبي الدنيا (المتوفى210 :هك) ك تحقيق :محمد
عبد القادر عطا ك مؤسسة الكتب الثقافية ك بيروت ك الطبعة األولى0404 ،هك ك
0993م.
 26ا اعتالل القلوب ك محمد بن جعفر الخرائطي (المتوفى321 :هكك) ك
تحقيق :حمدي الدمرداش ك نزار مصطفى الباز ك مكة المكرمة ك الطبعة الثانية،
0420هك2111م.
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 27ا إعالم الموقعين عن رب العاالمين ك ابكن قكيم الجوزيكة (المتكوفى:
150هك) ك تحقيق :محمد عبد السالم إبراهيم ك دار الكتب العلميكة ك ييكروت ك
الطبعة األولى0400 ،هك ك 0990م.
 28ا األعاالم ا خيكر الكدين بكن محمكود الزركلكي الدمشكقي (المتكوفى:
0396هك) ك دار العلم للماليين ك الطبعة الخامسة عشر  2112 ،م.
 29ا إكمال المعلم بفوائد ُمسلم ك القاضي عياض اليحصبي (المتكوفى:
544هك) ك تحقيق :د.يحيى إسماعيل ك دار الوفاء ك الطبعة الثالثة0426 ،هكك ك
2115م.
 31ا إكمااال تهااذيب الكمااال فااي أسااماء الرجااال ك مغلطككاي بككن قلككيج
الحكري (المتوفى162 :هك) ك تحقيق :عادل بن محمد وأسكامة بكن إبكراهيم ك
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ك الطبعة األولى 0422 ،هك ك  2110م.
 31ا أمالي ابن بشران ك عبد المل بكن محمكد بكن عبكد اهلل بكن ْبشكران
(المتككوفى431 :هككك) ك تحقيككق :عككادل بككن يوسككف العككزازي ك دار الككوطن ك
الرياض ك الطبعة األولى0401 ،هك ك 0991م.
 32ا أماالي ابان سامعون ك ابكن سكمعون الكواعظ البغكدادي (المتكوفى:
311هك) ك تحقيق :د.عامر حسكن صكبري ك دار البشكائر اإلسكالمية ك بيكروت ك
الطبعة األولى0423 ،هك ك 2112م.
 33ا األمالي ا أبو علي القالي (المتوفى356 :هـ)ـ ترتيب :محمد عبد الجـواد
اَلصمعي ك دار الكتب المصرية ك الطبعة الثانية 0344 ،هك ك 0926م.
 34ا أمالي المحاملي (رواية ابن يحيى البيكع) ك الحسكين بكن إسكماعيل
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المحاملي (المتوفى331 :هك) ك تحقيق :د.إبراهيم القيسي ك المكتبة اإلسالمية
ك دار ابن القيم ك األردن ك الطبعة األولى0402 ،هك.
 35ا األمااالي فااي آثااار الصااحابة ك عبككد الككرزاق بككن همككام الصككنعاني
(المتوفى200 :هك) ك تحقيق :مجدي السيد إبراهيم ك مكتبكة القكرآن ك القكاهرة ك
الطبعة األولى.
 36ا األموال ا ابن زنجويه (المتوفى250 :هك) ك تحقيق :د.شاكر ذيكب
فيكاض ك مرككز الملك فيصكل للبحكوث والدراسكات اإلسكالمية ك السكعودية ك
الطبعة األولى0416 ،هك ك 0916م.
الب َال ُذري (المتوفى219 :هك) ك
 37ا أنساب األشراف ا أحمد بن يحيى َ
تحقيق :سهيل زكار ورياض الزركلي ك دار الفككر ك بيكروت ك الطبعكة األولكى،
0401هك ك 0996م.
 38ا البحر الزخار ك أحمد بن عمرو بن عبكد الخكالق البك َّزار (المتكوفى:
292هككك) ك تحقيككق :محفككوظ الككرحمن زيككن اهلل وعككادل بككن سككعد وصككبري
عبكد الخكالق الشكافعي ك مكتبكة العلكوم والحككم ك المدينكة المنكورة ك الطبعكة
األولى ،طُبع مفرقا من 0911م إلى 2119م.
 39ا البخالء ك الخطيب البغدادي (المتوفى463 :هكك) ك تحقيكق :بسكام
عبكد الوهكاب الجكابي ك الجفكان والجكابي ك دار ابكن حكزم ك الطبعكة األولكى،
0420هك ك  2111م.
 41ا البداية والنهاية ك أبو الفداء ابكن كثيكر (المتكوفى114 :هكك) ك تحقيكق:
عبككد اهلل بككن عبككد المحسككن التركككي ك دار هجككر ك الطبعككة األولككى0401 ،هككك ك
0991م.
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 41ا البار والصاالة ك الحسككين بككن الحسكن بككن حكرب السككلمي (المتككوفى:
246هكك) ك تحقيكق :د.محمكد سكعيد بخكاري ك دار الكوطن ك الريكاض ك الطبعكة
األولى0409 ،هك.
 42ا البر والصلة ك ابن الجكوزي (المتكوفى591 :هكك) ك تحقيكق :عكادل
عبكد الموجكود وعلكي معكوض ك مؤسسكة الكتكب الثقافيكة ك بيكروت ك الطبعكة
األولى0403 ،هك ك 0993م.
 43ا البصائر والذخائر ك أبو حيان التوحيدي (المتوفى :نحو 411هك) ك
تحقيق :د.وداد القاضكي ك دار صكادر ك بيكروت ك الطبعكة األولكى0411 ،هكك ك
0911م.
 44ا بغية الباحث عن زوائاد مساند الحاارث ك الحكارث بكن محمكد بكن
داهر التميمي (المتوفى212 :هك) ك انتقاء :علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبكي
بكر الهيثمي (المتوفى 111 :هك) ك تحقيق :د .حسكين أحمكد صكالح البكاكري ك
مركز خدمة السنة والسيرة النبوية ك المدينة المنورة ك الطبعة األولكى0403 ،هكك ك
0992م.
 45ا بغية الطلب في تاريخ حلب ك كمال الدين ابن العكديم (المتكوفى:
661هك) ك تحقيق :د.سهيل زكار ك دار الفكر ك بدون طبعة وال تاريخ.
 46ا البلدانيات ا محمد بن عبد الرحمن السخاوي (المتوفى912 :هك)
ك تحقيق :حسام بن محمد القطان ك دار العطكاء ك السكعودية ك الطبعكة األولكى،
0422هك ك 2110م.
 47ا البيان والتبيين ا عمرو بن بحر الجاحظ (المتوفى255 :هك) ك دار
ومكتبة الهالل ك بيروت0423 ،هك.
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 48ا تاااريخ أبااي زرعااة الدمشااقي (روايككة أبككي الميمككون بككن راشككد) ك
أبو زرعة الدمشقي (المتوفى210 :هك) ك تحقيق :شكر اهلل نعمكة اهلل القوجكاني
ك مجمع اللغة العربية ك دمشق ك بدون طبعة وال تاريخ.
 49ا تاريخ اإلسالم َو َوفيات المشاهير َواألعالم ك محمد بكن أحمكد بكن
عواد معكروف
عثمان بن قَ ْايماز الذهبي (المتوفى141 :هك) ك تحقيق :د .بشار ّ
ك دار الغرب اإلسالمي ك الطبعة األولى2113 ،م.
 51ا تاااريخ الرساال والملااوك ك محمككد بككن جريككر الطبككري (المتككوفى:
301هككك) المطبككوع مككع (صككلة تككاريخ الطبككري) لعريككب بككن سككعد القرطبككي
(المتوفى369 :هك) ك دار التراث ك بيروت ك الطبعة الثانية0311 ،هك.
 51ا التاريخ الكبير ك أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة (المتوفى219 :هكك)
ك تحقيق :صالح بن فتحي هالل ك الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ك القكاهرة ك
الطبعة األولى0421 ،هك ك 2116م.
 52ا تاريخ المدينة ك عمر بن شبة (المتوفى262 :هكك) ك تحقيكق :فهكيم
محمد شلتوت ك السيد حبيب محمود أحمد ك جدة ك 0399هك.
 53ا تاريخ بغداد ك الخطيب البغكدادي (المتكوفى463 :هكك) ك تحقيكق:
د .بشكار عكواد معكروف ك دار الغكرب اإلسكالمي ك بيكروت ك الطبعكة األولكى،
0422هك ك 2112م.
 54ا تاااريخ َدار َِّيااا ك عبككد الجبككار بككن عبككد اهلل الخككوالني (المتككوفى:
311هكك) ك تحقيكق :سكعيد األفغكاني ك مطبعكة البرقكي ك دمشكق ك 0369هكك ك
0951م.
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 55ا تاريخ دمشق ك ابن عساكر (المتوفى510 :هك) ك تحقيق :عمرو بن
غرامة العمروي ك دار الفكر0405 ،هك ك 0995م.
 56ا تاريخ واسط ك بَ ْح َشل :أسلم بن سهل الر ّزاز (المتكوفى292 :هكك)
ك تحقيق :كوركيس عواد ك عالم الكتب ك بيروت ك الطبعة األولى0416 ،هك.
 57ا تثبيت اإلمامة وترتيب الخالفة ك أبكو نعكيم األصكبهاني (المتكوفى:
431هك) ك تحقيق :د.علي بن محمد بن ناصر الفقيهي ك مكتبة العلوم والحكم
ك المدينة المنورة ك الطبعة األولى 0411 ،هك ك 0911م.
 58ا تجارب األمم وتعاقب الهمم ك ابن مسكويه (المتكوفى420 :هكك) ك
تحقيق :أبو القاسم إمامي ك سروش ك طهران ك الطبعة الثانية 2111 ،م.
ي
اآلجكر ُّ
 59ا تحريم النرد والشطرنج والمالهاي ك محمكد بكن الحسكين ُ
(المتوفى361 :هكك) ك تحقيكق :محمكد سكعيد عمكر إدريكس ك الطبعكة األولكى،
0412هك ك 0912م.
 61ا تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ك جالل الكدين السكيوطي
(المتوفى900 :هك) ك تحقيق :أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي ك دار طيبة.
 61ا التذكرة الحمدونية ك بهاء الدين ابن حمدون البغكدادي (المتكوفى:
562هك) ك دار صادر ك بيروت ك الطبعة األولى0401 ،هك.
 62ا ترتيب األمالي الخميسية ك يحيكى بكن الحسكين الحسكني الشكجري
(المتوفى  499هك) ك رتبها :القاضي محيكي الكدين محمكد بكن أحمكد القرشكي
العبشمي (المتوفى601 :هك) ك تحقيق :محمد حسن محمد حسكن إسكماعيل ك
دار الكتب العلمية ك بيروت ك الطبعة األولى0422 ،هك ك 2110م.
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 63ا الترغيب والترهيب ك قوام السكنة إسكماعيل بكن محمكد األصكبهاني
(المتكوفى535 :هكك) ك تحقيكق :أيمكن بكن صكالح بكن شكعبان ك دار الحكديث ك
القاهرة ك الطبعة األولى0404 ،هك ك 0993م.
 64ا التعازي ا علي ْبن ُم َح َّمد المدائني (المتوفى224 :هكك) ك تحقيكق:
إبراهيم صالح ك دار البشائر ك الطبعة األولى 0424هك ك 2113م.
 65ا تعزية المسلم عن أخيه ك ابن عساكر (المتوفى510 :هك) ك تحقيق:
مجكدي فتحكي السكيد ك مكتبكة الصكحابة ك جكدة ك الطبعكة األولكى0400 ،هكك ك
0990م.
المك ْكر َوزِي
 66ا تعظاايم قاادر الصااالة ك محمككد بككن نصككر بككن الحجككاج َ
(المتوفى294 :هك) ك تحقيق :د.عبد الكرحمن عبكد الجبكار الفريكوائي ك مكتبكة
الدار ك المدينة المنورة ك الطبعة األولى0416 ،هك.
 67ا تعليق من أمالي ابن دريد ك محمكد بكن الحسكن بكن دريكد األزدي
(المتوفى320 :هكك) ك تحقيكق :السكيد مصكطفى السنوسكي ك المجلكس الكوطني
للثقافه والفنون واآلداب بالكويت ك الطبعة األولى0410 ،هك ك 0914م.
 68ا تفساير القارآن العظاايم ك إسكماعيل بككن عمكر بككن كثيكر (المتككوفى:
114هك) ك تحقيق :سامي بن محمد سالمة ك دار طيبة ك الطبعة الثانية 0421هك
ك 0999م.
 69ا التفسير من سنن سعيد بن منصور ك سعيد بن منصكور الخراسكاني
الجوزجاني (المتوفى221 :هك) ك تحقيق :د.سعد بن عبكد اهلل آل حميكد ك دار
الصميعي ك الطبعة األولى0401 ،هك ك 0991م.
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 71ا تقييد العلم ا الخطيب البغدادي (المتوفى463 :هك) ك إحياء السنة
النبوية ك بيروت.
 71ا التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعاي الكبيار ك ابكن حجكر
العسقالني (المتوفى152 :هك) ك تحقيق :أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب
ك مؤسسة قرطبة ك مصر ك الطبعة األولى0406 ،هك ك 0995م.
 72ا تهذيب األسماء واللغات ك محيي الدين يحيكى بكن شكرف النكووي
(المتوفى616 :هك) ك دار الكتب العلمية ك بيروت  ،بدون طبعة وال تاريخ.
 73ا تهذيب الكمال في أسماء الرجال ك يوسف بن عبد الرحمن المزي
(المتوفى142 :هك) ك تحقيق :د.بشار عواد معروف ك مؤسسة الرسالة ك بيروت
ك الطبعة األولى0411 ،هك ك 0911م.
 74ا التواضع والخمول ك ابن أبي الدنيا (المتوفى210 :هكك) ك تحقيكق:
محمد عبد القادر أحمد عطا ك دار الكتب العلمية ك بيكروت ك الطبعكة األولكى،
0419هك ك 0919م.
 75ا التاوبيخ والتنبياه ك أبكو الشكيخ األصكبهاني (المتكوفى369 :هكك) ك
تحقيق :مجدي السيد إبراهيم ك مكتبة الفرقان ك القاهرة.
البستي (المتكوفى354 :هكك) ك دائكرة المعكارف
 76ا الثقات ا ابن حبان ُ
العثمانية بحيدر آباد ك الهند ك الطبعة األولى 0393 ،هك ك 0913م.
 77ا جامع األصول فاي أحادياث الرساول ك أبكو السكعادات ابكن األثيكر
(المتوفى 616 :هك) ك تحقيكق :عبكد القكادر األرنكؤوط و بشكير عيكون ك مكتبكة
الحلواني ك مطبعة المالح ك مكتبة دار البيان ك الطبعة األولى ك طبعة مفرقكة مكن
0319هك ك 0969م إلى 0392هك ك 0912م.
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 78ا جامع بيان العلم وفضله ك ابن عبد البر النمري القرطبي (المتوفى:
463هك) ك تحقيق :أبي األشبال الزهيري ك دار ابن الجوزي ك المملكة العربيكة
السعودية ك الطبعة األولى0404 ،هك ك 0994م.
 79ا الجامع فاي الحاديث ك عبكد اهلل بكن وهكب بكن مسكلم (المتكوفى:
091هككك) ك تحقيككق :د.مصككطفى حسككن حسككين محمككد أبككو الخيككر ك دار ابككن
الجوزي ك الرياض ك الطبعة األولى 0406هك ك 0995م.
 81ا الجامع ا معمر بن أبي عمرو راشد البصري (المتوفى053 :هكك) ك
تحقيق :حبيب الرحمن األعظمي ك إصدار المجلس العلمي بباكسكتان ك توزيكع
المكتب اإلسالمي ك بيروت ك الطبعة الثانية0413 ،هك.
 81ا جزء أبي الجهم ك العالء بن موسى الباهلي (المتكوفى221 :هكك) ك
تحقيق :عبد الرحيم بن محمد بن أحمد القشقري ك مكتبكة الرشكد ك الريكاض ك
الطبعة األولى0421 ،هك ك 0999م.
 82ا جزء األلاف ديناار (وهاو الخاامس مان الفوائاد المنتقااة واألفاراد
الغرائب الحسان) ك أحمد بن جعفكر القطيعكي (المتكوفى361 :هكك) ك تحقيكق:
بدر بن عبد اهلل البكدر ك دار النفكائس ك الكويكت ك الطبعكة األولكى0404 ،هكك ك
0993م.
 83ا جزء القاسم بن موساى ك القاسكم بكن موسكى األشكيب (المتكوفى:
312هك) ك مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم ،الطبعة األولى2114 ،م.
 84ا الجزء المتمم لطبقات ابن سعد [الطبقة الرابعة من الصحابة ممكن
أسلم عند فكتح مككة ومكا بعكد ذلك ] ك محمكد بكن سكعد بكن منيكع (المتكوفى:
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231هك) ك تحقيق :د.عبد العزيز عبد اهلل السلومي ك مكتبة الصديق ك الطائف ك
الطبعة األولى0406 ،هك.
 85ا جزء سعدان ك سعدان بكن نصكر بكن منصكور المخرمكي (المتكوفى:
265هكك) ك تحقيكق :عبكد المكنعم إبكراهيم ك مكتبكة نكزار مصكطفى البكاز ك مككة
المكرمة ك الطبعة األولى0421 ،هك ك 0999م.
 86ا جزءٌ فيه شروط النصارى وبذيله أحاديث ألبي محمد عبد الوهاب
بن أحمد الكالبي [ضمن سلسلة لقاء العشر األواخكر ( ] )94كك عبكد اهلل بكن
أحمككد بككن ربيعككة بككن زبككر الربعككي (المتككوفى329 :هككك) ك تحقيككق :أنككس بككن
عبكد الككرحمن بككن عبككد اهلل العقيككل ك دار البشككائر اإلسككالمية ،الطبعككة األولككى
0421هك ك 2116م.
 87ا جزء من نساخة إباراهيم بان ساعد (مطبكوع ضكمن مجمكوع باسكم
الفوائد البن منده) ك إبراهيم بن سعد الزهكري (المتكوفى014 :هكك) ك تحقيكق:
خالف محمود عبد السميع ك دار الكتكب العلميكة ك بيكروت ك الطبعكة األولكى،
0423هك ك 2112م.
 88ا الجليس الصالح الكاافي واألنايس الناصاح الشاافي ك المعكافى بكن
زكريا الجريري (المتوفى391 :هك) ك تحقيق :عبد الكريم سامي الجندي ك دار
الكتب العلمية ك بيروت ك الطبعة األولى0426 ،هك ك 2115م.
 89ا جمهاارة األمثااال ك أبككو هككالل الحسككن بككن عبككد اهلل العسكككري
(المتوفى :نحو 395هك) ك دار الفكر ك بيروت ك بدون طبعة وال تاريخ.
 91ا الجوع ك ابن أبي الدنيا (المتوفى210 :هك) ك تحقيكق :محمكد خيكر
رمضان يوسف ك دار ابن حزم ك بيروت ك الطبعة األولى0401 ،هك ك 0991م.
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 91ا الحث على التجاارة والصاناعة والعمال واإلنكاار علاى مان يادعي
التوكل في ترك العمل والحجاة علايهم فاي ذلاك ك أحمكد بكن محمكد ال َخ َّكالل
(المتوفى300 :هك) ك تحقيق :عبد الفتاح أبو غكدة ك البشكائر ك بيكروت ك الطبعكة
األولى0405 ،هك ك 0995م.
 92ا حجة الوداع ك ابن حزم األندلسكي (المتكوفى456 :هكك) ك تحقيكق:
أبككو صككهيب الكرمككي ك بيككت األفكككار الدوليككة ك الريككاض ك الطبعككة األولككى،
0991م.
ي
كن َر ْزقُ َو ْيكهُ :م َح َّمك ُد ُ
 93ا حاديث ابان رزقوياه ك ْاب ُ
الب ْغك َدادِ ُّ
بكن أَ ْح َمك َد َ
(المتوفى402 :هك) ك مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم ،الطبعكة األولكى،
2114م.
 94ا حديث مصعب بن عبد اهلل الزبيري ك عبكد اهلل بكن محمكد البغكوي
(المتوفى301 :هك) ك تحقيق :صالح عثمان اللحام ك الدار العثمانيكة ك األردن ك
الطبعة األولى0424 ،هك ك 2113م.
السككلمي
 95ا حااديث هشااام باان عمااار ك هشككام بككن عمككار بككن نصككير ُّ
(المتكوفى245 :هكك) ك تحقيكق :د.عبكد اهلل بكن وكيكل الشكيخ ك دار إشكبيليا ك
السعودية ك الطبعة األولى0409 ،هك ك 0999م.
 96ا حلية األولياء وطبقات األصفياء ك أبو نعيم األصكبهاني (المتكوفى:
431هك) ك دار الكتب العلمية ك بيروت ،الطبعة األولى0419 ،هك.
 97ا الخراج ا أبو يوسف األنصاري (المتوفى012 :هك) ك تحقيكق :طكه
عبد الرءوف سعد وسعد حسن محمد ك المكتبة األزهرية للتراث ك بدون طبعكة
وتاريخ.
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 98ا الخراج وصاناعة الكتاباة ك أبكو الفكرج قدامكة بكن جعفكر البغكدادي
(المتوفى331 :هك) ك دار الرشيد ك بغداد ك الطبعة األولى0910 ،م.
 99ا الخراج ك يحيى بكن آدم (المتكوفى213 :هكك) ك المطبعكة السكلفية ك
الطبعة الثانية0314 ،هك.
الم (المتككوفى:
 111ا الخطااب والمااواعظ ا أبككو ُعبيككد القاسككم بككن س ك ّ
224هك) ك تحقيق :الدكتور رمضان عبد التواب ك مكتبة الثقافة الدينية ك الطبعة
األولى ك بدون تاريخ.
 111ا الادعاء ك أبكو القاسكم الطبرانكي (المتكوفى361 :هكك) ك تحقيكق:
مصكطفى عبكد القكادر عطكا ك دار الكتكب العلميكة ك بيكروت ك الطبعكة األولكى،
0403هك.
 112ا الدعاء ك محمد بن فضيل الضبي (المتوفى095 :هك) ك تحقيق :د
عبد العزيز بن سليمان بن إبراهيم البعيمي ك مكتبكة الرشكد ك الريكاض ك الطبعكة
األولى0409 ،هك ك 0999م.
 113ا دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ك أحمكد بكن الحسكين
البيهقي (المتكوفى451 :هكك) ك دار الكتكب العلميكة ك بيكروت ك الطبعكة األولكى،
0415هك.
 114ا ذم الدنيا ك ابكن أبكي الكدنيا (المتكوفى210 :هكك) ك تحقيكق :محمكد
عبد القادر أحمكد عطكا ك مؤسسكة الكتكب الثقافيكة ك الطبعكة األولكى0404 ،هكك ك
0993م.
 115ا ذم الغيبة والنميمة ك ابن أبي الدنيا (المتكوفى210 :هكك) ك تحقيكق:
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بشككير محمككد عيككون ك مكتبككة دار البيككان ،دمشككق ك الطبعككة األولككى0403 ،هككك ك
0992م.
 116ا ربيع األبرار ونصوص األخياار ك جكار اهلل الزمخشكري (المتكوفى:
513هك) ك مؤسسة األعلمي ك بيروت ك الطبعة األولى0402 ،هك.
 117ا الرضاا عان اهلل بقضاائه ك ابكن أبكي الكدنيا (المتكوفى210 :هكك) ك
تحقيكق :ضكياء الحسكن السكلفي ك الكدار السكلفية ك بومبكاي ك الطبعكة األولكى،
0401هك.
 118ا الزهاد كك أبكو داود الس ِج ْسكتاني (المتكوفى215 :هكك) ك تحقيكق:
ياسر بن ابراهيم وغنكيم بكن عبكاس ك دار المشككاة للنشكر والتوزيكع ك حلكوان ك
الطبعة األولى0404 ،هك ك 0993م.
 119ا الزهاد ك ابكن أبكي الكدنيا (المتكوفى210 :هكك) ك دار ابكن كثيكر ك
دمشق ك الطبعة األولى0421 ،هك ك 0999م.
 111ا الزهد ك أبو بكر بكن أبكي عاصكم (المتكوفى211 :هكك) ك تحقيكق:
عبد العلي عبد الحميد حامد ك دار الريكان للتكراث ك القكاهرة ك الطبعكة الثانيكة،
0411هك.
 111ا الزهد ا أحمد بن محمد بن حنبل (المتوفى240 :هكك) ك تحقيكق:
محمككد عبككد السككالم شككاهين ك دار الكتككب العلميككة ك بيككروت ك الطبعككة
األولى0421،هك ك 0999م.
السرِي الدارمي (المتوفى243 :هكك) ك تحقيكق:
 112ا الزهد ك َهنَّاد بن َّ
عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي ك دار الخلفاء للكتاب اإلسكالمي ك الكويكت
ك الطبعة األولى0416 ،هك.
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 113ا الزهد والرقائق ك عبد اهلل بن المبارك (المتكوفى010 :هكك) ك تحقيكق:
حبيب الرحمن األعظمي ك دار الكتب العلمية ك بيروت ك بدون طبعة وال تاريخ.
 114ا الزهاد وصافة الزاهادين ا ابكن األعرابكي (المتكوفى341 :هكك) ك
تحقيق :مجدي فتحي السيد ك دار الصحابة للتكراث ك طنطكا ك الطبعكة األولكى،
0411هك.
 115ا الزهاد ك وكيكع بكن الجكراح (المتكوفى091 :هكك) ك تحقيكق :عبكد
الرحمن عبد الجبار الفريوائي ك مكتبة الدار ك المدينة المنورة ك الطبعة األولى،
 0414هك ك 0914م.
 116ا الزهاد ك المعككافى بككن عمككران الموصككلي (المتككوفى015 :هكك) ك
تحقيكق :د .عكامر حسكن صكبري ك دار البشكائر اإلسكالمية ك بيكروت ك الطبعكة
األولى0421 ،هك ك 0999م.
 117ا السنة ك أحمد بن محمد بن هارون ال َخ َّالل (المتكوفى300 :هكك) ك
تحقيق :د.عطية الزهراني ك دار الراية ك الريكاض ك الطبعكة األولكى0401 ،هكك ك
0919م.
 118ا سنن ابن ماجه ك ابن ماجه (المتوفى213 :هك) ك تحقيق :محمكد
فؤاد عبد الباقي ك دار إحيكاء الكتكب العربيكة ك فيصكل عيسكى البكابي الحلبكي ك
مصر ك بدون طبعة وال تاريخ.
 119ا سانن أباي داود ك سكليمان بكن األشكعث الس ِج ْسكتاني (المتكوفى:
215هك) ك تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ك المكتبة العصرية ،صكيدا
ك بيروت ك بدون طبعة وال تاريخ.

311

فهرس املصادر

 121ا سنن الترمذي ك محمد بن عيسى الترمذي (المتوفى219 :هك) ك
تحقيق :بشار عواد معروف ك دار الغرب اإلسالمي ك بيروت ك 0991م.
 121ا سنن الدارقطني ك علي بن عمر الدارقطني (المتكوفى315 :هكك) ك
تحقيق :شعيب األرنؤوط وحسن عبكد المكنعم شكلبي وعبكد اللطيكف حكرز اهلل
وأحمكد برهكوم ك مؤسسكة الرسككالة ك بيكروت ك الطبعكة األولكى0424 ،هكك ك
2114م.
 122ا سانن الادارمي ك عبكد اهلل بكن عبكد الكرحمن الكدارمي (المتكوفى:
255هك) ك تحقيق :حسين سليم أسد الداراني ك دار المغنكي للنشكر والتوزيكع ك
المملكة العربية السعودية ك الطبعة األولى0402 ،هك ك  2111م.
 123ا السنن الصغرى (الصغير) ك أحمد بن الحسين البيهقي (المتوفى:
451هك) ك تحقيق :عبد المعطي أمين قلعجي ك جامعكة الدراسكات اإلسكالمية ك
كراتشي ك الطبعة األولى0401 ،هك ك 0919م.
 124ا السنن الصغرى ك أحمد بن شعيب بكن علكي النسكائي (المتكوفى:
313هك) ك تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة ك مكتب المطبوعات اإلسالمية ك حلكب
ك الطبعة الثانية0416 ،هك ك 0916م.
 125ا السنن الكبرى ك أحمد بن الحسين البيهقي (المتوفى451 :هك) ك
تحقيق :محمد عبد القادر عطا ك دار الكتب العلمية ك بيروت ك الطبعكة الثالثكة،
0424هك ك 2113م.
 126ا السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها ك عثمان بكن
سعيد الداني (المتوفى444 :هك) ك تحقيكق :د .رضكاء اهلل بكن محمكد إدريكس
المباركفوري ك دار العاصمة ك الرياض ك الطبعة األولى0406 ،هك.
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 127ا سنن سعيد بن منصور ك سعيد بن منصكور بكن شكعبة الخراسكاني
(المتوفى221 :هك) ك تحقيق :حبيب الرحمن األعظمي ك الدار السلفية ك الهند
ك الطبعة األولى0413 ،هك ك 0912م.
 128ا سير أعالم النبالء ك محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز الذهبي
(المتوفى 141 :هك) ك تحقيق :مجموعة من المحققين بإشراف الشكيخ شكعيب
األرناؤوط ك مؤسسة الرسالة ك الطبعة الثالثة0415 ،هك ك 0915م.
 129ا سااير الساالف الصااالحين ك قككوام السككنة إسككماعيل بككن محمككد
األصبهاني (المتوفى535 :هك) ك تحقيق :د.ككرم بكن حلمكي بكن فرحكات بكن
أحمد ك دار الراية ك الرياض ك الطبعة األولى0999 ،م.
 131ا الساايرة النبويااة ك عبككد المل ك بككن هشككام بككن أيككوب الحميككري
(المتوفى203 :هك) ك تحقيق :مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبكد الحفكيظ
الشلبي ك مصطفى البابي الحلبكي وأوالده ك مصكر ك الطبعكة الثانيكة0315 ،هكك ك
0955م.
 131ا شرح أصول اعتقاد أهال السانة والجماعاة ك هبكة اهلل بكن الحسكن
الاللكائي (المتوفى401 :هك) ك تحقيق :أحمد بن سعد بن حمكدان الغامكدي ك
دار طيبة ك السعودية ك الطبعة الثامنة0423 ،هك ك 2113م.
 132ا شرح السنة ك الحسين بن مسكعود البغكوي (المتكوفى506 :هكك) ك
تحقيكق :شككعيب األرنككؤوط ومحمكد زهيككر الشككاويش ك المكتككب اإلسكالمي ك
بيروت ك الطبعة الثانية0413 ،هك ك 0913م.
 133ا شاارح مشااكل اآلثااار ك أحمككد بككن محمككد الطحككاوي (المتككوفى:
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320هكك) ك تحقيكق :شكعيب األرنكؤوط ك مؤسسكة الرسكالة ك الطبعكة األولكى،
0405هك0994 ،م.
 134ا شاارح معاااني اآلثااار ك أحمككد بككن محمككد الطحككاوي (المتككوفى:
320هك) ك تحقيق :محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق ك عالم الكتكب
ك الطبعة األولى0404 ،هك0994 ،م.
ي (المتكوفى361 :هكك) ك
اآلجكر ُّ
 135ا الشاريعة ا محمكد بكن الحسكين ُ
تحقيكق :د.عبكد اهلل بكن عمكر بكن سكليمان الكدميجي ك دار الكوطن ك الريكاض ك
الطبعة الثانية0421 ،هك ك 0999م.
 136ا شعب اإليمان ك أحمد بن الحسين البيهقي (المتوفى451 :هكك) ك
تحقيق :د .عبد العلي عبكد الحميكد حامكد ك مكتبكة الرشكد ك الريكاض ك الطبعكة
األولى0423 ،هك ك 2113م.
 137ا الصابر والثاواب علياه ك ابكن أبكي الكدنيا (المتكوفى210 :هكك) ك
تحقيق :محمد خير رمضان يوسف ك دار ابن حزم ك بيروت ك الطبعكة األولكى،
0401هك ك 0991م.
 138ا الصاحاح ك إسكماعيل بكن حمكاد الجكوهري الفكارابي (المتكوفى:
393هك) ك تحقيق :أحمد عبكد الغفكور عطكار ك دار العلكم للماليكين ك بيكروت ك
الطبعة الرابعة0411 ،هك ك 0911م.
 139ا صاحيح اباان خزيمااة ك محمككد بككن إسكحاق بككن خزيمككة السككلمي
(المتوفى300 :هك) ك تحقيق :د.محمد مصطفى األعظمي ك المكتب اإلسالمي
ك بيروت ك بدون طبعة وال تاريخ.
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 141ا صااحيح البخاااري ك محمككد بككن إسككماعيل البخككاري (المتككوفى:
256هك) ك تحقيق :محمد زهير بن ناصكر الناصكر ك دار طكوق النجكاة ك الطبعكة
األولى0422 ،هك.
 141ا صااحيح مساالم ا مسككلم بككن الحجككاج النيسككابوري (المتككوفى:
260هك) ك تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ك دار إحياء التراث العربي ك بيكروت
ك بدون طبعة وتاريخ.
 142ا الصمت وآداب اللسان ك ابكن أبكي الكدنيا (المتكوفى210 :هكك) ك
تحقيق :أبو إسحاق الحويني ك دار الكتاب العربي ك بيروت ك الطبعكة األولكى،
0401هك.
 143ا الصيام ك جعفر بن محمد ال ِف ْريابِي (المتوفى310 :هك) ك تحقيكق:
عبد الوكيل الندوي ك الدار السلفية ك بومباي ك الطبعة األولى0402 ،هك.

 144ا الطبقااات الكباارى ك ابككن سككعد (المتككوفى231 :هككك) ك تحقيككق:
إحسان عباس ك دار صادر ك بيروت ك الطبعة األولى0961 ،م.
 145ا العزلة ك حمد بن محمد الخطابي (المتوفى311 :هكك) ك المطبعكة
السلفية ك القاهرة ك الطبعة الثانية0399 ،هك.
 146ا العزلة واالنفراد ك ابن أبي الدنيا (المتكوفى 210 :هكك) ك تحقيكق:
مسعد عبد الحميد محمد السعدني ك مكتبة الفرقان ك القاهرة ك بكدون طبعكة وال
تاريخ.
 147ا العقد الفريد ك أحمد بن محمد بن عبد ربه األندلسي (المتكوفى:
321هك) ك دار الكتب العلمية ك بيروت ك الطبعة األولى0414 ،هك.
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 148ا العقال وفضاله ك ابكن أبكي الكدنيا (المتكوفى210 :هكك) ك تحقيكق:
لطفي محمد الصغير ك دار الراية ك بدون طبعة وال تاريخ.
 149ا العلم ك أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي (المتكوفى234 :هكك) ك
تحقيق :محمد ناصر الكدين األلبكاني ك المكتكب اإلسكالمي ك بيكروت ك الطبعكة
الثانية0413 ،هك ك 0913م.
 151ا عيون األخباار ك ابكن قتيبكة الكدينوري (المتكوفى216 :هكك) ك دار
الكتب العلمية ك بيروت ك الطبعة األولى0401 ،هك.
 151ا غريب الحديث ك أبو ُعبيد القاسم بن سالّم (المتكوفى224 :هكك)
ك تحقيق :د.محمد عبد المعيد خان ك مطبعة دائكرة المعكارف العثمانيكة بحيكدر
آباد ك الطبعة األولى0314 ،هك ك 0964م.
 152ا فااتح الباااري شاارح صااحيح البخاااري ك ابككن حجككر العسككقالني
(المتوفى152 :هك) ك دار المعرفة ك بيروت ك الطبعة األولى0319 ،هك.
الب َال ُذري (المتكوفى219 :هكك) ك
 153ا فتوح البلدان ك أحمد بن يحيى َ
دار ومكتبة الهالل ك بيروت ك 0911م.
 154ا فتوح الشام ك محمد بن عمر الواقدي (المتكوفى211 :هكك) ك دار
الكتب العلمية ك الطبعة األولى 0401هك ك 0991م.
 155ا فتوح مصر والمغرب ك عبد الرحمن بن عبد اهلل بكن عبكد الحككم
(المتوفى251 :هك) ك مكتبة الثقافة الدينية ك الطبعة األولى0405 ،هك.
 156ا الفرج بعاد الشادة ك ابكن أبكي الكدنيا (المتكوفى210 :هكك) ك تحقيكق:
عبيكد اهلل بكن عاليكة ك دار الريكان للتكراث ك مصكر ك الطبعكة الثانيكة0411 ،هكك ك
0911م.
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 157ا الفاارج بعااد الشاادة ك المحسككن بككن علككي التنككوخي (المتككوفى:
314هك) ك تحقيق :عبود الشالجي ك دار صادر ك بيروت ك 0391هك ك 0911م.
 158ا فضائل الخلفاء األربعة وغيرهم ك أبو نعيم األصبهاني (المتوفى:
431هك) ك تحقيق :صالح بن محمد العقيل ك دار البخاري ك المدينكة المنكورة ك
الطبعة األولى0401 ،هك ك 0991م.
 159ا فضائل الصحابة ك أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (المتوفى:
240هكك) ك تحقيكق :د.وصكي اهلل محمكد عبكاس ك مؤسسكة الرسكالة ك بيكروت ك
الطبعة األولى0413 ،هك ك  0913م.
الم (المتوفى224 :هكك) ك
 161ا فضائل القرآن ك أبو ُعبيد القاسم بن س ّ
تحقيق :مكروان العطيكة ،ومحسكن خرابكة ،ووفكاء تقكي الكدين ك دار ابكن كثيكر
(دمشق ك بيروت) ك الطبعة األولى 0405 ،هك ك 0995م.
 161ا فضائل رمضان ك ابكن أبكي الكدنيا (المتكوفى210 :هكك) ك تحقيكق:
عبد اهلل بن حمد المنصور ك دار السلف ،الرياض ك الطبعة األولى0405 ،هك ك
0995م.
 162ا فضاايلة الشااكر هلل علااى نعمتااه ك محمككد بككن جعفككر الخرائطككي
(المتوفى321 :هك) ك تحقيق :محمد مطيع الحافظ ود.عبد الكريم اليافي ك دار
الفكر ك دمشق ك الطبعة األولى0412 ،هك.
 163ا الفقيااه والمتفقااه ك الخطيككب البغككدادي (المتككوفى463 :هككك) ك
تحقيكق :أبكو عبكد الكرحمن عكادل بكن يوسكف الغكرازي ك دار ابكن الجكوزي ك
السعودية ك الطبعة الثانية0420 ،هك.
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 164ا الفوائد ك أبكو الشكيخ األصكبهاني (المتكوفى369 :هكك) ك تحقيكق:
علي بن حسن الحلبي ك دار الصميعي ك الرياض ك الطبعكة األولكى0402 ،هكك ك
0992م.
 165ا فوائد أباي القاسام الحرفاي (روايكة القاسكم بكن الفضكل الثقفكي)
الح ْرفي
ضمن مجموع أبي القاسم الحرفي ك عبد الرحمن بن عبيد اهلل الحربي ُ
(المتوفى423 :هك) ك تحقيق :أبو عبكد اهلل حمكزة الجزائكري ك الكدار األثريكة ك
األردن ك الطبعة األولى 2111 ،م.
 166ا الفوائد والزهاد والرقاائق والمراثاي ك جعفكر بكن محمكد الخلكدي
(المتوفى341 :هك) ك تحقيكق :مجكدي فتحكي السكيد ك دار الصكحابة للتكراث ك
طنطا ك مصر ك الطبعة األولى0419 ،هك ك 0919م.
 167ا قصر األمل ك ابن أبكي الكدنيا (المتكوفى210 :هكك) ك تحقيكق :محمكد
خير رمضان يوسف ك دار ابن حزم ك بيروت ك الطبعة الثانية0401 ،هك ك 0991م.
 168ا القضاء والقدر ك أحمد بن الحسين البيهقي (المتوفى451 :هك) ك
تحقيكق :محمكد بكن عبكد اهلل آل عكامر ك مكتبكة العبيككان ك الريكاض ك الطبعكة
األولى0420 ،هك ك 2111م.
 169ا الكامل في التاريخ ا عز الدين ابن األثيكر (المتكوفى631 :هكك) ك
تحقيكق :عمكر عبكد السكالم تكدمري ك دار الكتكاب العربكي ك بيكروت ك الطبعكة
األولى0401 ،هك ك 0991م.
 171ا الكامال فاي اللغاة واألدب ك محمكد بكن يزيكد المبكرد (المتكوفى:
215هك) ك تحقيق :محمد أبو الفضكل إبكراهيم ك دار الفككر العربكي ك القكاهرة ك
الطبعة الثالثة 0401هك ك 0991م.
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 171ا كتاب األموال ا أبو ُعبيد القاسم بن سالّم (المتكوفى224 :هكك) ك
تحقيق :خليل محمد هراس ك دار الفكر ك بيروت ك بدون طبعة وتاريخ.
 172ا كتااب التوباة ك ابكن أبكي الكدنيا (المتكوفى210 :هكك) ك تحقيكق:
مجدي السيد إبراهيم ك مكتبة القرآن ك القاهرة ك بدون طبعة وال تاريخ.
 173ا كتااب العياال ك ابكن أبكي الكدنيا (المتكوفى210 :هكك) ك تحقيكق:
د .نجككم عبككد الككرحمن خلككف ك دار ابككن القككيم ك الككدمام ك الطبعككة األولككى،
0401هك ك 0991م.
 174ا كتاب العين ك الخليل بن أحمد الفراهيدي (المتوفى011 :هكك) ك
تحقيق :د.مهدي المخزومي  ،د .إبراهيم السامرائي ك دار ومكتبة الهالل.
 175ا كتااب الفااتن ك نعككيم بككن حمككاد الخزاعككي المككروزي (المتككوفى:
221هك) ك تحقيق :سكمير أمكين الزهيكري ك مكتبكة التوحيكد ك القكاهرة ك الطبعكة
األولى0402 ،هك.
 176ا كتاب المطر والرعد والبرق ك ابن أبي الدنيا (المتوفى210 :هكك)
ك تحقيق :طارق محمد سكلوع العمودي ك دار ابن الجكوزي ك الكدمام ك الطبعكة
األولى0401 ،هك ك 0991م.
 177ا كتاب ذم المسكر ك ابن أبي الدنيا (المتوفى210 :هكك) ك تحقيكق:
د .نجم عبد الرحمن خلف ك دار الراية ك الرياض ك بدون طبعة وتاريخ.
الب ْر ُجالنكي
 178ا الكرم والجود وسخاء النفاوس ك محمكد بكن الحسكين ُ
(المتوفى231 :هك) ك تحقيق :د.عامر حسن صبري ك دار ابن حكزم ك بيكروت ك
الطبعة الثانية0402 ،هك.
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 179ا الكفاية في علم الرواية ك الخطيب البغدادي (المتوفى463 :هكك)
ك تحقيق :أبو عبكداهلل السكورقي وإبكراهيم حمكدي المكدني ك المكتبكة العلميكة ك
المدينة المنورة ك بدون طبعة وال تاريخ.
 181ا الكنااى واألسااماء ك محمككد بككن أحمككد األنصككاري الككدوالبي
(المتوفى301 :هك) ك تحقيق :أبو قتيبة نظر محمد الفاريكابي ك دار ابكن حكزم ك
بيروت ك الطبعة األولى0420 ،هك ك 2111م.
 181ا لساان العارب ك ابكن منظكور (المتكوفى100 :هكك) ك دار صكادر ك
بيروت ك الطبعة الثالثة 0404 ،هك.
 182ا اللطائف من دقائق المعارف في علوم الحفاظ األعارف ك محمد
بن عمر األصكبهاني (المتكوفى510 :هكك) ك تحقيكق :أبكو عبكد اهلل محمكد علكي
سم ك دار الكتب العلمية ك الطبعة األولى0421 ،هك ك 0999م.
 183ا المتمنين ا ابن أبي الكدنيا (المتكوفى210 :هكك) ك تحقيكق :محمكد
خيكر رمضكان يوسكف ك دار ابكن حكزم ك بيكروت ك الطبعكة األولكى0401 ،هكك ك
0991م.
 184ا مجابو الدعوة (مطبوع ضمن مجموعة رسائل ابكن أبكي الكدنيا) ك
ابن أبي الدنيا (المتكوفى210 :هكك) ك تحقيكق :زيكاد حمكدان ك مؤسسكة الكتكب
الثقافية ك بيروت ك الطبعة األولى0403 ،هك ك 0993م.
 185ا المجالس العشرة األمالي ك الحسن بن محمد ال َخ َّكالل (المتكوفى:
439هك) ك تحقيق :مجدي فتحي السيد ك دار الصحابة للتراث ك طنطا ك الطبعكة
األولى0400 ،هك ك 0991م.
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 186ا المجالسة وجواهر العلم ك أحمد بن مروان الكدينوري (المتكوفى:
333هك) ك تحقيق :أبكو عبيكدة مشكهور بكن حسكن آل سكلمان ك دار ابكن حكزم ك
بيروت ك الطبعة األولى0409 ،هك.
 187ا مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري ك أبو جعفكر محمكد
بن عمرو بن البختري (المتوفى339 :هك) ك تحقيق :نبيل سكعد الكدين جكرار ك
دار البشائر االسالمية ك بيروت ك الطبعة األولى0422 ،هك ك 2110م.
 188ا محاساابة الاانفس واإلزارء عليهااا ك ابككن أبككي الككدنيا (المتككوفى:
210هك) ك تحقيق :مصطفى بن علي بن عوض ك دار الكتب العلمية ك بيروت ك
الطبعة األولى0416 ،هك ك 0916م.
 189ا المحبر ا محمد بن حبيب بن أمية البغدادي (المتوفى245 :هك)
ك تحقيق :إيلزة ليختن شتيتر ك دار اآلفاق الجديدة ك بيكروت ك بكدون طبعكة وال
تاريخ.
 191ا المحتضاارين ك ابككن أبككي الككدنيا (المتككوفى210 :هككك) ك تحقيككق:
محمد خير رمضان يوسف ك دار ابن حزم ك بيروت ك الطبعة األولى0401 ،هكك
ك 0991م.
 191ا محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ك ابن
المبككرد الحنبلككي (المتككوفى919 :هككك) ك تحقيككق :عبككد العزيككز بككن محمككد بككن
عبد المحسن ك عمادة البحكث العلمكي بالجامعكة اإلسكالمية بالمدينكة النبويكة ك
الطبعة األولى0421 ،هك 2111/م.
 192ا المحكاام والمحاايط األعظاام ك ابككن سككيده المرسككي (المتككوفى:

391

فهرس املصادر

451هك) ك تحقيق :عبد الحميد هنداوي ك دار الكتب العلمية ك بيروت ك الطبعة
األولى 0420 ،هك ك  2111م.
 193ا المخلصيات وأجزاء أخرى ك محمد بن عبد الكرحمن الم َخلكص
(المتككوفى393 :هككك) ك تحقيككق :نبيككل سككعد الككدين جككرار ك وزارة األوقككاف
والشؤون اإلسالمية لدولة قطر ك الطبعة األولى0429 ،هك ك  2111م.
 194ا ماداراة النااس ك ابكن أبكي الكدنيا (المتكوفى210 :هكك) ك تحقيكق:
محمد خير رمضان يوسف ك دار ابن حزم ك بيروت ك الطبعة األولى0401 ،هكك
ك 0991م.
 195ا مادح التواضاع وذم الكبار ك ابكن عسكاكر (المتكوفى510 :هكك) ك
تحقيق :محمد عبد الرحمن النابلسي ك دار السنابل ك دمشق ك الطبعكة األولكى،
0403هك ك 0993م.
 196ا الماادخل إلااى الساانن الكباارى ك أحمككد بككن الحسككين البيهقككي
(المتكوفى451 :هكك) ك تحقيكق :د.محمكد ضكياء الكرحمن األعظمكي ك أضكواء
السلف ك الرياض ك الطبعة الثانية0421 ،هك.
 197ا الماادخل إلااى الساانن الكباارى ك أحمككد بككن الحسككين البيهقككي
(المتوفى451 :هك) ك تحقيق :د.محمد ضياء الرحمن األعظمي ك دار الخلفكاء
للكتاب اإلسالمي ك الكويت ك بدون طبعة وال تاريخ.
 198ا الماارض والكفااارات ا ابككن أبككي الككدنيا (المتككوفى210 :هككك) ك
تحقيكق :عبكد الوكيكل النكدوي ك الكدار السكلفية ك بومبكاي ك الطبعكة األولكى،
0400هك ك 0990م.
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 199ا المسااتدرك علااى الصااحيحين ك محمككد بككن عبككد اهلل الحككاكم
(المتوفى415 :هك) ك تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ك دار الكتكب العلميكة ك
بيروت ك الطبعة األولى0400 ،هك ك 0991م.
الج ْعد (المتوفى231 :هك) ك تحقيق:
 211ا مسند ابن الجعد ك علي بن َ
عكامر أحمكد حيكدر ك مؤسسكة نكادر ك بيكروت ك الطبعكة األولكى0401 ،هكك ك
0991م.
 211ا مسند أبي داود الطيالسي ك سليمان بن داود الطيالسي (المتوفى:
214هكك) ك تحقيكق :د.محمكد بكن عبكد المحسكن الترككي ك دار هجكر ك مصكر ك
الطبعة األولى0409 ،هك ك 0999م.
 212ا مسند أبي داود الطيالسي ك سليمان بن داود الطيالسي (المتوفى:
214هكك) ك تحقيكق :د.محمكد بكن عبكد المحسكن الترككي ك دار هجكر ك مصكر ك
الطبعة األولى0409 ،هك ك 0999م.
 213ا مسند أبي عوانة ك أبو عوانكة :يعقكوب بكن إسكحاق اإلسكفراييني
(المتوفى306 :هك) ك تحقيق :أيمن بن عارف الدمشقي ك دار المعرفة ك بيروت
ك الطبعة األولى0409 ،هك ك 0991م.
 214ا مسند أبي يعلى ك أبو يعلى أحمد بن علي الموصكلي (المتكوفى:
311هك) ك تحقيق :حسين سليم أسد ك دار المأمون للتكراث كك دمشكق ك الطبعكة
األولى0414 ،هك ك 0914م.
 215ا مسند أحمد ك أحمكد بكن محمكد بكن حنبكل الشكيباني (المتكوفى:
240هك) ك تحقيق :شعيب األرنؤوط وعادل مرشد وآخرون ك مؤسسة الرسالة ك
بيروت ك الطبعة األولى0420 ،هك ك  2110م.
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 216ا مسااند إسااحاق باان راهويااه ك إسككحاق بككن إبككراهيم الحنظلككي
المروزي (المتوفى231 :هك) ك تحقيق :د .عبد الغفور بن عبد الحق البلوشكي
ك مكتبة اإليمان ك المدينة المنورة ك الطبعة األولى0402 ،هك ك 0990م.
 217ا مسااند الحمياادي ا عبككد اهلل بككن الزبيككر الحميككدي (المتككوفى:
اني ك دار السكقا ك دمشكق ك الطبعكة
209هك) ك تحقيكق :حسكن سكليم أسكد الك َّد َار ّ
األولى0996 ،م.
الروياني (المتكوفى311 :هكك)
 218ا مسند الروياني ا محمد بن هارون ُّ
ك تحقيق :أيمن علي أبكو يمكاني ك مؤسسكة قرطبكة ك القكاهرة ك الطبعكة األولكى،
0406هك.
 219ا مساند الشاافعي (ترتيكب سكنجر) ك محمكد بكن إدريكس الشكافعي
(المتوفى214 :هك) ك رتبه :سنجر بن عبد اهلل الجاولي (المتكوفى145 :هكك) ك
تحقيق :ماهر ياسين فحل ك غراس للنشر والتوزيع ك الكويت ك الطبعة األولكى،
 0425هك ك  2114م.
 211ا مسند الشاميين ك سليمان بن أحمد الطبراني (المتوفى361 :هكك)
ك تحقيق :حمدي بن عبدالمجيد السلفي ك مؤسسكة الرسكالة ك بيكروت ك الطبعكة
األولى 0415 ،هك ك 0914م.
 211ا مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ~ وأقوالاه علاى
أبواب العلم ك أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (المتوفى114 :هك) ك تحقيكق:
عبككد المعطككي قلعجككي ك دار الوفككاء ك المنصككورة ك الطبعككة األولككى0400 ،هككك ك
0990م.
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 212ا مسند عمر بن الخطاب ك أبو بككر النجكاد (المتكوفى341 :هكك) ك
تحقيق :محفوظ الرحمن زين اهلل ك مكتبة العلكوم والحككم ك المدينكة المنكورة ك
الطبعة األولى0405 ،هك ك 0994م.
 213ا مشاهير علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار ك ابن حبان التميمي
(المتوفى354 :هك) ك تحقيق :مرزوق على ابكراهيم ك دار الوفكاء ك المنصكورة ك
الطبعة األولى0400 ،هك ك 0990م.
 214ا مشايخة ابان البخااري ك أحمكد بكن محمكد بكن عبكد اهلل الحنفكي
(المتوفى696 :هك) ك تحقيق :د.عوض عتقي سعد الحازمي ك دار عالم الفكؤاد
ك مكة ك الطبعة األولى0409 ،هك.
 215ا المشاايخة ك محمككد بككن أحمككد اآلبَنُوسككي(المتوفى451 :هككك) ك
تحقيق :د.خليل حسن حمادة ك جامعكة الملك سكعود ك كليكة التربيكة ك الطبعكة
األولى 0420هك.
 216ا المصنف ك عبد الرزاق بن همام الصنعاني (المتكوفى200 :هكك) ك
تحقيكق :حبيكب الكرحمن األعظمكي ك المكتكب اإلسكالمي ك بيكروت ك الطبعكة
الثانية0413 ،هك.
الم َصنَّف في األحاديث واآلثار ك أبو بكر بن أبي شيبة (المتوفى:
 217ا ُ
235هك) ك تحقيق :كمكال يوسكف الحكوت ك مكتبكة الرشكد ك الريكاض ك الطبعكة
األولى0419 ،هك.
الم َصنَّف في األحاديث واآلثار ك أبو بكر بن أبي شيبة (المتوفى:
 218ا ُ
235هك) ك تحقيق :محمد عوامة ك دار القبلة ك جدة ك الطبعة األولى0421 ،هكك
ك 2116م.
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 219ا المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ك ابن حجكر العسكقالني
(المتوفى152 :هك) ك تحقيق :د.سعد بن ناصر بكن عبكد العزيكز الشكثري ك دار
العاصمة ك السعودية ك الطبعة األولى0409 ،هك.
 221ا المعجم ا ابن المقرئ (المتكوفى310 :هكك) ك تحقيكق :عكادل بكن
سعد ك مكتبة الرشد ك الرياض ك الطبعة األولى0409 ،هك ك 0991م.
 221ا المعجاام األوسااط ك سككليمان بككن أحمككد بككن أيككوب الطبرانككي
(المتوفى361 :هك) ك تحقيق :طارق بن عكوض اهلل ك دار الحكرمين ك القكاهرة ك
بدون طبعة وال تاريخ.
 222ا معجم البلدان ك ياقوت بن عبد اهلل الرومكي الحمكوي (المتكوفى:
626هك) ك دار صادر ك بيروت ك الطبعة الثانية0995 ،م.
 223ا معجام الفاروق اللغوياة ك أبكو هكالل العسككري (المتكوفى :نحكو
395هك) ك تحقيكق :الشكيخ بيكت اهلل بيكات ك مؤسسكة النشكر اإلسكالمي ك قكم ك
الطبعة األولى0402 ،هك.
الجغرافياة فاي السايرة النبوياة ك عكاتق بكن غيكث
 224ا معجام المعاالم ُ
الككبالدي الحربككي (المتككوفى0430 :هككك) ك دار مكككة للنشككر والتوزيككع ك مكككة
المكرمة ك الطبعة األولى0412 ،هك ك 0912م.
 225ا معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع ك أبو عبيد البكري
(المتوفى411 :هك) ك عالم الكتب ك بيروت ك الطبعة الثالثة0413 ،هك.
 226ا معرفة السنن واآلثاار ك أحمكد بكن الحسكين البيهقكي (المتكوفى:
451هك) ك تحقيق :عبد المعطي أمين قلعجكي ك دار قتيبكة (دمشكق ك بيكروت)،
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دار الككوعي (حلككب ك دمشككق) ،دار الوفككاء (المنصككورة ك القككاهرة) ك الطبعككة
األولى0402 ،هك ك 0990م.
 227ا معرفااة الصااحابة ك أبككو نعككيم أحمككد بككن عبككد اهلل األصككبهاني
(المتوفى431 :هك) ك تحقيق :عادل بن يوسف العكزازي ك دار الكوطن للنشكر ك
الرياض ك الطبعة األولى 0409هك ك 0991م.
 228ا معرفااة الصااحابة ك أبككو نعككيم أحمككد بككن عبككد اهلل األصككبهاني
(المتوفى431 :هك) ك تحقيق :عادل بن يوسف العكزازي ك دار الكوطن للنشكر ك
الرياض ك الطبعة األولى0409 ،هك ك 0991م.
 229ا المعرفااة والتاااريخ ك يعقككوب بككن سككفيان الفسككوي (المتككوفى:
211هك) ك تحقيق :أككرم ضكياء العمكري ك مؤسسكة الرسكالة ك بيكروت ك الطبعكة
الثانية0410 ،هك ك 0910م.
 231ا مكارم األخاالق ومعاليهاا ومحماود طرائقهاا ك محمكد بكن جعفكر
الخرائطكي (المتكوفى321 :هكك) ك تحقيكق :أيمكن عبكد الجكابر البحيكري ك دار
اآلفاق العربية ك القاهرة ك الطبعة األولى0409 ،هك ك 0999م.
 231ا مكارم األخالق ك ابن أبكي الكدنيا (المتكوفى210 :هكك) ك تحقيكق:
مجدي السيد إبراهيم ك مكتبة القرآن ك القاهرة ك بدون طبعة وال تاريخ.
 232ا المناسك ك سكعيد بكن أبكي عروبكة (المتكوفى056 :هكك) ك دراسكة
وتحقيكق وتعليكق :د.عكامر حسكن صكبري ك دار البشكائر اإلسكالمية ك بيكروت ك
الطبعة األولى0420 ،هك ك 2111م.
 233ا مناقب النساء الصحابيات ا عبد الغني بن عبد الواحد المقدسكي

396

فهرس املصادر

(المتوفى611 :هك) ك تحقيق :إبراهيم صكالح ك دار البشكائر [طبكع مكع حكديث
اإلف ] ك الطبعة األولى0994 ،م.
 234ا مناقااب أمياار المااؤمنين علااي باان أبااي طالااب ك ك ابككن المغككازلي
(المتوفى413 :هك) ك تحقيق :تركي بن عبد اهلل الوادعي ك دار اآلثكار ك صكنعاء
ك الطبعة األولى 0424هك ك 2113م.
 235ا مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب ك ابكن الجكوزي (591هكك) ك
تحقيق :زينب القاروط ك دار الكتب العلمية ك بيكروت ك الطبعكة الثالثكة 0411هكك ك
0911م.
 236ا المنتخاب مان مساند عباد بان حمياد ك عبكد الحميكد بكن حميكد
ال َك ّسي (ال َك ّشي) (المتوفى249 :هك) ك تحقيق :الشيخ مصطفى العكدوي ك دار
بلنسية ك الطبعة الثانية 0423هك ك 2112م.
 237ا المناتظم فاي تااريخ األمام والملاوك ك ابكن الجكوزي (المتكوفى:
591هك) ك تحقيق :محمكد عبكد القكادر عطكا ومصكطفى عبكد القكادر عطكا ك دار
الكتب العلمية ك بيروت ك الطبعة األولى0402 ،هك ك 0992م.
 238ا المنتقااى ماان الساانن المسااندة ك عبككد اهلل بككن علككي بككن الجككارود
(المتوفى311 :هك) ك تحقيق :عبد اهلل عمر البارودي ك مؤسسة الكتاب الثقافية
ك بيروت ك الطبعة األولى0411 ،هك ك 0911م.
 239ا الموطأ برواية أبي مصعب الزهري ك مالك بكن أنكس (المتكوفى:
019هكك) ك تحقيكق :بشكار عكواد معكروف ومحمكود خليكل ك مؤسسكة الرسكالة ك
بيروت ك الطبعة األولى0402 ،هك.
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 241ا موطأ عبد اهلل بن وهب ك عبد اهلل بن وهكب القرشكي (المتكوفى:
091هك) ك تحقيق :هشام إسماعيل الصيني ك دار ابن الجوزي ك الدمام ك الطبعة
الثانية0421 ،هك ك 0999م.
 241ا الموطأ ا مالك بكن أنكس (المتكوفى019 :هكك) ك تحقيكق :محمكد
مصكطفى األعظمكي ك مؤسسكة زايكد للعمكال الخيريكة واإلنسكانية ك أبكوظبي ك
الطبعة األولى0425 ،هك ك 2114م.
 242ا نثر الدر في المحاضرات ا أبو سعد اآلبي (المتوفى420 :هكك) ك
تحقيكق :خالكد عبكد الغنكي محفكوظ ك دار الكتكب العلميكة ك بيكروت ك الطبعكة
األولى0424 ،هك ك 2114م.
 243ا نهاية المراد من كالم خير العبااد ك عبكد الغنكي بكن عبكد الواحكد
المقدسي (المتوفى611 :هك) ك مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم ك الطبعة
األولى2114 ،م.
 244ا النهايااة فااي غريااب الحااديث واألثاار ك ابككن األثيككر (المتككوفى:
616هك) ك تحقيق :طكاهر أحمكد الكزاوي ك محمكود محمكد الطنكاحي ك المكتبكة
العلمية ك بيروت0399 ،هك ك 0919م.
 245ا الورع ك ابن أبي الدنيا (المتوفى210 :هك) ك تحقيكق :محمكد بكن
حمد الحمود ك الدار السلفية ك الكويت ك الطبعة األولى0411 ،هك ك 0911م.
 246ا معجاام مقاااييس اللغااة ك أحمككد بككن فككارس الككرازي (المتككوفى:
395هك) ك تحقيق :عبد السكالم محمكد هكارون ك دار الفككر ك الطبعكة األولكى،
0399هك ك 0919م.
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أَب ْ ِ
ِاإل َم َار ِة ُت َزكُّونَ ِني؟ .....................................
اب.............................
ْاب َع ْث ِإل َ ْيه ِْم ِض َر َار ْب َن ا ْل َخطَّ ِ

أبعث ِإلَى أخبث حيين نصب لهما إبليس ....................
أَ ُت ِح ُّبو َن أَ ْن أُ ْع ِل َم ُك ْم بُ ُد َّو ِإ ْس َال ِمي............................
اتع ْد ُّت ،ل َ َّما أَ َر ْدنَا ا ْله ِْج َر َة إلَى ا ْل َم ِدينَةِ .......................
َ
وه ْم .........................
ينَ ،ال َت ْق ُتلُ ُ
ا َّت ُقوا اللَّ َه ِفي ا ْل َف َّال ِح َ

ي َعلَى الدي ِن ،فَلَ َق ْد َرأَ ْي ُت ِني .......................
ا َّته ُِموا َّ
الر ْأ َ
ودَ ،والنَّ َص َارى .......................
اج َت ِن ُبوا أَ ْع َد َاء اهلل ِ ا ْل َي ُه َ
ْ
س ِإل َ َّي َم ْن أَ ْه َدى ِإل َ َّي ِع ُيوبِي .......................
أَ َح ُّب النَّا ِ
س َما ُت ِح ُّب لِنَ ْف ِس َ ..............................
أَ ِح َّب لِلنَّا ِ
أَ َح ُّب ُك ْم ِإل َ ْينَا َما ل َ ْم نَ َر ُك ْم :أ َ ْح َسنُ ُك ُم ْاسما ......................
اح َذ ُروا َآد َم قُ َر ْيش َو ْاب َن َك ِري ِم َها فَ ِإنَّ ُه .........................
ْ
ِ
يما .......................
أُ َحر ُج بِاللَّه ِ َعلَى ُكل ِإ ْن َسان َسأَ َل ف َ
اح َف ْظ َعني ثَالثا ،فَ ِإني أ َ َخ ُاف أَ ْن َال يُ ْد ِر َك ِني ..................
ْ
ين َغ َّر ْت ُه ...........................
احمق بأمري ِم َن ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
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آخ من آخيت َعلَى التقوى َوال تجعل ........................
أُ ْدما ِن ِفي أُ ْدم؟ َك َّالِ ،إني رأَ ْي ُت َص ِ
اح َب َّي .....................
َ
َ
ِإ َذا أَ َتا َك ِك َتابِي َه َذا ،فَأَ ْعلِ ْم ِني يَ ْوما ..........................
ِ
يم ا ْل َخ ْلقِِ ،إ ْن أَ ْخ َطأَ َك.............
ِإ َذا ْاش َت َر ْي َت بَ ِعيرا؛ فَ ْاش َت ِرهِ َعظ َ
وه ْم فَأَ ْغنُوا ....................................
ِإ َذا أَ ْعطَ ْي ُت ُم ُ
ِالس ْي ِ
اع ِ
ف .......................
ت ا ْل َق َبائِ ُل فَ ْ
اضرِبُ ُ
وه ْم ب َّ
ِإ َذا َت َد َ
إذا رأيت من الرجل خصلة تسوءك فاعلم ....................
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وه ....................
وه َو َسد ُد ُ
ِإ َذا َرأَ ْي ُت ْم أَ َخا ُك ْم َز َّل َزلَّة ،فَ َقو ُم ُ
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الش ْم ُس ...................
ول َّ
ِإ َذا َرأَ ْي ُت ُم ا ْله َِال َل نَ َهارا قَ ْب َل أَ ْن َت ُز َ
ِإ َذا َر َزقَ َ اللَّ ُه َم َو َّد َة ْام ِرئ ُم ْسلِم ،فَ َت َش َّب ْث ب َِها ..................
الر ُج ُل ُم َقصرا ِفي ا ْل َع َم ِل ْاب ُتلِ َي بِالْ َهم .................
إ َذا َكا َن َّ
س...................
ِإ َذا ُك ْن ُت ِفي َم ْن ِزلَة َت َس ُع ِني َو َت ْع َج ُز َع ِن النَّا ِ
ض بِ َخدي........................
ِإ َذا َو َض ْع َت ِني ِفي ل َ ْح ِدي فَأَ ْف ِ
ات َم ْن أَ ْسأَ ُل َع ْن ُه ..............................
أَ َرأَ ْي َت ِإ ْن َم َ
أَ َرأَ ْي ُت ْم ِإ ِن ْاس َت ْع َمل ُْت َعلَ ْي ُك ْم َخ ْي َر َم ْن أَ ْعلَ ُم .....................

أر ِْب َت َع ْن يَ َد ْي َ َ ،سأَ ْلت ِني َع ْن َش ْيء َسأَ ْل َت ....................
أَ َر ْد َت أَ ْن َت ْق ُت َل ا ْل َح َر َام َو َت َت َع َّدى ا ْل ُف ْت َيا ........................
وضوا الْ َغ َم َر ِ
ات ...........................
ْار َك ُبوا ا ْل َح َّقَ ،و ُخ ُ
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أَ َسافَ ْر َت َم َع ُه؟ قَ َالَ :ال قَ َال :أَ َخالَط َْت ُه؟ .......................
ْاس َت ْب ِش ْر َو ْاس َت ِع ْن ِفي َح ْربِ َ بِطُلَ ْي َح َة َو َع ْمرِو ...................
ْاس َت ِعينُوا َعلَى الن َس ِاء بِا ْل ُع ْر ِيِ ،إ َّن ِإ ْح َد ُاه َّن ....................
استغزروا الدموع بالتذكير .................................
اعته ،ول َ ْم يَ ُرو ُغوا .......................
ْاس َت َق ُاموا َواهلل ِ هلل بِطَ َ
ْاس َت ْو ُصوا بِا ْل َغ ْو َغ ِاء َخ ْيرا ف َ ِإنَّ ُه ْم يُ ْط ِف ُئو َن .......................
ْاس ُك ْت أَ ْس َك َت اهللُ نَ ْأ َم َت َ .................................
أَ ْسلِ ْم فَ ِإنَّ َ ِإ ْن أَ ْسلَ ْم َت ْاس َت َع ْن ُت بِ َ .........................
أَ َس َمرا ِم ْن أَ َّولِهَِ ،ونَ ْوما ِم ْن ِ
آخرِهِ ............................
اسمع من أصحاب النبي ك ‘ ............................
ْاضرِ ْب فَ ِإنَّ َها نَائِ َحة َو َال ُح ْر َم َة ل َ َها ...........................
أَ ْعرِبُوا ا ْل ُق ْرآ َن ،فَ ِإنَّ ُه َع َربِيَ ،و َت َفق َُّهوا ........................
ْاع ِزلُوا َعني ِح َسابَ َها ْاع ِزلُوا َعني ُم ْؤنَ َت َها .......................

س أَ ْع َذ ُر ُه ْم ل َ ُه ْم .................................
أَ ْع َق ُل النَّا ِ
ْاع ِق ْل َعني ثَ َالثا ........................................

ْاعلَ ُموا أَني ل َ ْم أَقُ ْل ِفي ا ْل َكاللَةِ َش ْيئا .........................
أَ ُعو ُذ بِاهلل ِ أَ ْن يُ ْب ِق َي ِني اهللُ بَ ْي َن أَظ ُْهرِ ُك ْم ........................
ين بِاللَّه ِ .........................
أَ ُعو ُذ بِاللَّه ِ ِم َن النَّارَِ ،وأَ ْس َت ِع ُ
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أَ ْع َيانِي َوأَ ْع َض َل بِي أَ ْه ُل الْ ُكوفَةِ َما يُ ْر ُضو َن ....................

أف أف ،أيُعطى على كتاب اهلل؟! ..........................

أَ ْف َض ُل اللي ِن َما َكا َن َم َع ُس ْلطَان .............................
وه ُك َّل يَ ْوم َر ِغيفا .................
وه ثَالَثا َوأَط َْع ْم ُت ُم ُ
أَفَالَ َح َب ْس ُت ُم ُ
أَ ْفلَ َح ِم ْن ُك ْم َم ْن ُح ِفظَ ِم َن ا ْل َه َوى َوالطَّ ِم ِع .....................
ا ْق ُتلُوا ُك َّل َس ِ
احرَ ،وفَرقُوا بَ ْي َن ُكل ِذي َم ْح َرم ..................
وس َع ْن َش َه َواتِ َها فَ ِإنَّ َها .......................
ا ْق َد ُعوا َه ِذهِ النُّ ُف َ
أَ ْق َر ُؤنَا أُبَيَ ،وأَ ْق َضانَا َعلِي.................................
سَ ،و َت َج َّر ْد لِل َْح ْر ِب ..........................
ض بَ ْي َن النَّا ِ
ا ْق ِ
أَ ْك ِث ُروا ِذ ْك َر النَّا ِر ف َ ِإ َّن َح َّر َها َش ِديد ...........................
المطَرَِ ،و ِإيَّا َك أَ ْن ُت َحم َر .......................
اس ِم َن َ
أَ ِك َّن النَّ َ
الم َس َّن ا ْل َب ِعير ........................
أَال ِإني قَ ْد َسنَ ْن ُت ا ِإل ْس َ
أال إني قد وليت عليكم وقضيت الذي ......................
اج ُر .........................
أَ َال َت َت َح َّو ُل ِإلَى ا ْل َم ِدينَةِ؟ ِف َيها ُم َه َ
الس َبايَا َوأَ ْو َالدِ ِه َّن ............................
أَ َّال ُت َفرقُوا بَ ْي َن َّ
ين؟ ..................
أَ َال ُت َهن ُئونِي؟ فَ َقالُوا :ب َِم ْن يَا أَ ِم َير ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
أَ َال َال أَ ْعلَ َم َّن َما قَ َال أَ َح ُد ُك ْمِ :إ َّن ُع َم َر ........................
أَال َال ُت ْغلُوا ُص ُد َق الن َس ِاء ،أَال َال ُت ْغلُوا ......................
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األثر

رقم األثر

أَ َال يَ ْس َت ْحيِي َه َذا أَ ْن يَ ْأتِ َي بِ ِإنَاء يَ ْح ِملُ ُه ........................
أَ َال َال يُ ْؤ َس ُر أَ َحد ِفي ْ ِ
اإل ْس َالمِ059 ..................................
ا ْل َزمِ ا ْل َح َّق يَل َْز ْم َ ا ْل َح ُّق 543 ..................................
ين 313 ................
أَل َ ْس َت بِأَ ْرض َم َض َّبة؟ قَ َال :بَلَى يَا أَ ِم َير ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
س أَ ْع َماال 203 ..................
أَل َ ْم أُ َح َّد ْث أَنَّ َ َتلِي ِم ْن أ َ ْع َما ِل النَّا ِ
أُ ُّم َسلِيط أَ َح ُّق 255 .........................................
49

الش ْه َر ُك ِت َب َعلَ ْي ُك ْم .........................
أَ َّما بَ ْع ُد فَ ِإ َّن َه َذا َّ
أَ َّما بَ ْع ُد فَ ِإني أُ ِ
وصي ُك ْم ب َِت ْق َوى اللَّه ِ ال َّ ِذي ......................
أَ َّما بَ ْع ُد فَ ِإني ل َ ْم أَ ُك ْن أَ َرى َش ْيئا ............................
السنَّةَِ ،و َت َفق َُّهوا ِفي ا ْل َع َرب َِّية ِ .................
أَ َّما بَ ْع ُد فَ َت َفق َُّهوا ِفي ُّ
الص َال َة لِ َو ْق ِت َهاَ ،و ِإ َذا ل َ ِق ُيت ُم .....................
أَ َّما بَ ْع ُد فَ َصلُّوا َّ
س ......................
أَ َّما بَ ْع ُد :فَ ِإنَّ ُه ل َ ْم يُ ِق ْم أَ ْم َر اللَّه ِ ِفي النَّا ِ
أَ َّما بَ ْع ُد :فَ ِإني َك َت ْب ُت ِإل َ ْي َ بِ ِك َتاب ل َ ْم آل ُ َ .....................
أَ َّما بَ ْع ُد :فَا ْئ َت ِز ُرواَ ،و ْار َت ُّدواَ ،وا ْن َت ِعلُوا ........................
اس َسأَلُو َك ..............
أَ َّما بَ ْع ُد :فَ َق ْد بَلَ َغ ِني ِك َتابُ َ َتذْ ُك ُر أَ َّن النَّ َ
اس ،فَ ِإ َّن األَ َس ْي ِف َع ..........................
أَ َّما بَ ْع ُد ،أَيُّ َها النَّ ُ
أَ َّما بَ ْع ُد ،ف َ ْاب َد ُءوا بِ ِد َم ْش َق ،فَا ْن َه ُدوا ل َ َها .......................
اخ ُر ُجوا ِم ْن بَ ْي َن ظ َْه َر ِي األَ َع ِ
اجمِ ...................
أَ َّما بَ ْع ُد ،ف َ ْ
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10
512
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األثر
الر َعا ِة َم ْن َس ِع َد ْت بِه ِ َر ِع َّي ُت ُه ................
أَ َّما بَ ْع ُد ،ف َ ِإ َّن أَ ْس َع َد ُّ
أَ َما بَ ْع ُد ،ف َ ِإ َّن ال ُّد ْن َيا ُحل َْوة َخ ِض َرة ،فَ ِإيَّا ُك ْم .....................
أَ َّما بَ ْع ُد ،ف َ ِإ َّن ا ْل ُق َّو َة ِفي ا ْل َع َم ِل أَ ْن َال ُت َؤخ َر َع َم َل ................
أما بعد ،فإ َّن اللَّه جل وعال أنزل في كل شيء.................
اء ُه اللَّ ُه َعلَ ْي ُك ْم.................
أَ َّما بَ ْع َد ،ف َ ِإ َّن َه َذا ا ْل َف ْي َء َش ْيء أَفَ َ
أَ َّما بَ ْع ُد ،ف َ ِإنَّ َ ل َ ْم ُت َؤد ْب َر ِع َّي َت َ بِ ِم ْث ِل .......................

أَ َّما بَ ْع ُد ،ف َ ِإنَّ ُه قَ ْد َرقِ َي ِإل َ َّي ِم ْن َح ِدي ِث َ .......................
ين أَ ْن يُ َكاتِ ُبوا ...............
أَ َّما بَ ْع ُد ،فَإ ْن َه َم ْن قَ ِبلَ َ ِم َن ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
أَ َّما بَ ْع ُد ،ف َ ِإني بَ َع ْث ُت ِإل َ ْي ُك ْم َع َّم َار ْب َن يَ ِ
اسر ....................
أَ َّما بَ ْع ُد ،ف َ ِإني قَائِل ل َ ُك ْم َم َقالَة قَ ْد قُد َر لِي.....................
أَ َّما بَ ْع ُد ،ف َ ِإني قَ ْد َول َّ ْي ُت َ قَ ْي َسارِيَ َة ،فَ ِس ْر ِإل َ ْي َها ..................
أَ َّما بَ ْع ُد ،فَ ُت َعا ِه ْد قَل َْب َ َ ،و َحادِ ْث ُج ْن َد َك ......................
أَ َّما بَ ْع ُد ،فَ ِس ْر ِم ْن َش َر َاف نَ ْح َو فَار َِس ........................
يت بِ ُك ْم َو ْاب ُتلِ ُيت ْم بِي........................
أَ َّما بَ ْع ُد ،ف َ َق ِد ْاب ُتلِ ُ
أَ َّما بَ ْع ُد ،فَال َت ُجو َز َّن النَّ ْه َر َوا ْق َت ِص ْر ..........................
الم .............................
أَ َّما بَ ْع ُد؛ فَأَ ْسه ِْل ُت ْث ِم ْر َو َّ
الس ُ
س نَ ْف َرة َع ْن ُس ْلطَانِه ِْم .......................
أَ َّما بَ ْع ُد؛ ف َ ِإ َّن لِلنَّا ِ
أَ َّما بَ ْع ُد؛ ف َ ِإنَّ ُه بَلَ َغ ِني أَ َّن ْام َرأَة ِم ْن أَ ْه ِل ا ْل َب ْص َر ِة ..................
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464
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439
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445
444
09
451
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493
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األثر
أما بعد؛ فإني أوصي بتقوى اهلل فإنه من ....................
اءنِي َما بَ ْي َن ا ْل ُع َذ ْي ِب َو ُحل َْوا َن ..................
أَ َّما بَ ْع ُد؛ ف َ َق ْد َج َ
أَ َّما بَ ْع ُد؛ فَلَ ْي َس ِم ْن َكد أَبِي َ َو َال ِم ْن َكد أُم َ .................
يت أَ ْن يَ ْن َخ ِر َق ُم ِري َطا ُؤ َك ............................
أَ َما َخ ِش َ
الر ُج ِل ِفي بَ ْي ِته ِ َتطَ ُّوعا ............................
أَ َّما َص َال ُة َّ
أَ َما َعلِ ْم َت أَنَّا ُكنَّا نَ ْق َرأُ { َو َجا ِه ُدوا ِفي اللَّه ِ َح َّق ِج َهادِهِ} ..........
أما في جاهليتي فما نادمت فيها غير لمة .....................
أَ َّما َما َذ َك ْر َت ِم ْن ُص ْح َبةِ َر ُسو ِل اللَّه ِ ‘ ......................
بن َح ِك ْيم ...........................
أَ َّما َما ِع ْش ُت أَنَا َو ِه َش ُام ُ
أَ َما َوال َّ ِذي نَ ْف ِسي ب َِي ِدهِ ل َ ْوالَ أَ ْن أَ ْت ُر َك .........................
أَ َما َواهلل ِ ل َ ْو َال أَني أَظُ ُّن أَنَّ ُك ْم َت ْس َت ْع ِملُونَ ُه ْم .....................
أَ َما َواللَّه ِ َما أُ َرا َك أَ َر ْد َت ب َِها اللَّ َه ............................
ول اهلل ِ ك ‘ ك يَ ْوما أَ ْن نَ َت َص َّد َق ......................
أَ َم َرنَا َر ُس ُ
اح َتا ُزوا فَ ْي َئ ُك ْم فَ ِإنَّ ُك ْم ِإ ْن ل َ ْم َت ْف َعلُوا........................
أَ ِن ْ
اخ َتلَ ْف ُت ْم َد َخ َل َعلَ ْي ُك ْم ُم َعاوِيَ ُة ْب ُن أَبِي ُس ْف َيا َن .................
ِإ ِن ْ
الشامِ قَ ِد ْاس َت َعانُونِي .....................
ِإ َّن ِإ ْخ َوانَ ُك ْم ِم ْن أَ ْه ِل َّ
ِإ َّن أَ ْخ َو َف َما أَ َت َخ َّو ُف َعلَ ْي ُك ْم بَ ْع ِدي ..........................
ِإ َّن أَ ْخ َو َف َما أَ َخ ُاف َعلَى َه ِذهِ ْاألُ َّمةِ ا ْل ُمنَ ِاف َق ...................
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031
61
413
16
404
014
31
16
245
34
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006
093
342
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األثر
إ ّن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه ................
ِإ َّن أَ ْخ َو َف َما أَ َخ ُاف َعلَ ْي ُك ْم َت َغ َّي ُر ال َّز َما ِن.......................

أَ ِن ْاد ُع فَ َالنا َوفُ َالنا ك نَاسا قَ ِد ا ْن َقطَ ُعوا .......................
الش َع َر ِاء ...........................
أَ ِن ْاس َت ْن ِش ْد َم ْن قِ َبلَ َ ِم َن ُّ
وه فَلَ َعلَّ ...................
ِإ ِن ْاش َت َهى َمرِ ُيض ُك ُم َّ
الش ْي َء فَ َال َت ْح ُم ُ
س .....................
أَ ِن ْاعرِ ُضوا َعلَى َم ْن قِ َبلَ ُك ْم ِم َن ا ْل َم ُجو ِ
اس أُ ْع ِط َي َت ُه ْم َوأَ ْر َزاقَ ُه ْم ...........................
أَ ْن أَ ْع ِط النَّ َ
ين َكانُوا يُ َؤ ُّدو َن ِج ْزيَ َت ُه......................
أَ ْن أَ ْع ِط ِم َيراثَ ُه ال َّ ِذ َ
ول اللَّه ِ ‘ ...................
إ ْن أَ ْع َط ْو َك َما َكانُوا يُ ْعطُو َن َر ُس َ
وها.....................
أَ ِن ْاع َم ُدوا ِإلَى َّ
الص َو ِافي ال َّ ِتي أَ ْص َفا ُك ُم َ

أَ ْن أَقِ َّر ا ْل َف ِ
ين َعلَى َحالِه ِْمِ ،إال َم ْن َح َار َب ..................
الح َ
اب اللَّه ِ .......................
ض ب َِما ْاس َت َبا َن ل َ َ ِم ْن ِك َت ِ
أَ ِن ا ْق ِ
إ َّن أكمل الرجال رأيا من إذا لم يكن ........................
ِإ َّن ْاألَ ِهلَّ َة بَ ْع ُض َها أَ ْك َب ُر ِم ْن بَ ْعض ............................
اخ ُر ْج ........................
ِإ َّن ا ْل ُج ُم َع َة َال َت ْحب ُِس ُم َس ِافرا ،ف َ ْ
ِإ َّن ا ْل ِح َجا َز ل َ ْي َس ل َ ُك ْم بِ َدار ِإال َعلَى النُّ ْج َعة ِ ....................
ِإ َّن ا ْل ِح ْك َم َة ل َ ْي َس ْت َع ْن ِك َبرِ السن ...........................
ِإ َّن ا ْل َح َياء ل َ َي ُد ُّل َعلَى َهنَات َذ ِ
ات أَ ْل َوان .......................
َ

415

رقم األثر
259
311
434
451
290
412
431
526
533
461
466
349
641
51
391
351
519
643
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األثر
إ ّن الذين يشتهون المعصية وال يعملون ......................
وط .......................
الر ْج َف ِم ْن َك ْث َر ِة الزنَاَ ،و ِإ َّن قُ ُح َ
ِإ َّن َّ
اض َع لِلَّه ِ َرفَ َع اللَّ ُه ِح ْك َم َت ُه ......................
ِإ َّن ا ْل َع ْب َد ِإ َذا َت َو َ
ِإ َّن ا ْل َع َال َء ْب َن ا ْل َح ْض َر ِمي َخ َر َج ب َِج ْيش فَأَ ْق َط َع ُه ْم .................
ِإ َّن ا ْل َع َم َل ِكير فَا ْن ُظ ْر َك ْي َف َت ْخ ُر ُج ِم ْن ُه.........................
ين بَ َدأَ بِنُ ُب َّوة َو َر ْح َمة ...................
ِإ َّن اللَّ َه بَ َدأَ َه َذا ْاألَ ْم َر ِح َ
ِإ َّن اللَّ َه َت َب َار َك َو َت َعالَى َذ َك َر رسوله َو َما بَ َع َث ُه.....................

رقم األثر
541
314
553
415
69
292
052

ِإ َّن اللَّ َه َت َعالَى ِإنَّ َما َض َر َب ل َ ُك ُم األَ ْم َث َال .......................
الش ْك َر .............
ِإ َّن اللَّ َه ُس ْب َحانَ ُه َوب َِح ْم ِدهِ قَ ِد ْاس َت ْو َج َب َعلَ ْي ُك ُم ُّ
ِإ َّن اهللَ َع َّز َو َجلَّ َج َعلَ ِني َخازِنا لِ َه َذا ا ْل َما ِل .....................
ِ
اء ...................
ِإ َّن اهللَ َع َّز َو َجلَّ َر َّخ َص لنَبِيه ِ ك ‘ ك َما َش َ
ِإ َّن اللَّ َه َع َّز َو َجلَّ قَ ْد َج َم َع َعلَى ا ِإل ْسالمِ .....................
ِإ َّن اهللَ َع َّز َو َجلَّ يَ ْح َفظُ دِينَ ُهَ ،و ِإني ل َ ِئ ْن ......................
إ َّن اهلل ع َّظم الوفاء ،فال تكونون أوفياء.......................

411

إ َّن اهلل قد فتح على المسلمين الشام والعراق ..................

455

إ ّن اهلل نَ َه َج سبيله ،وكفانا برسوله ،فلم يبق ...................
ين َما ْاس َت َق َام ْت ....................
اس ل َ ْم يَ َزالُوا ُم ْس َت ِقي ِم َ
ِإ َّن النَّ َ
اج ُه َّن َر ْغ َبة َو َر ْه َبة.......................
اء يُ ْع ِط َ
ين أَ ْز َو َ
أَ َّن الن َس َ
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35
394
213
211
36
311

611
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األثر
إ ّن الوالي إذا طلب العافية ممن هو دونه .....................
ِإ َّن ا ْل َوالِي ال يَ ْصلُ ُح؛ ِإال بِأَ ْربَع .............................

ِالو ْح ِي ...........................
ِإ َّن أُنَاسا َكانُوا يُ ْؤ َخذُ و َن ب َ
أَ ِن ا ْن ُظ ُروا ِإلَى َر ُجل ِم ْن َصالِ ِحي ...........................
الص َال ُة فَ َم ْن َح ِف َظ َها .....................
ِإ َّن أَ َه َّم أَ ْمرِ ُك ْم ِع ْن ِدي َّ
الش ْيطَا ِن .......................
ِإ َّن َت ْش ِق َيق ا ْل َك َالمِ ِم ْن َش َق ِاش ِق َّ
يث ا ْل َجا ِهلِ َّيةِ ف َ ِإنَّ َها ُت َذك ُر ..................
اس أَ َحادِ َ
أَ ْن َجن ِب النَّ َ
ِإ َّن َخ ْف َق الن َعا ِل َخل َْف ْاألَ ْح َم ِق قَ َّل َما يُ ْب ِقي ِم ْن دِي ِنه ِ .............

اء ْت فَ َارقَ ْت ُه ..............................
أَ ْن َخي ُر َ
وها فَ ِإ ْن َش َ
ِإ َّن َذلِ ليسوؤني ،فَ َم ْن ل َ ِق َي ُه فَل ُْي ْخب ِْر ُه أَني ....................
إ ّن رسول اهلل ‘ أذن لنا في المتعة ........................
ود ..........................
ِإ َّن َر ُس َ
ول اللَّه ِ ‘ َكا َن َع َام َل يَ ُه َ
ول اهلل ِ ‘ َكا َن يَ َتأَل َّ ُف ُك َما ............................
ِإ َّن َر ُس َ
ول اهلل ِ ك ‘ ك ل َ ْم يَ ُم ْت .............................
ِإ َّن َر ُس َ
أَ ْن ِس ْر ِإلَى ُع ْت َب َة ْب َن َغ ْز َوا َن فَ َق ُد َول َّ ْي ُت َ َع َملَ ُه ...................
الر ْمي َوا ْل ُف ُر ِ
وس َّي َة .................
أَ ْن َعل ُموا أَ ْو َال َد ُك ُم الس َب َ
اح َة َو َّ َ
الر ْم َي ...................
أَ ْن َعل ُموا ِغل َْمانَ ُك ُم ا ْل َع ْو َمَ ،و ُم َقاتِلَ َت ُك ُم َّ
والء فَ َسر ِح ا ْل َق ْع َقا َع .....................
ِإ ْن فَ َت َح اهللُ َعلَ ْي ُك ْم َجلُ َ
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الر ُج َل ....................
ِإ َّن ِفي ا ْل َم َعارِي ِ
ض َما يَ ُك ُّف أَ ْو يَ ِع ُّف َّ
وه ...........................
ِإ ْن َكا َن َعلِ َم أَ َّن اهللَ َح َّر َم ُه فَ ُح ُّد ُ
اضرِ ْب ُعنُ َق ُه .........................
ِإ ْن َكا َن لِ ًّصا أَ ْو َحارِبا فَ ْ
وسى ..............
ِإ ْن ُك ْن َت َت ْعلَ ُم أَنَّ َها ال َّت ْو َرا ُة ال َّ ِتي أُ ْن ِزل َ ْت َعلَى ُم َ

س ال َّ ِتي َت ْجلِ ُسو َن ...................
أَ ْن ال َت َّت ِخذُ وا َعلَى ا ْل َم َجالِ ِ
ِ
اء ُك ْم ،فَ ِإنَّ ُه ِم ْن َشر أَيَّا ِم ُكم .....................
أَ ْن َال ُتطيلُوا بِنَ َ
أَ ْن َال ُت ْق َت َل نَ ْفس ُدونِي ...................................
ين بِ ِف ْطرِ ُك ْم .........................
أن َال َت ُكونُوا ِم َن ا ْل ُم َسو ِف َ
أَ ْن َال يَ ْجلِ َد َّن أَ ِم ُير َج ْيش َو َال َسرِيَّة ..........................

شَ ،و َال أَ ِم ُير َس ِريَّة ......................
أَ ْن َال يَ ُح َّد أَ ِم ُير ا ْل َج ْي ِ
الر ُج ُل ا ْل َح َّم َام ِإالَّ بِ ِم ْئ َزر........................
أَ ْن ال يَ ْد ُخ َل َّ
أَ ْن َال يُ َق َّر لِي َعا ِمل أَ ْك َث َر ِم ْن َسنَةَ ،وأَقِ ُّروا .....................
ِإ َّن لِلَّه ِ ِع َبادا يُ ِم ُيتو َن ا ْل َبا ِط َل ب َِه ْجرِهِ ..........................
ِ
ين .........................
أَ َّن ُم ْر َم ْن قِ َبلَ َ ِم َن نِ َساء ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
اس يَ ُح ُّجو َن ،ف َ َم ْن ل َ ْم يَ ْس َت ِط ْع .....................
أَ ْن ُم ُروا النَّ َ
وف ..........................
ِإ َّن ِم َن النَّا ِ
الص َ
س نَاسا يَل َْب ُسو َن ُّ
يش ِت َ ...........................
ِإ َّن َم ْن فَق ََّه َ َرفَّ َق َ ِفي َم ِع َ
الما ِل لِ ُي َجا ِه ُدوا .....................
ِإ َّن نَاسا يَ ْأ ُخذُ و َن ِم ْن َه َذا َ
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ِ
ِ
اء .................
ِإ َّن َه َذا نَبِي م َن ْاألَ ْنب َِياء َوالنَّ ُار َال َت ْأ ُك ُل ْاألَ ْنب َِي َ
ِ
الر ْي َحا ِن .......................
أَ ْن يُ َغسلُوا َدا ْن َي َال بِالس ْد ِر َو َماء َّ
ِإ ْن يَ ُك ْن ل َ َ ِدين؛ فَلَ َ َك َرمَ ،و ِإ ْن يَ ُك ْن ......................
أَنَا أُ َحدثُ ُك ْم َما ْاس ُت ِح َّل ِم ْن َما ِل اللَّه ِ..........................
الص َو ِر ال َّ ِتي ِف َيها................
ِإنَّا َال نَ ْد ُخ ُل َكنَائِ َس ُك ْم ِم ْن أَ ْج ِل ُّ
ِإنَّا َواللَّه ِ َما َو َج ْدنَا لِ َه َذا الْ َما ِل َسبِيال .........................
ِالصبِر ..............................
ِإنَّا َو َج ْدنَا َخ ْي َر َع ْي ِشنَا ب َّ
اس َول َ ْس َت بِأَ ِمير.........................
أُ ْن ِب ْئ ُت أَنَّ َ ُت ْف ِتي النَّ َ

أَ ْن َت َسي ُدنَاَ ،و َخ ْي ُرنَاَ ،وأَ َح ُّبنَا ِإلَى َر ُسو ِل اهلل ِ ك

.......

أَ ْن ُت ُم ا ْل ُم َت َوا ِكلُو َنِ ،إنَّ َما ا ْل ُم َت َوك ُل ال َّ ِذي يُ ْل ِقي َح َّب ُه ................
أ ْن ُش ُد ُك َما بِاللَّهَِ ،ه ْل َت ْعلَ َما ِن أَ َّن .............................
ا ْنطَلِ ُقوا ب ِْسمِ اللَّهَِ ،و ِفي َسبِي ِل اللَّهِ؛ ُت َقاتِلُو َن ...................
اء ُه؛ فَ َواللَّه ِ َما ..............................
ا ْن ُظ ْر َه َذا َو ُض َربَ َ
ض ا ْل َم ْكرِ َوا ْل َخ ِد َيعة ِ .......................
ِإنَّ َ ُت ْق ِد ُم َعلَى أَ ْر ِ
ِإنَّ َ َك َت ْب َت َت ْسأَل ُ ِني َع ْن قَ ْوم َد َخلُوا ِفي ْ ِ
اإل ْس َالمِ.................
ِإنَّ َ ل َ ْم َتنَ ْل َع َم َل ْاآل ِخ َر ِة ب َِش ْيء أَ ْف َض َل .......................
ِإنَّ َما أَ َخ ُاف َعلَ ْي ُك ْم َر ُجلَ ْي ِنَ :ر ُجل َتأَ َّو َل ا ْل ُق ْرآ َن ..................
ِإنَّ َما َح َب َس ِني َغ ْس ُل ثَ ْوبِي َه َذا َكا َن يُ ْغ َس ُل ......................
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ِإنَّ َما َم َث ُل ا ْل َع َر ِب ِم ْث ُل َج َمل أَنِف ا َّت َب َع قَائِ َد ُه ....................
الش ُرو ِط ...........................
ِإنَّ َما َم َقا ِط ُع ا ْل ُح ُقو ِق ِع ْن َد ُّ
ِإنَّ ُه أَ َتانِي ِك َتابُ َ أَنَّ َ ُت ِغ ُير َعلَى َم ْن قِ َبلَ َ .....................
س َج ًّما غفيرا .......................
إنه بَلَ َغ ِني أَنَّ َ َت ْأ َذ ُن لِلنَّا ِ
ِإنَّ ُه َس َي ْأتِي نَاس يُ َجادِلُونَ ُك ْم ب ُِشب َه ِ
ات الْ ُق ْرآ ِن ....................
ُ
اءنِي ِك َتابُ ُك ْم َت ْس َت ِم ُّدونِيَ ،و ِإني أَ ُدل ُّ ُك ْم .................
ِإنَّ ُه قَ ْد َج َ
ِإنَّ ُه َكا َن ُو َال َة َه َذا ا ْلب ْي ِ
ت قَ ْبلَ ُك ْم ط َْسم .........................
َ
ِإنَّ ُه َألَ َّو ُل يَ ْوم َكنَّانِي ِفيه ِ بِأَبِي َح ْفص .........................
س .................
س ُو ُجوه يَ ْرفَ ُعو َن َح َوائِ َج النَّا ِ
ِإنَّ ُه ل َ ْم يَ َز ْل لِلنَّا ِ
ِإنَّ ُه ل َ َي ُسو ُؤنِي أَ ْن يَ ْخ َتلِ َف ا ْثنَا ِن ..............................
ِإنَّ ُه َم ْن يَ ْع َم ْل بِالْ َه َوى َوا ْل َم ْع ِص َيةِ يَ ْس ُقطْ .......................
ِإنَّ َها َس َت ُكو ُن أُ َم َر ُاء َو ُع َّمال ُص ْح َب ُت ُه ْم ِف ْتنَة ......................
ِإنَّ َها ِف ْتنَة لِل َْم ْت ُبو ِعَ ،و َم َذلَّة لِل َّتابِ ِع ............................
إني أحب أن يكون الرجل في أهله كالصبي ...................
يح ........................
يح الل َسا ِن فَ ِس َ
نسانا فَ ِص َ
ِإني أَ َرا َك ِإ َ
ِإني أَ َرا َك َكأَ َّن ِفي نَ ْف ِس َ َش ْيئا ،أَ َرا َك َت ُظ ُّن ....................
ِإني أَ ْسأَل ُ َ َع ْن أَ ْمر فَال َت ْك ُت ْم ِني ............................
ِإني أَ ْن َز ْل ُت نَ ْف ِسي ِم ْن َما ِل اللَّه ِ َم ْن ِزل َ َة .........................
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السابِ َقةِ .............................
ِإني ِإنَّ َما أَ ْعطَ ْي ُت ُك ْم َعلَى َّ
اجة ِإال َس َد ْد ُت َها ...................
ِإني َحرِيص َعلى أَال أَ َد َع َح َ
ِإني َرأَ ْي ُت َكأَ َّن ِديكا نَ َق َرنِي ................................
ِإني سأخبركم عني َو َعن أبي بكر ...........................
ِإني قَ ْد أُ ْل ِق َي ِفي ُرو ِعي أَنَّ ُك ْم ِإ َذا ل َ ِق ُيت ُم .......................
الشامِ ..................
ِإني قَ ْد بَ َع ْث ُت ِإل َ ْي َ أَ ْه َل الْ ِح َجا ِز َوأَ ْه َل َّ
وسى لِ َي ْأ ُخ َذ........................
ِإني قَ ْد َول َّ ْي ُت َعلَ ْي ُك ْم أَبَا ُم َ
السنَ َنَ ،و ِإني َذ َك ْر ُت ..................
ِإني ُك ْن ُت أُرِي ُد أَ ْن أَ ْك ُت َب ُّ
ِإني ُك ْن ُت َو َجار لِي ِم َن األَ ْن َصا ِر ِفي بَ ِني أُ َم َّي َة ..................

اء َك .................
ِإني َال أُ َرانَا ِإ َّال قَ ْد أَ ْج َح ْفنَا بِا ْل َجد ،فَ ِإ َذا َج َ
ول :ل َ ُه ِح ْرفَة .................
الر ُج َل ،فَ ُي ْع ِج ُب ِني ،فَأَقُ ُ
ِإني ألَ َرى َّ
ِ
الس ْم ِع ....................
ِإني َألَظُ ُّن َّ
يما يَ ْس َترِ ُق ِم َن َّ
الش ْيطَا َن ف َ
اس .............................
ِإني َألَظُنُّ ُك ْم قَ ْد أَ ْهلَ ْك ُت ُم النَّ َ
س ب َِذلِ َ الْ َم ْو ِض ِع ...........................
ِإني َألَ ْعلَ ُم النَّا ِ
ِإني ل َ ْم أَ ْب َع ْث ُك ْم َج َباب َِرة َول َ ِك ْن بَ َع ْث ُت ُك ْم أَئِ َّمة .....................
ِإني ل َ ْم أُ ْز ِع َج ُك ْم ِإال ألَ ْن َت ْش َت ِر ُكوا ِفي أَ َمانَ ِتي ...................
ِ
ين َو َال ....................
ِإني ل َ ْم أَ ْس َت ْع ِم ْل َ َعلَى دِ َماء ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
ِإني ل َ ْم أَ ْع ِز ْل َخالِدا َع ْن َس ْخطَة َوال ِخ َيانَة.....................
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اب ................
ِإني ل َ ْم أَ ُك ْن ألَ ْس َت ْع ِملُ َ َعلَى َر ُجل ِم ْن أَ ْص َح ِ
س فَلَ ْم أَ َر ِع ْن َد ُه ْم ِش َقاقَا .................
ِإني نَ َظ ْر ُت ِفي أَ َمرِ النَّا ِ
ِإني نَ َظ ْر ُت ِفي أَ ْه ِل ا ْل َم ِدينَةِ َو َج ْد ُت ُك َما ِم ْن أَ ْك َثرِ أَ ْهلِ َها َع ِش َيرة .......
ِإني نَ َه ْي ُت َع ْن َك َذا َو َك َذا ..................................
ِإني َواللَّه ِ ل َ َق ْد أَ َرى َت ْع ِذ َير ُك ْمَ ،و َك َرا ِه َّي َت ُك ْم .....................
إني واهلل ما أدع حقا هلل لشكاية تظهر ........................
إني وجهت معلما ليس ل سوط وال عصا ..................
الش ْكرِ َم َع َم ِزيد ِم َن اهلل ِ ...............................
أَ ْه ُل ُّ
وصي ا ْل َخلِي َف َة ِم ْن بَ ْع ِدي َخ ْيراَ ،وأُ ِ
أُ ِ
وصيه ِ .....................
أُ ِ
وصي َ ب َِت ْق َوى اللَّه ِ ال َّ ِذي يَ ْب َقى َويَ ْفنَى َما ِس َو ُاه .................
أُ ِ
وصي َ ب َِما أَ ْو َصا َك بِه ِ ا ْل ُق ْرآ ُن َوأَ ْن َها َك َع َّما نَ َها َك ................

أُ ِ
اب اللَّه ِ َع َّز َو َج َّل؛ ف َ ِإنَّ ُك ْم ل َ ْن َت ِضلُّوا ...............
وصي ُك ْم بِ ِك َت ِ
أُول َ ِئ َ أَ ْع َيا ُن ا ْل َع َر ِب َو ُغ َر ُر َها ..............................
ول .........................
أَو ْه ك يَ ُم ُّد ب َِها َص ْو َت ُه ك ل َ ْو َغ ْي ُر َك يَ ُق ُ
أَ ْي بُنَ َّيةِِ ،إنَّ َما َح ُّق أَ ْقرِبَائِي ِفي َمالِي .........................
ي ..................
ِإيَّا َك َو َّ
الض ْج َر َةَ ،وا ْل َغ َض َبَ ،وا ْل َغلَ َقَ ،وال َّتأَذ َ
إياك ومؤاخاة األحمق ،فإنه ربما أراد .......................

ِإيَّا ُك ْم َواللَّ ْح َم ،فَ ِإ َّن ل َ ُه َض َر َاوة ..............................
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الس ِ
وء .....................................
ورضا َع ُّ
ِإيَّا ُك ْم َ
ِإيَّا ُك ْم َو َه ِذهِ ا ْل ُف ْض َل؛ فَ ِإنَّ َها ِإ َذا نَ َزل َ ْت بَ َع َث اللَّ ُه .................
الر ِع َّي ُةِ ،إ َّن لِ ُّلر َعا ِة َعلَ ْي ُك ْم َحقًّا .........................
أَيَّ ُت َها َّ
ا ْئ ِته ِْم َوال َت ْف ِت ْن ُه ْم َع ْن دِي ِنه ِْم ،ثُ َّم أَ ْجلِه ِْم ......................

أَ ْي َن ُت َرى أَ ْن أُ َصل َي ......................................
اس ِإ َّن اللَّ َه َج َع َل َما أَ ْخطَأَ ْت أَ ْي ِدي ُك ْم ...................
أَيُّ َها النَّ ُ
اس ِإنَّ ُه ل َ ْم يَ ْبلُ ْغ ُذو َحق ............................
أَيُّ َها النَّ ُ
اس َعلَ ْي ُك ْم بِطَلَ ِب ا ْل ِع ْلمِ؛ ِإ َّن لِلَّه ِ ر َِداءَ ..................
أَيُّ َها النَّ ُ
اس ،أَ ْصلِ ُحوا أَ ْم َوال َ ُك ُم ال َّ ِتي .........................
أَيُّ َها النَّ ُ
اس ،أَ ْصلِ ُحوا َم َعايِ َش ُك ْم .............................
أَيُّ َها النَّ ُ
ِ
ِ
اب .................
يما َغ َ
أَيُّ َها النَّ ُ
اس ،ا َّت ُقوا اللَّ َه في أَ ْن ُف ِس ُك ْم َوف َ
أيها الناس ،استغفروا ربكم إنه كان غفارا ....................
ض الطَّ َم ِع فَ ْقر.......................... ،
أَيُّ َها النَّ ُ
اسِ ،إ َّن بَ ْع َ
اسِ ،إني قَ ْد َعلِ ْم ُت أَنَّ ُك ْم ُت ْؤنِ ُسو َن ِمني .................
أَيُّ َها النَّ ُ

اسِ ،إني نَ َظ ْر ُت ِفي أَ ْمرِ ْ ِ
اإل ْس َالمِ......................
أَيُّ َها النَّ ُ
سِ ،إني َواللَّه ِ َما َع َز ْل ُت ُش َر ْحب َِيل ....................
أَيُّ َها النَّا ِ
اسِ ،إيَّا ُك ْم َوا ْل ِبطْنَ َة ِم َن الطَّ َعام ِ ........................
أَيُّ َها النَّ ُ
اسُ ،ك ِت َب َعلَ ْي ُك ْم ثَ َالثَ ُة أَ ْس َفارُ ،ك ِت َب ..................
أَيُّ َها النَّ ُ
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64
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رقم األثر

السنَّة ِ .......................
اسَ ،ال نَ ِج َد َّن أَ َحدا بَ ْع َد ُّ
أَيُّ َها النَّ ُ
اس ،ل َ َق ْد َرأَ ْي ُت ِني َو َما لِي ِم ْن أَ َكا ِل .....................
أَيُّ َها النَّ ُ

ول اللَّه ِ أَ َو َعلَ ْي َ أَ َغ ُار ..................
بِأَبِي أَ ْن َت َوأُمي يَا َر ُس َ
الر ِع َّية ِ ........................
بِأَ َّن ل َ ُك ْم َم ْع َش َر ا ْل َ
وال ِة َحقًّا ِفي َّ
الشر أَ َّن يَ ْح ِق َر أَ َخ ُاه ......................
ب َِح ْس ِب ا ْل ُم ْؤ ِم ِن ِم َن َّ
ِ
ِ ِ
يس ُه ....................
ي َجلِ َ
ب َِح ْس ِب ا ْل ُم ْؤم ُن م َن ا ْل َغي أَ ْن يُ ْؤذ َ
بسم اللَّه الرحمن الرحيم من عبد اللَّه عمر أمير المؤمنين إلى النُّ ْع َما َن
ابِ ،إلَى َس ْع ِد
الر ِحيمِِ ،م ْن َع ْب ِد اللَّه ِ ُع َم َر ْب ِن الْ َخطَّ ِ
الر ْح َم ِن َّ
ب ِْسمِ اللَّه ِ َّ

016
303
1
516
090
613
535
514

ين ِإلَى أَ ْه ِل ُر َعاش ُكله ِْم
الر ْح َم ِن َّ
ب ِْسمِ اللَّه ِ َّ
الر ِحيمِِ ،م ْن ُع َم َر أَ ِميرِ ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
بسم الل الرحمن الرحيم ،هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيليا .

552

بسم اللَّه الرحمن الرحيم ،هذا ما أعطى عبد اللَّه عمر أمير المؤمنين أهل لد

550

بسم اهلل وعلى عون اهلل وامضوا بتأييد اهلل ....................
بَلَ َغ ِني أَ َّن أَ ْه َل ْاألَ ْم َصا ِر ا َّت َخذُ وا ا ْل َح َّم َام ِ
ات ،فَ َال ................
ِ
ين َوا ْل ُم َه ِ
ين .................
اجرِ َ
بَلَ َغ ِني أَ َّن نِ َساء ِم ْن نِ َساء الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
بلغني أن تدلكت بخمر ،وإن اللَّه قد حرم ..................

341

بلغني أن نزلت منزال كئودا ال تؤتى فيه ....................
بَلَ َغ ِني أَنَّ ُك ْم َت َّت ِخذُ و َن َم َجالِ َس ،ال يَ ْجلِ ُس ا ْثنَا ِن .................
اب َرب ُِيع الص ْب َيا ِن ....................................
ال ُّت َر ُ
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َت َش َاو ُروا ِفي أَ ْمرِ ُك ْم ،فَ ِإ ْن َكا َن ا ْثنَا ِن َوا ْثنَا ِن .....................
َت َع َال أُبَاقِي َ ِفي ا ْل َم ِاء....................................
الس ِكينَ َة َوا ْل ِحل َْم ...................
َت َعلَّ ُموا ا ْل ِعل َْم َو َت َعلَّ ُموا لِ ْل ِع ْلمِ َّ
اسَ ،و َت َعلَّ ُموا ل َ ُه ا ْل َوقَ َار ................
َت َعلَّ ُموا ا ْل ِعل َْم َو َعل ُم ُ
وه النَّ َ
َت َعلَّ ُموا ا ْل ِم ْهنَ َة؛ فَ ِإنَّ ُه يُ ِ
اج أَ َح ُد ُك ْم ..................
وش ُ أَ ْن يَ ْح َت َ
َت َعلَّ ُموا أَ ْن َسابَ ُك ْمَ ،و ِصلُوا أَ ْر َح َام ُك ْم ..........................
َت ْع َم ُد ِإلَى َس ْتر َس َت َر ُه اهللُ فَ َت ْك ِش َف ُه؟ ...........................
َت ْع َم ُد ِإلَى ِم ْث ِل ُز ْه َر َة ك َوقَ ْد َصلِ َي ............................
ودوا ...................................
َت َفق َُّهوا قَ ْب َل أَ ْن َت ُس ُ
اء بَنَ ِ
ات فَار َِس .....................
َت ْهلَ ُ ا ْل َع َر ُب ِح َ
ين َت ْبلُ ُغ أَ ْن َب ُ
وء .................
الر ُج ُل ا ْل َع َم َل ُّ
ال َّت ْوبَ ُة النَّ ُص ُ
وح أَ ْن يَ ْج َت ِن َب َّ
الس َ
ال ُّت َؤ َد ُة ِفي ُكل َش ْيء َخ ْير ِإ َّال َما َكا َن ِم ْن أَ ْمرِ ْاآل ِخ َر ِة .............
ثَ َال َث َكلِ َمات ِإ َذا قُل ُْت َها ف َ َه ْي ِمنُوا َعلَ ْي َها ........................
ول اللَّه ِ ‘ ...........................
ثَ َالث َألَ ْن يَ ُكو َن َر ُس ُ
ثَ َالث ُه َّن فَ َواقِ ُرَ :ج ُار ُسوء ...............................
ِين فَ ِإنَّ ُه ْم أَ َر ُّق َش ْيء أَ ْف ِئ َدة.......................
َجالِ ُسوا ال َّت َّواب َ
ِ
الش ْيطَا ُن .......................
وتَّ :
الج ْب ُت :السحرَ ،والطَّا ُغ ُ
َح ِ
اس ُبوا َو ِزنُوا ......................
اس ُبوا أَ ْن ُف َس ُك ْم قَ ْب َل أَ ْن ُت َح َ
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229
343
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34
233
51
369
213
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ِ ِ
وء ُت ُه ُخلُ ُق ُه...........................
َح َس ُب ا ْل َم ْرء دينُ ُهَ ،و ُم ُر َ
الحمد هلل الذي أعزنا باإلسالم ،وأكرمنا باإليمان ..............
ا ْل َح ْم ُد لِلَّهُِ ،س َو َار ْي ِك ْس َرى ْب ِن ُه ْر ُم َز ِفي .....................
اع ُه ....................
َح َمل ُْت َعلَى فَ َرس ِفي َسبِي ِل اللَّهِ ،فَأَ َض َ
اء َكا َن ا ْل َم ُالَ ،و َح ْي ُث .........................
َح ْي ُث َكا َن ا ْل َم ُ
وه ْم بِأَ ْع َمالِ ُك ْم ................
اس ب َِما يُ ِح ُّبو َنَ ،و َزايِلُ ُ
َخالِطُوا النَّ َ

ين ط ُْه َرة ِألَ ْع َمالِه ِْم ....................
ُخ ِذ َّ
الص َدقَ َة ِم َن ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
ُخذُ وا ب َِحظ ُك ْم ِم َن ا ْل ُع ْزلَة ِ .................................
ول اهلل ِ ................................
ض َر ُس َ
َخ َر ْج ُت أَ َت َع َّر ُ
َخ َر ْجنَا َم َع َر ُسو ِل اهلل ِ ك ‘ ك ِإلَى َت ُبو َك.......................
يشةِ أَ ْخ َو ُف ِع ْن ِدي َعلَ ْي ُك ْم .....................
ا ْل َخ َر ُق ِفي ا ْل َم ِع َ
َد ْع ل َ ُه ْم قَ ْد َر َما يَ َق ُعَ ،وقَ ْد َر َما يَ ْأ ُكلُو َن ........................
وها لَنَا ........................
َد ْع ُهَ ،ال َخ ْي َر ِفيه ِْم ِإ ْن ل َ ْم يَ ُقول ُ َ
َد ُعوا َه ِذهِ ا ْلب َّراق ِ
َّات لِلن َس ِاء ................................
َ
َاعة ِ ...........................
َد ُعو ُه ْمُ ،ع َم ُر َو ُآل ُع َم َر ِفي ط َ
ول اللَّه ِ ‘ ..............................
َذا َك أَ ِمير أَ َّم َر ُه َر ُس ُ
ُذ ِك َر لِي أَ َّن مطرس بِلِ َسا ِن ا ْل َفار ِِس َّيةِ ْاألَ َمنَ ُة .....................
ودى أَبَدا .............................
َذلِ َ قَ ِت ُيل اللَّهَِ ،ال يُ َ
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41
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وه ،ا ْل ِع َر َاق ا ْل ِع َر َاق ...........................
َذلِ َ قَ ْد ُك ِف ُيت ُم ُ
ي َك ِثيرَ ،وا ْل َح ْز ُم قَلِيل.................................
َّ
الر ْأ ُ

َر ِح َم اللَّ ُه َم ْن قَ َّد َم فَ ْض َل الْ َما ِلَ ،وأَ ْم َس َ ......................
ُر ُّدوا ا ْل َج َه َاال ِ
السنَّة ِ ................................
ت ِإلَى ُّ
وم َح َّتى يَ ْصطَلِ ُحوا؛ فَ ِإنَّ ُه أَ ْب َرأُ......................
ُر ُّدوا ا ْل ُخ ُص َ
احة لِ ْل َقل ِْب َوا ْل َج َس ِد ......................
ال َّز َه َاد ُة ِفي ال ُّد ْن َيا َر َ
َزو ْج َها َك َما ُت َزو ُجو َن َصالِ َح نِ َسائِ ُك ْم .........................
َزو ْج َها ،فَ َوال َّ ِذي نَ ْف ُس ُع َم َر ب َِي ِدهِ ...........................

زوجوا أوالدكم إذا بلغوا وال تحملوا آثامهم ..................
َسأُ َخ ِ
ين ........................
اص ُم ِ ِإلَى نَ ْف ِس ِ  ،أَ َما َت ْعلَ ِم َ

َس َالم أَ َّما بَ ْع ُد  ،فَ ِإنَّ ُه َما َت ْن ِز ُل ب َِع ْبد ُم ْؤ ِمن ......................
َس َالم َعلَ ْي َ أَ َّما بَ ْع ُد ،فَ ِإنَّا َعه ِْدنَا َك َوأَ ْم ُر نَ ْف ِس َ .................

سالم عليك فإني أحمد إليك الل الذي ال إله إال هو ،أما بعد فقد عجبت.
َس َالم َعلَ ْي َك ،فَإنِّي أَ ْح َم ُد إل َ ْي َك الل َه الذي َال إل َ َه إال ُه َو ،أَما بَ ْع ُد ،فَإن القضا .
َس َالم َعلَ ْي ُك ْم ،أَ َّما بَ ْع ُد؛ فَ ِإ َّن فُ َال َن ْب َن فُ َالن أَ ْخ َب َرنِي .............
َس َالم َعلَ ْي ُك َما أَ َّما بَ ْع ُد فَ ِإنَّ ُك َما َك َت ْب ُت َما ِإل َ َّي َتذْ ُك َرا ِن أَنَّ ُك َما َعه ِْد ُت َمانِي ...
ِ
ور َة .................
َس ِم ْع ُت ِه َش َام ْب َن َح ِكيمِ ْب ِن ح َزام ،يَ ْق َرأُ ُس َ
السنَّ ُة َما َسنَّ ُه اللَّ ُه َو َر ُسول ُ ُهَ ،ال َت ْج َعلُوا َخطَأَ ...................
ُّ
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ِ
الر ْم ِي ............................
وء اللَّ ْح ِن أَ َش ُّد ِم ْن ُسوء َّ
ُس ُ
ين يُ ْس َت ْج َه ُل ...............
َّ
السي ُد ا ْل َج َو ُاد ِح َ
يم ِح َ
ين يُ ْسأَ ُل ،ا ْل َحلِ ُ
يم ُة ا ْل َعابِ ِد ......................................
اء َغ ِن َ
الش َت ُ
س ثَ َالثَةُ :م َت َكبر َعلَى َوالِ َد ْيه ِ يَ ْح ِق ُر ُه َما ..................
َش ُّر النَّا ِ
َش َوى أَ ُخو َك َح َّتى ِإ َذا أَ ْن َض َج َر َّم َد ...........................
َصل ال ُّظ ْه َرِ ،إ َذا َزا َغ ِ
الش ْم ُس َوا ْل َع ْص َر ......................
ت َّ
ظَلُوم لِنَ ْف ِسي َغ ْي َر أَن َي ُم ْسلِ ُم ...............................
ين ِح َمى اهللُ َال َت ِح ُّل ِألَ َحد .....................
ظ ُُه َو ُر ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
َع ِج ْب ُت َلت ِ
اجرِ َه َج َرَ ،و َرا ِك ِب ا ْل َب ْحرِ ..........................
اء أَ ْن يَلِ ْد َن ِم ْث َل ُم َعاذ .............................
َع َج َز الن َس ُ
َع َسى ال ُغ َو ْي ُر أَ ْب ُؤسا ......................................
َعلَ ْي َ بِا ْل َع َالنِ َيةِ َو ِإيَّا َك السر................................
َعلَ ْي ُك ْم بِا ْل ِج َما ِل َو ْاس ِت ْص َال ِح ا ْل َما ِل َ ،و ِإيَّا ُك ْم ...................
َعلَ ْي ُك ْم بِ ِذ ْكرِ اللَّه ِ ف َ ِإنَّ ُه ِش َفاء َو ِإيَّا ُك ْم ..........................
ين! بَخ بَخ......................
ُع َم ُر ْب ُن ا ْل َخ َّط ِ
اب أَ ِم ُير ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
اس ،فَلَ ْم يَ ْب َق .......................
فَ ْاس َت ْو َع َب ْت َه ِذ ِه ْاآليَ ُة النَّ َ
وه ........................
فَاهللُ ا ْل ُم ْس َت َعا ُنِ ،إنَّ َما ُه َو َحق ُُّه ْم أُ ْعطُ ُ
فَ ُخذُ وا ِم ْن ُه ْم ِم ْث َل َما يَ ْأ ُخذُو َن ِم ْن ُك ْم ..........................
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260
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30
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60
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312
224
59
066
62
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األثر
فَ َع َل اللَّ ُه بِ َق ْوم ك أَ ْو ل َ َحا اللَّ ُه قَ ْوما ك يَ ْر َغ ُبو َن ....................

ض َع ِن ال ُّد ْن َيا َع ْينَ َ َو َول َع ْن َها قَل َْب َ .....................
فَ َغم ْ
فَ َواهلل ِ َما َحلَ ْف ُت ب َِها ُم ْنذُ َس ِم ْع ُت ............................
ا ْل َفيء ألَ ْه ِل َهؤ ِ
الء األَ ْم َصا ِر َولِ َم ْن ..........................
ُ
ْ ُ
ِ
الر َمال ُن ْاآل َنَ ،وا ْل َك ْش ُف َع ِن ا ْل َمنَا ِك ِب ....................
يم َّ
ف َ
ِ
يما ُك ْن ُت ْم؟ قَالُواُ :كنَّا نَ َت َمنَّى ...............................
ف َ

ول اهلل ‘...................
قَ َات َل اهللُ َس ُم َر َة ،أَل َ ْم يَ ْعلَ ْم أَ َّن َر ُس َ
قَ َام ِفينَا النَّب ُِّي ك ‘ ك َم َقاما ................................
قَ ْد أَ ْفلَ َح َم ْن ُع ِص َم ِم َن ا ْل َه َوى َوالطَّ َم ِع َوا ْل َغ َض ِب ................
اج ِتي ،فَ ْار ِج ْع ِني ...................
قَ ْد َت َرى َم َقا ِميَ ،و َت ْع ِر ُف َح َ
الرومِ بِأَ ْرط َُبو ِن ............................
قَ ْد َر َم ْينَا أَ ْرط َُبو َن ُّ
قَ ْد َس ِم ْعنَا َك َونَ ْح ُن ِحينَ ِئذ َعلَى ُش ْغل.........................
س َو َم َتى فَ َس ُاد ُه ْم ...................
قَ ْد َعلِ ْم ُت َم َتى َص َال ُح النَّا ِ
قَ ْد فَ َت َح اهللُ َج َّل َو َع َّز َعلَى ِإ ْخ َوانِ ُك ُم ا ْل ِح َير َة ....................
قَ ْد فَ َش ْت ل َ َ فَ ِاش َية ِم ْن َم َتاع َو َرقِيق َوآنِ َية .....................
ول اهلل ِ ك ‘ ك قَ ْسما ..............................
قَ َس َم َر ُس ُ
َك َذ َب النَّ َّسابُو َن َما يَ ْر ُجو َن اللَّ َه َت َعالَى .........................
َك َذ ْب َت َواللَّهَِ ،ما َكا َن اهللُ لِ ُي ْسلِ َم ............................
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301
499
324
001
064
44
012
351
636
339
11
015
512
10
501
9
322
14
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األثر
ِ
ِ
وء ُت ُه ......................
َك َر ُم ا ْل ُم ْؤم ِن َت ْق َو ُاه َودينُ ُه َح َس ُب ُه َو ُم ُر َ
َك َر ُم ُك ْم َت ْق َوا ُكم .........................................
َك َفى بِا ْل َم ْر ِء َس َرفا أَ ْن يَ ْأ ُك َل ُكلَّ َما ْاش َت َهى......................
كفى ب عيبا أن يبدو ل من أخي ما يغبى .................
ين ...............
ين ِم َن ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
ُك ُّل أَ ِسير َكا َن ِفي أَ ْي ِدي الْ ُم ْشرِ ِك َ

كالِ ،إ َّن َه َذا ل َ ْم يُ ْعطَ ُه قَ ْوم قَ ُّط ِإ َّال أُ ْل ِق َي ْت .....................
ُك ْن لِ َر ِع َّي ِت َ َك َما ُت ِح ُّب أَ ْن يَ ُكو َن ل َ َ أَ ِم ُير َك ...................
ول اللَّه ِ ‘ ............................
ُكنَّا قَ ِد ْاس َت ْبطَ ْأنَا َر ُس َ
ُكنَّا َم َع َر ُسو ِل اهلل ِ ك ‘ ك ِفي َس َفر ..........................
ض بَ ِخيالِ ،إنَّ َما َكانَ ِ
اسا ُة .................
ت ا ْل ُم َو َ
ُكنَّا نَ ُع ُّد ا ْل ُم ْق ِر َ
ِ
ول اللَّه ِ ‘ ........................
يش َر ُس ُ
ُك ْن ُت أَ ْر ُجو أَ ْن يَع َ
ُك ْن ُت َواللَّه ِ ُم ْح ِسنا ِإل َ ْيه ِ ...................................
ا ْل ُكوفَ ُة ُر ْم ُح اللَّهَِ ،و َك ْن ُز ْ ِ
يما ِن ............................
اإل َ
ابَ ،ويَنَاب َِيع ا ْل ِع ْلمِ .........................
ُكونُوا أَ ْو ِع َي َة ا ْل ِك َت ِ
َك ْي َف َت َرانِي يَا ُم َح َّم ُد؟ فَ َق َال :أَ َرا َك ..........................
اس؟ َوقَ ْد قَ َال ..............................
َك ْي َف ُت َقاتِ ُل النَّ َ
َك ْي َف يَ ْصنَ ُع بِ ُك ُم ا ْل َح َب َش ُة ِإ َذا َد َخل ُْت ْم .........................
اس ...................
َك ْي َف يَنَ ُام ُع َم ُر ْب ُن ا ْل َخطَّ ِ
اء النَّ ُ
اب َوقَ ْد َج َ

رقم األثر
515
649
291
654
341
90
551
051
01
316
05
321
051
364
030
01
020
011
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األثر
ال أحب أبدا؛ ُر َّب ليلة غممت فيها رسول اهلل ................

اس ....................
ال أَ ْد َر ْك ُت أَنَا َوال أَ ْن َت َز َمانا يَ َت َغايَ ُر النَّ ُ
يم ا ْل َعلِ ُّي ،ا ْل ُم ْع ِطي َما َشاءَ ..................
ال ِإل َ َه ِإال اللَّ ُه ا ْل َع ِظ ُ
ين ....................
اء ِإال َع ْن َمل ِم َن ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
ال َت ُب ُّتوا ا ْل َق َض َ
اع َّنَ ،و َال ُت َش َارنََّ ،و َال ُت َض َّار َّن ................
َال َتب َِيع َّنَ ،و َال َت ْب َت َ
ال تتخذ منهن فإنهن قوم ال يتعايرون الزنا ....................
ِ
الر ْو َحا َماال َو َال َت ْر َت ُّدوا ....................
َال َت َّت ِخذُ وا ِم ْن َو َراء َّ
ال تخور قوة ما كان صاحبها ينزو وينزع .....................
ِ
اء ...................
َال َت َّ
ذُر َّن ِإ ْح َدا ُك َّن ال َّدق َيق َح َّتى يَ ْس ُخ َن ا ْل َم ُ
َال َت ْز َه ُد َّن ِفي ِإ ْخ َف ِاء ا ْل َح ْق ِو فَ ِإنَّ ُه ِإ ْن ..........................
ال تستقضين ِإ َّال ذا مال ،وذا حسب.........................
َال ُت َس ُّموا ا ْل َح َك َمَ ،و َال أَبَا ا ْل َح َكمِ ...........................
س فَ ِإنَّ ُه بَ َالء......................
َال َت ْش َغلُوا أَ ْن ُف َس ُك ْم بِ ِذ ْكرِ النَّا ِ
َال َت ْص َخ ُبوا ِع ْن َد َر ُسو ِل اهلل ِ ................................
َال َت ُظ ُّن بِ َكلِ َمة َخ َر َج ْت ِم ْن ِفي ُم ْسلِم َش ًّرا .....................
ض ب َِما َال يَ ْع ِني َ َ ،و ْاع َت ِز ْل َع ُد َّو َك .....................
َال َت ْع ِر ْ
َال َت َعلَّ ُموا َرطَانَ َة ْاأل َع ِ
اجمِ .................................
الر ُج ِل بِاللَّي ِل ............................
َال َت ُغ َّرنَّ ُك ْم ط َْنطَنَ ُة َّ
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316
221
301
515
521
531
311
361
234
396
412
021
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01
564
591
015
230
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األثر
وه ْم ِإ ْذ أَ َهانَ ُه ُم اهللُ ................................
َال ُت ْكرِ ُم ُ
الر ُج ِل ا ْل َقبِي ِح .......................
َال ُت ْكرِ ُهوا فَ َت َياتِ ُك ْم َعلَى َّ
تمت علينا ديننا ،أمات اهلل ............................
ال ُ
َال َت ْن ُظ ُروا ِإلَى َص َال ِة ْام ِرئ َو َال ِص َيا ِمه ِ .......................
َال َت ْن ُظ ُروا ِإلَى ِص َيامِ أَ َحد َو َال َص َالتِه ِ ........................
الَ ُح ْك َر َة ِفي ُسوقِنَا .....................................
وها لَنَا .............................
َال َخ ْي َر ِفيه ِْم ِإ ْن ل َ ْم يَ ُقول ُ َ
ال َش ْي َء أَ ْن َف ُع ِفي ُد ْن َيا َوأَ ْبلَ ُغ ...............................
ال عن ذاك وال عن هذا ..................................
وال يُ ْت َر ُك لِ َث َالث .......................
َال يُ َت َعلَّ ُم ا ْل ِعل ُْم لِ َث َالث َ
ال يحزن أن يجعل ل كثير حظ من أمر ....................
ال يُ ْر َح ْم َم ْن ال يَ ْر َح ْم َوال يُ ْغ َف ُر لِ َم ْن ال يَ ْغ ِف ُر...................
الم َصالِحا َما ُحو ِف َظ ..........................
ال يَ َز ُال ا ِإل ْس ُ
ال يستعمل الفاجر ِإ َّال فاجر ،من استعمل ....................
ال يَ ْر َك َب َّن ال َّدابَّ َة فَ ْو َق ا ْثنَ ْي ِن ...............................
َال يَ ْش َت ِري أَ َح ُد ُك ْم دِينَارا بِ ِدينَ َار ْي ِن ...........................
َال يصلح َه َذا األَ ْم ُر ِإال ب ِِش َّدة ِفي َغ ْيرِ َت َج ُّبر....................
ال يَ ُغ َّرنَّ َ ُخلُ ُق ْامرِئ َح َّتى يَ ْغ َض َبَ ،وال دِينُ ُه َح َّتى يَط َْم َع .........
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306
615
393
565
519
54
031
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41
514
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630
094
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026
001
556
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األثر
َال يَ ُغ َّرنَّ ُك ْم َص َال ُة ْامرِئَ ،و َال ِص َي ُام ُه .........................
يم أَ َم َر اللَّه ِ ِإ َّال َم ْن َال يُ َصانِ ُعَ ،و َال يُ َضا ِر ُع .................
َال يُ ِق ُ
يكربنَّ ما يأتي عنهم ،وال ما يأتون ....................
ال ُ
َال يَ ْمنَ ُع أَ َحدا ِم ْن ُك ْم َح َداثَ ُة ِسنه ِ أَ ْن يُ ِش َير ......................
وو ِز َن بالورع ....................
ال ينبغي لمن أخذ بالتقوىُ ،
ول اللَّه ِ ‘ ....................
َال يُ ْن َخ ُل لِي َدقِيقَ ،رأَ ْي ُت َر ُس َ

ال ،إنَّ َها َكانَ ْت َت ْصنَ ُع َذلِ َ بِ َ ............................
ألَزِي َدنَّ ُه ْم َما َز َاد ا ْل َم ُال ،ألَ ُع َّدنَّ ُه ل َ ُه ْم َع ًّدا .....................
َألَ ْع ِزل َ َّن َخالِ َد ْب َن ا ْل َولِي ِدَ ،وا ْل ُم َثنَّى ُم َثنَّى ......................
ألُفضلَنَّهم على َمن ِس َو ُاه ْم ................................
ين َخ ِطي َئة ب ُِر ْك َب َة ............................
َألَ ْن أُ ْخ ِط َئ َس ْب ِع َ
ِ
اعة ..............................
اء ِفي َج َم َ
َألَ ْن أُ َصل َي ا ْلع َش َ
ألَ َّن َز ْيدا َكا َن أَ َح َّب ِإلَى َر ُسو ِل اهلل ِ ‘ ......................
َألَ ْن ِز َع َّن فُ َالنا َع ِن ا ْل َق َض ِاءَ ،و َألَ ْس َت ْع ِملَ َّن.......................
ل َ َب ْيت ب ُِر ْك َب َة أَ َح ُّب ِإل َ َّي ِم ْن َع َش َرة ............................
ض ......................
يث ،أَ ْو َألُ ْل ِح َقنَّ َ بِأَ ْر ِ
ل َ َت ْت ُر َك َّن ْاألَ َحا ِد َ
ل َ َت ْت ُر َك َّن ا ْل َح ِد ِ
يث َع ْن َر ُسو ِل اللَّه ِ ‘ .........................
ل َ َق ْد َت َر ْك ُت تِ ْس َع َة أَ ْع َشا ِر الْ َحال ِل َم َخافَ َة الحرام..................
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645
210
441
096
621
212
51
329
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099
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43
261
304
315
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012
222
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األثر
ل َ َق ْد َرأَ ْي ُت النَّب َِّي ‘ ،يَل َْت ِوي ..............................
الس َم ِاء ال َّ ِتي ُت ْس َت ْن َز ُل ................
ل َ َق ْد َطلَ ْب ُت ا ْل َمطَ َر ب َِم َجادِي ِح َّ
لكل أناس في جميلهم خبر ...............................
ول اهلل ِ ‘ ........................
ل َ َّما َكا َن يَ ْو ُم بَ ْدر نَ َظ َر َر ُس ُ
ول.........................
ات َع ْب ُد اللَّه ِ ْب ُن أُبَي ْاب ُن َسلُ َ
ل َ َّما َم َ
ل َ َم ْو ُت أَ ْل ِ
ف َعابِد قَائِم اللَّ ْي َل َصائِم النَّ َه َار أَ ْه َو ُن .................
ل َ ْن يَ َزالُوا بِ َخ ْير َما َع َّجلُوا ا ْل ِفط َْر ............................
اللَّ ُه َّم ْار ُز ْق ِني َش َه َادة ِفي َسبِيلِ َ ............................
اللَّ ُه َّم أَ ْص َب َح َع ْب َد َك فالن ..................................
اللَّ ُه َّم أَ ِعني َعلَيه َِما ،فَ ِإ َّن ُك َّل َو ِ
احد ..........................
ْ
ين َوا ْل ُم ْؤ ِمنَ ِ
ات............................
اللَّ ُه َّم ْاغ ِف ْر لِل ُْم ْؤ ِم ِن َ
اس يُ ِحلُّونِي ثَ َال َث ِخ َصال .......................
ُ
الله َّم ِإ َّن النَّ َ
الله َّم ِإ ْن ُك ْن َت َت ْعلَ ُم أَني أُبَالِي ِإ َذا قَ َع َد .......................
ُ
الس َع َاد ِة فَأَ ْثب ِْت ِني .....................
اللَّ ُه َّم ِإ ْن ُك ْن َت َك َت ْب َت ِني ِفي َّ
اللَّ ُه َّم ِإنَّا ُكنَّا نَ َت َو َّس ُل ِإل َ ْي َ بِنَبِينَا فَ َت ْس ِقينَا ......................
اللَّ ُه َّم ِإنَّ َ َت ْعلَ ُم أَني ل َ ْم أَ ْر ُز ْق ُه ْم َول َ ْن أَ ْس َت ْأثِ َر ...................
الله َّم ِإني أَ ُعو ُذ بِ َ أَ ْن َت ْأ ُخ َذنِي ............................
ُ
الض َفا َطةِ ...........................
اللَّ ُه َّم إني أَ ُعو ُذ بِ َ ِم َن َّ
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األثر
اللَّ ُه َّم َت َوفَّ ِني َم َع ْاألَ ْب َرا ِر ...................................
اللَّ ُه َّم َحب ْب ِني ِإل َ ْيه ِْم َو َحب ْب ُه ْم ِإل َ َّي .............................
اللهم ُغفرا ،إني رجل قد دخل الناس .......................
اللَّ ُه َّم َكب َِر ْت ِسنيَ ،و َض ُع َف ْت قُ َّوتِي ..........................

اللَّ ُه َّم ُكلُّ ُم ْسلِم ِفي ِحل ِمني ،أَنَا ِف َئ ُة ........................
يم.........................
اللَّ ُه َّم َال أَ َرى َش ْيئا ِم َن ال ُّد ْن َيا يَ ْس َت ِق ُ
اللَّ ُه َّم الَ َت ْج َع ْل قَ ْتلِي ب َِي ِد َر ُجل َصلَّى ........................
نباء الهمذانيين ...........................
اللَّ ُه َّم َال ُت ْد ِر ْكنَي أَ ُ
س .....................
اللَّ ُه َّمِ ،إنَّ َ َذ َك ْر َت َوقُل َْتُ { :زي َن لِلنَّا ِ
لو أُتيت براحلتين ،راحلة شكر ،وراحلة صبر.................
ل َ ْو أَ ْد َر ْك ُت أَبَا ُع َب ْي َد َة ْب َن الْ َج َّرا ِح ل َ َول َّ ْي ُت ُه .......................
اء ل َق َتل ُْت ُه ْم َج ِميعا .....................
ل َ ْو َت َم َاألَ َعلَ ْيه ِ أَ ْه ُل َص ْن َع َ
اس َعلَى َر ُجل ِفي َش ْهرِ َر َم َضا َن ..................
ل َ ْو َج َم ْعنَا النَّ َ
ل َ ْو ُعرِ َض ْت َعلَى النَّارِ ،فَ ِق َيل ل َ َ  ،ا ْف ِدهِ ......................
ل َ ْو َغ ْي ُر َك قَال َ َها يَا أَبَا ُع َب ْي َد َة؟ ...............................
ل َ ْو ُك ْن ُت أَ َخذْ ُت ُه ْم َسلْما َكا َن أَ َح َّب ِإل َ َّي ِم َّما ....................
اب اللَّه ِ أَ ْو ُسنَّةِ نَبِيه ِ .....................
ل َ ْو ُك ْن ُت أَ ُر ُّد َك ِإلَى ِك َت ِ
ل َ ْو ُك ْن ُت َت ِ
اخ َت ْر ُت َعلَى ا ْل ِع ْطرِ ........................
اجرا َما ْ
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األثر
ل َ ْو ُك ْن ُت ُم َّد ِعيا َح ًّيا ِم ْن ا ْل َع َر ِب .............................
ِ
البلَ ِد َألَ ْو َج ْع ُت ُك َما ..........................
ل َ ْو ُك ْن ُت َما م ْن أَ ْه ِل َ
س ِم َن ا ْل َما ِل َما يَ َس ُع ُه ْم ألَ ْد َخل ُْت ................
ل َ ْو ل َ ْم أَ ِج ْد لِلنَّا ِ
الض ْأ ِن َض َياعا ........................
ل َ ْو َهلَ َ َح ْمل ِم ْن َول َ ِد َّ
اخوا ل َ َق َّر ْت ..........................
الر ْك ُب ب َِم ْن أَنَ ُ
ل َ ْو يَ ْعلَ ُم َّ
ل َ ْو َال أَ ْن أَ ِس َير ِفي َسبِي ِل اللَّه ِ  ،أَ ْو أَ َض َع َج ْنبِي ..................
يت اللَّ َه َع َّز َو َجلَّ ............
ل َ ْو َال ثَ َالث َألَ ْح َب ْب ُت أَ ْن أَ ُكو َن قَ ْد ل َ ِق ُ
ِالر ُج ِل أَ ْن يَ ْرفَ َع يَ َد ُه ِم َن الطَّ َعامِ قَ ْب َل أَ ْص َحابِه ِ ...............
ل ُ ْؤم ب َّ
س َز َمان يَ ُكو ُن َصالِ ُحو ا ْل َحي ..................
ل َ َي ْأتِ َي َّن َعلَى النَّا ِ
ل َ ْي َس لِ َف ِ
اجر ُح ْر َمة .......................................
ليس العاقل ال َّ ِذي يحتال للمر .............................
اص..............
ل َ ْي َس ا ْل َو ْص ُل أَ ْن َت ِص َل َم ْن َو َصلَ َ َ ،ذلِ َ ا ْل َق َص ُ
لِ َي ْعلَ َم َم ْن َولِ َي َه َذا ْاألَ ْم َر ِم ْن بَ ْع ِدي أَ ْن َس ُيرِي ُد ُه .................

لئن بقيت آلخذن فضل مال األغنياء وألقسمنه ................
ل َ ِئ ْن َسلَّ َم ِني اللَّ ُهَ ،ألَ َد َع َّن أ َ َرا ِم َل ............................

ل َ ِئ ْن ِع ْش ُت َح َّتى يَ ْك ُث َر ا ْل َم ُال َألَ ْج َعلَ َّن ........................
ِ ِ
الر ِع َّيةِ ..................
اء اللَّ ُهَ ،ألَ ِس َير َّن ِفي َّ
لَئ ْن ع ْش ُتِ ،إ ْن َش َ
َما أُبَالِي َعلَى أَي َحال أَ ْص َب ْح ُتَ ،علَى َما أُ ِح ُّب ................
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األثر
يمانُ ُه .................
َما أَ َخ ُاف َعلَى َه ِذهِ ْاألُ َّمةِ ِم ْن ُم ْؤ ِمن يَ ْن َه ُاه ِإ َ
َما أَ َخ ُاف َعلَ ْي ُك ْم أَ َح َد َر ُجلَ ْي ِنَ :ر ُجل ُم ْؤ ِمن ....................
َما أَط َْي َب َه َذا ِم ْن ر ِْز ِق اللَّه ِ َع َّز َو َجلَّ ........................
َما أعلمني بطريق الدنيا لوال الموت.........................
يمان بِاللَّه ِ َع َّز َو َجلَّ ...................
َما أَفَ َاد ْام ُرؤ فَائِ َدة بَ ْع َد ِإ َ
َما ال ُّد ْن َيا ِفي ْاآل ِخ َر ِة ِإ َّال َكنُ ُف َجةِ أَ ْرنَب ........................
س ا ْل َع ْرفَ ِج بِأَ ْس َر َع ِم َن ا ْل َك ِذ ِب ...................
َما النَّ ُار ِفي يَ َب ِ
ما أنعم اهلل على عبد نعمة إال وجد له .......................
اح َت َك ُروا بِ َف ْض ِل أَ ْد َهانِه ِْم ........................
َما بَ ُال أَ ْق َوام ْ
َما بَ ُال ر َِجال َال يَ َز ُال أَ َح ُد ُه ْم َك ِ
اسرا ........................
َما بَ ُال ر َِجال يَ ْن َحلُو َن أَ ْوالَ َد ُه ْم نِ َحال .........................
َما َت َر ْو َن ِفي نَ َفر ثَ َالثَة أَ ْسلَ ُموا ..............................
ول ِفي فُ َالن قَ َالَ :ال بَ ْأ َس .............................
َما َت ُق ُ
الر ُج ِل َال يَ ْح ُض ُر ُه أَ ْح َيانا ِذ ْهنُ ُه ...................
َما َت ُقولُو َن ِفي َّ
َما َج َب ْي َت ِإال َه َذا؟ قال عمرو ..............................
َما َخلَ َق اهللُ َع َّز َو َجلَّ َم ْي َتة أَ ُمو ُت َها بَ ْع َد ا ْل َق ْت ِل ...................
ورة ِم ْن َجرِير .......................
َما َرأَ ْي ُت َر ُجال أَ ْح َس َن ُص َ
س .............................
َما َرأَ ْي ُت ِم ْث َل َر ُجل ل َ ْم يَل َْت ِم ِ
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19
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األثر
الر ُج َل يُ َمز ُق ِع ْرض.....................
َما َش ْأنُ ُك ْم ِإ َذا َس ِم ْع ُت ُم َّ
َما َش ْيء أَ ْح َس ُن َوال أَ ْن َف ُع ِم ْن َكالم ..........................
َما َش ْيء أَ ْق َع ُد ب ِْامرِئ َع ْن َم ْك َر َمة ...........................
ض ُم ْسلِم ال ُت ْملَ ُ َرقَ َب ُت ُه .......................
َما َعلَى األَ ْر ِ
ض ُم ْسلِم ِإ َّال ل َ ُه ِفي َه َذا.....................
َما َعلَى َو ْجه ِ ْاألَ ْر ِ
َما َكا َن اهللُ َع َّز َو َجلَّ لِ َي َرانِي أَ ْن أَ َرى ........................
ِ
السر ِ
فَ ،وال يُ ْخرِ ُج ُك ْم .....................
َما ال يُ َقربُ ُك ْم م َن َّ َ
َما َه َّب ِ
الص َبا ِإ َّال بَ َك ْي ُت َعلَى أَ ِخي َز ْيد ......................
ت َّ
َما َه َذا يَا أَ ْه َل ا ْل ِع َرا ِق؟ ل َ ْو ِش ْئ ُت أَ ْن يُ َد ْه َم َق لِي ................
َما َه َذا؟ قَ َال :بَ َر َك ُة اهلل ف َ َق َالَ :ع َذاب ِم َن اهلل ...................
ما هذه األحاديث التي أفشيتم عن رسول اهلل؟.................
ما هذه الضوضاء؟ ......................................
ِ
ِ
وء ِة ..................
َما َو َج ْد ُت لَئيما قَ ُّط ِإال َو َج ْد ُت ُه َرق َيق ا ْل ُم ُر َ
َما يَ ْمنَ ُع َ َع ِن الن َكا ِح ِإ َّال َع ْجز أَ ْو فُ ُجور .....................
تعبدتم الناس وقد ولدتهم ّأمهاتهم أحرارا ...............
مذ كم ّ
الر ُج ِل َع ْقلُ ُهَ ،و َش َرف ُ ُه َحال ُ ُه ...........................
وء ُة َّ
ُم ُر َ
َم َش ْي ُت َم َع ُك ْم لِ َح ِديث أَ َر ْد ُت أَ ْن أُ َحدثَ ُك ْم بِه ِ ...................
ِ
س .................
ض ال َّدنِ َّيةِ َخ ْير ِم ْن َم ْسأَلَة ِ النَّا ِ
َم ْك َس َبة ف َيها بَ ْع ُ
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061
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األثر

الث ِم َرار فَلَ ْم يُ ِص ْب ِفيه ِ ..................
َم ِن ا َّت َج َر ِفي َش ْيء ثَ َ
َم ِن ا َّت َقى ُوقِ َيَ ،و َم ْن ُوقِ َي ْاس َت ْح َيا ...........................
َم ِن ْاس َت ْخلَ ْف َت َعلَى أَ ْه ِل الْ َوادِي؟ ...........................
من استعمل رجال لمودة او لقرابة ال يستعمله .................
َم ِن ْاش َت َّد َعلَ ْيه ِ ا ْل َح ُّر يَ ْو َم الْ ُج ُم َعةِ ِفي ا ْل َم ْس ِج ِد ..................
َم ْن َجاء يَ ْسأَ ُل َع ِن ا ْل ُق ْرآ ِن فَل َْي ْأ ِ
ت أُبَ َّي ْب َن َك ْعب .................
َ
َم ْن َخ َاف اللَّ َه ل َ ْم يَ ْش ِ
ف َغ ْي َظ ُهَ ،و َم ِن ا ْت َقى .....................

َم ْن َخلُ َص ْت نِ َّي ُت ُه َك َف ُاه اهللُ َت َعالَى َما بَ ْينَ ُه .......................
َم ْن َس َّر ُه أَ ْن يَ ْن ُظ َر ِإلَى َه ْد ِي َر ُسو ِل اهلل ِ........................
َم ْن َس ِم َع َح ِديثا ،فَأَ َّد ُاه َك َما َس ِم َع ،فَ َق ْد َسلِ َم ...................
َم ْن ط ََعنَ ِني؟ قَالُوا :أَبُو ل ُ ْؤل ُ َؤ َة ُغ َال ُم ا ْل ُم ِغ َير ِة ....................
ص ...................
من عبد اهلل عمر أمير المؤمنين إلى العا ِ
َم ْن َع ِذيرِي ِم ْن أَ ْه ِل ا ْل ُكوفَةِِ ،إ ِن ْاس َت ْع َمل ُْت ....................
وم َّن َم ْن أَ َساءَ ...................
ض نَ ْف َس ُه لِل ُّت ْه َمة ِ ف َ َال يَلُ َ
َم ْن َع َّر َ
ِم ْن ُع َم َر ِإلَى أَبِي َج ْن َدل؛ { ِإ َّن اللَّ َه ال يَ ْغ ِف ُر ....................
َم ْن َك ُث َر َض ِح ُك ُه قَلَّ ْت َه ْي َب ُت ُهَ ،و َم ْن ...........................
ِ
وء ُة .......................
وء ِة َّ
الر ُج ِل نَ َق ُ
اء ثَ ْوبَ ْيهَِ ،وا ْل ُم ُر َ
م ْن ُم ُر َ
َم ْن ُم َؤذنُ ُك ْم؟ فقالواَ :عبِي ُدنَا َو َم َوالِينَا ........................
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األثر
عباس ،فواهلل َ ِإل ْس َال ُم َ يَ ْو َم أَ ْسلَ ْم ُت ..................
َم ْهال يَا ّ
النَّاس طالبان ،فطالب يطْلب ال ُّد ْن َيا ،فارفضوها ................
اء ثَ َالثَةْ :ام َرأَة َهينَة ،لَينَةَ ،ع ِفي َفة........................
الن َس ُ
ين بِ ُق َّو ِة ا ْل ُمنَ ِاف ِق َو ِإ ْث ُم ُه َعلَ ْيه ِ ............................
نَ ْس َت ِع ُ
نَ َظ ْر ُت ِفي َه َذا ْاألَ ْمرِ فَ َج َعل ُْت ِإ َذا أَ َر ْد ُت ......................
ين ِإ َذا .....................
نِ ْع َم ال ِع ْدالَ ِنَ ،ونِ ْع َم ال ِعالَ َو ُة{ :ال َّ ِذ َ
نعم القاضي أنت .......................................
نَ َع ْم َواللَّه ِ ِإني َألَ ْعرِفُ َ َ ،آم ْن َت ِإ ْذ َك َف ُروا ......................
نَ َع ْمَ ،و َال َح َّظ ِفي ْ ِ
الص َال َة ..................
اإل ْس َالمِ لِ َم ْن َت َر َك َّ
نُهِينَا َع ِن ال َّت َع ُّم ِق َوال َّت َكلُّ ِ
ف ................................
َها َن َش ْيء أُ ْصلِ ُح بِه ِ قَ ْوما أَ ْن أُ ْب ِدل َ ُه ْم أَ ِميرا .....................
يت لِ ُسنَّةِ نَبِي َ .......................................
ُه ِد َ
يب ا ْل ِم ْص َق ُع....................................
َه َذا ا ْل َخ ِط ُ
ول اهلل ِ ..................
ض ال َّ ِتي َس ِم ْع ُت َر ُس َ
َه َذا ِم ْن أَ ْه ِل ْاألَ ْر ِ

َه ِذهِ ا ْل َخار َِج ُةَ ،و َه َذا ل َ ُم ْر ِسلُ َها ل َ ْو قَ َد ْر ُت َعلَ ْيه َِما ................
َه ِذ ِه ُد ْن َيا ُك ُم ال َّ ِتي َت ْب ُكو َن َعلَ ْي َها َو َت ْح ِر ُصو َن َعلَ ْي َها ................
َوا َغ ْش َي ْاه َما أَ َش ُّد َغ ْش َي َر ُسو ِل اهلل ِ ...........................
َوافَ ْق ُت َربي َع َّز َو َج َّل ِفي ثَ َالث ............................

رقم األثر
1
559
519
569
591
316
359
291
406
219
251
216
014
061
219
516
03
6
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األثر
َوال َّ ِذي نَ ْف ُس ُع َم َر ب َِي ِد ِه ...................................
َوال َّ ِذي نَ ْف ُس ُع َم َر ب َِي ِدهِ ل َ ْو أَ َّن أَ َح َد ُك ْم أَ َش َار ....................
َوال َّ ِذي نَ ْف ُس ُع َم َر ب َِي ِدهِ ،ل َ ْو َال أَ ْن يُ ْت َر َك .......................
َاعنَا أَبُو بَ ْكر ........................
َوال َّ ِذي نَ ْف ِسي ب َِي ِدهِ ل َ ْو أَط َ
ِ
ِ
اء ال ُّد ْن َيا ..................
َواللَّه ِ ِإ َّن ِم َن النَّا ِ
س نَاسا يُ َقاتلُو َن ْابت َغ َ
تحب األرض الدم ......................
واهلل ال أحب حتى ّ

واهلل ال أدع حقا لشأن يظهر ،وال لضد ......................
وها ِفي ُعنُ ِقي ........................
َواللَّه ِ َال أَ ْد ُع ُك ْمَ ،ج َعل ُْت ُم َ
َواللَّه ِ َألَ ْن أُ َصلي ِفي َه َذا ا ْل َم ْس ِج ِد َص َالة َو ِ
اح َدة ................
َ
اس ُه ْم .................
َواللَّه ِ ل َ َق ْد َعلِ ْم ُت َم َتى َت ْهلِ ُ ا ْل َع َر ُب ِإ َذا َس َ
َواهلل ِ ل َ َق ْد َال َن قَ ْلبِي ِفي اهلل َح َّتى ل َ ُه َو أَ ْل َي ُن .....................
واهلل ِ َما أَ َحد أَ َح َّق ب َِه َذا ا ْل َما ِل ِم ْن أَ َحد .......................
َواهلل ِ َما َذا َك يُ ْب ِكي ِنيَ ،و َتاهلل ِ َما أَ ْعطَى ........................
َواللَّه ِ يَا يَ ِزي ُد ْب َن أَبِي ُس ْف َيا َن أَط َْعام بَ ْع َد ط ََعام ..................
َواهللِِ ،إني َألُقَبلُ َ َ ،و ِإني أَ ْعلَ ُم أَنَّ َ َح َجر ....................
َواللَّهِ ،ل َ َودِ ْد ُت أَني َو َج ْد ُت ْام َرأَة َح َسنَ َة ......................
َو ِإ َّن لِ ْل َِح َّب ِاء نَ ِصيبا ِم َن ا ْل َقل ِْبَ ،و َما ُك ْن ُت .....................
َودِ ْد ُت أَني أَ ْن ُجو َال أَ ْج َر َو َال و ِْز َر ...........................
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رقم األثر
45
011
41
065
214
390
261
062
392
221
069
323
211
296
239
210
405
404
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رقم األثر

األثر
و َك ْي َف أُفَضلُهم َعلَ ْيه ِْم على بُع ِد دارِهم .......................
وما ذل ؟ قيل :يزعمون أن فظ ،قال ......................
ين أَبَا ُسلَ ْي َما َن َو ُه َّن........................
َو َما َعلَ ْي ِه َّن أَ ْن يَ ْب ِك َ
يب أَ َو َج ْد َت َعلِ َّي ِفي نَ ْف ِس َ َش ْيئا؟ ..............
َو ْي َح َ يَا ُم َع ْي ِق ُ
س أَ َحد ...................
َو ْي َح َ َ ،واهلل ِ َما أَ ْعلَ ُم ُه بَ ِق َي ِم َن النَّا ِ
الس َم ِاء يَ ْو َم ......................
َو ْيل لِ َديَّا ِن ْاألَ ْر ِ
ض ِم ْن َديَّا ِن َّ

َو ْيلَ َ قُ ْد َها ِإلَى ا ْل َم ْو ِ
ت قَ ْودا َج ِميال .........................
يَا أَبَا أُ َم َّي َةِ ،إني َال أَ ْدرِي ل َ َعلي أَ ْن َال أَ ْل َقا َك ...................
يا أبا سفيان ،انزع بناءك هذا؛ فإنه قد .......................
يا أَبَا ظَبيا َن ،ا َّت ِخذْ ِم َن ا ْل َح ْر ِ
الس ْاب َي ِاء .....................
ث َو َّ
َ
َْ
يا أبا موسى إياك والسوط ،والعصا .........................
رجت ِمن عملِ َ ..................
أيسر َك أنَّ َ َخ َ
يا أبا موسى! ُّ
وسى ،إني مستعمل  ،إني أبعث
يَا أَبَا ُم َ

....................

وسىَ ،ه ْل يَ ُس ُّر َك ِإ ْسالَ ُمنَا ...........................
يَا أَبَا ُم َ
ص ،أَ َما ُت َرانِي َعالِما .........................
يَا ْاب َن أَبِي ا ْل َعا ِ
يا ابن َع َّباسِ ،إ َّن قَ ْو َم ُك ْم يَ ْك َر ُهو َن ِإ ْل َف َت ُك ْم .....................
يَا أَ ْحنَ ُف ،قَ ْد بَلَ ْو ُت َ َو َخ َب ْر ُت َ  ،فَلَ ْم أَ َر ِإ َّال َخ ْيرا ...............
يَا أَ ْسلَ ُم َال يَ ُك ْن ُح ُّب َ َكلَفاَ ،و َال يَ ُك ْن بُ ْغ ُض َ .................

000
291
061
263
042
590
312
013
211
311
206
266
143
216
236
422
321
320
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األثر
يَا أَ ْسلَ ُمَ ،ك ْم َت ْعلِ ُف ا ْل َف َر َس ُكلَّ يَ ْوم؟ ........................
الشام ِ .................
يَا أَ ْه َل ا ْل ُكوفَةِ ،أَ َج ِز ْع ُت ْم أَ ْن فَ َّضل ُْت أَ ْه َل َّ
يَا أَ ْه َل ا ْل ُكوفَةِ ،أَ ْن ُت ْم َر ْأ ُس ا ْل َع َر ِب َو ُج ْم ُج َم ُت َها ..................
الر ُج ُل ل ُ َم َت ُه ِم َن الن َس ِاء ..........
اس ،ا َّت ُقوا اللَّ َه َو ْل َي ْن ِك ِح َّ
يَا أَيُّ َها النَّ ُ
اس ،أَ َال ِإنَّا ِإنَّ َما ُكنَّا نَ ْعرِفُ ُك ْم ِإ ْذ ....................
يَا أَيُّ َها النَّ ُ
ي ِإنَّ َما َكا َن ِم ْن .......................
اسِ ،إ َّن َّ
يَا أَيُّ َها النَّ ُ
الر ْأ َ
فأمنوا :اللهم إني .....................
يا أيها الناس ،إني داع ّ

يت َعلَ ْي ُك ْم .........................
اسِ ،إني قَ ْد ُول ُ
يا أيها النَّ ُ
السائِ ِب! ِإنَّ ُك ْم قَ ْد أَ ْض َو ْي ُت ْم؛ فَا ْن ِك ُحوا ...................
يَا بَ ِني َّ
يَا ُج َب ْيلَ ُة ،فَلَ ْم يُ ِج ْب ُه ،ثُ َّم قَ َال :يَا ُج َب ْيلَ ُة .......................
ول اللَّهَِ ،ال أَ َد ُع َم ْجلِسا َجلَ ْس ُت ُه ........................
يَا َر ُس َ
يا سعد ،سعد بني أهيب ،إ َّن اللَّ َه َت َعالَى .....................
يَا َس ْع ُدَ ،س ْع َد بَ ِني ُو َه ْيب ،ال يَ ُغ َّرنَّ َ .......................
يا َش ِق ُيق ،ل َ َت ْكبِيرة َو ِ
اح َدةَ ،خ ْير ِم َن .........................
َ
َ
الر ْح َم ِن ،أَ ْن ُش ُد َك اللَّ َه أَ َعلِي ..........................
يَا َع ْب َد َّ
ين ..................
الم ْؤ ِم ِن َ
يَا َع ْب َد اللَّه ِ ْب َن ُع َم َر ،ا ْذ َه ْب ِإلَى أُم ُ
يَا َع ْب َد اهلل ،أَ ْجلِ ْس ِني ،فَ َال َص ْب َر لِي..........................
ض ا ْله ِْن ِد ..................
يَا ُع ْت َب ُةِ ،إني قَ ِد ْاس َت ْع َمل ُْت َ َعلَى أَ ْر ِ
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رقم األثر
011
231
463
622
401
31
356
33
631
350
3
513
55
13
93
429
421
414
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رقم األثر

األثر
يَا َم َع ِاش َر ا ْل َع َر ِب  ،أَ ْصلِ ُحوا َه َذا ا ْل َم َال .......................
ض ..........................
ض ْاألَ ْر َ
يَا َم ْع َش َر ا ْل ُع َر ْي ِبْ ،األَ ْر َ
ِ
وس ُك ْم ...........................
يَا َم ْع َش َر ا ْل ُق َّراءْ ،ارفَ ُعوا ُر ُء َ
اء َعلَ ْي ُك ْم ِم ْن .................
يا َم ْع َش َر ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
ينِ ،إ َّن اهللَ قَ ْد أَفَ َ
يَا َم ْع َش َر ا ْل ُم َه ِ
ينَ ،ال َت ْد ُخلُوا َعلَى ........................
اجرِ َ
الش َر َف ..........................
يَا َم ْع َش َر النَّ ْخ ِعِ ،إني أَ َرى َّ
اس َعلَ ْي ُك ْم ..................
يَا َم ْع َش َر قُ َر ْيشِ ،إني َال أ َ َخ ُاف النَّ َ
يَا َم ْع َش َر قُ َر ْيشِ ،إ َّن َه َذا الْ َب ْي َت قَ ْد َولِ َي ُه .......................
يَا ُم ِغ َير ُة ،لِ َي ْأ َم ْن َ األَ ْب َر ُارَ ،و ْل َي َخ ْف َ ا ْل ُف َّج ُار ...................
يَا َه َذا! ْارفَ ْع َر ْأ َس َ ؛ فَ ِإ َّن ا ْل ُخ ُشو َع ال يَ ِزي ُد ....................
يَا ِه َش ُام؛ أَ ْن ِش ْدنِي ِش ْع َر َك ِفي َخالِ ِد ْب ِن ا ْل َولِي ِد ..................
ين ......................
الم ْسلِ ِم َ
يَا ُهنَ ُّي؛ ْاض ُم ْم َجنَ َ
اح َ َع ِن ُ
ِالس َالمِ .................
يُ َصفي ل َ َ ُو َّد أَ ِخي َ ثَ َالث :أَ ْن َت ْب َدأَ ُه ب َّ
الصبِي ...................
يَ ْن َب ِغي لِ َّلر ُج ِل أَ ْن يَ ُكو َن ِفي أَ ْهلِه ِ ِم ْث َل َّ
اب ...................
يَ ْه ِد ُم ُه َزل َّ ُة ا ْل َعالِمَِ ،و ِج َد ُال ا ْل ُمنَ ِاف ِق بِا ْل ِك َت ِ
** ** **

031
019
013
332
31
63
216
231
045
334
011
340
616
592
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االسم
أبو الزوائد اليماني

الصفحة االسم
11

أم سليط

الصفحة
056

أبو جندل

211

أبو حدير

065

أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب 061
005
بيرح بن أسد ال َّطاحي

90

جبلة بن األيهم الغساني

211

094

جرير بن عبد اهلل البجلي

65

أبو سبرة بن أبي رهم العامري 215

جزء بن معاوية التميمي

216

أبو ظبيان (حصين بن جندب) 220

الحارث بن عبداهلل الثقفي

أبو حثمة األنصاري
أبو رغال

أبو عبيد بن مسعود الثقفي

19

201

الحارث بن نوفل بن الحارث 241

أبو عمر بن حفص بن المغيرة 061

الحارث بن هشام

11

أبو مريم الحنفي

224

حرقوص بن زهير

212

أبو مسعود األنصاري

049

حفص بن أبي العاص الثقفي

044

األحنف بن قيس

014

خالد بن عرفطة

60

أسلم مولى عمر

12

الربيع بن زياد الحارثي

051

األشعث بن قيس

011

األغلب العجلي

214

ُزهرة بن َحويَّة التميمي

263

زياد بن أبيه

األقرع بن حابس

041

زيد بن الخطاب

50
096

436

االسم
زيد بن حدير
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الصفحة االسم
342

عبد الرحمن بن حاطب
الس ْع ِدي
عبد اهلل بن َّ

الصفحة
15

سالم مولى أبي حذيفة

53

سراقة بن مال

11

سعد بن عبيد

201

عبداهلل بن وهب الراسبي

سعيد بن العاص

010

عتبة بن غزوان

66

سعيد بن عامر الجمحي

001

عتبة بن فرقد

213

سلمة بن قيس األشجعي

220

عثمان بن حنيف

260

سليط بن قيس

201

عدي بن حاتم

016

سمرة بن جندب

001

ُسنين أبو جميلة

10

َع ْرفَ َج َة ْب ِن َه ْرثَ َم َة
العالء بن الحضرمي

211
211

11

علباء بن الهيثم السدوسي

342

سويد بن غفلة

001

عمرو بن األسود العنسي

61

شرحبيل بن حسنة

63

عمرو بن عوف

سهيل بن عمرو

عبداهلل بن أبي ربيعة

036
241
212

011

شريح القاضي

216

شقيق بن سلمة

61

عمرو بن معدي َكرب (معد يكرب) 301

عمير بن سعد األنصاري

صفوان بن أمية

11

عياش بن أبي ربيعة

20

262

ضرار بن الخطاب

210

عياض بن غنم

213

طليحة بن خويلد

301

عيينة بن حصن

041

عاتكة بنت زيد بن نفيل

012

غيالن بن سلمة الثقفي

093

69

قبيصة بن جابر األسدي

010

عامر بن الظرب

فهرس األعالم املرتجم هلم

االسم
الس ُد ِ
وسي
قُط َْب َة ْب ِن قَ َت َاد َة َّ

الصفحة االسم

431

الصفحة

219

معيقيب

263

نافع بن عبد الحارث الخزاعي 002

قيس بن مروان

91

12

كعب األحبار

024

كعب بن سور

200

القعقاع بن عمرو

061

النعمان بن عدي بن نضلة
النُّ ْع َما َن ْب َن ُم َقرن ا ْل ُم َزنِي
هاشم بن عتبة

213

لبيد بن ربيعة

214

الهرمزان

031

متمم بن نويرة

096

هشام بن العاص السهمي

20

المثنى بن حارثة

020

هشام بن حكيم بن حزام

001

محمد بن مسلمة

94

هني مولى عمر

212

المضارب بن فالن العجلي

212

وسق (مملوك)

211

معدان اليعمري

054

يزيد بن أبي سفيان

019

يعلى بن أمية

216

**

**

**

301

431

فهرس البلدان

فهرس ابلدلان
البلدة

الصفحة البلدة

الصفحة

أذرعات

61

خيبر

44

األردن

299

دمشق

11

أرض القردة

024

رعاش

321

األهواز

216

الروم

25

إيلياء

325

زرود

41

البحرين

54

سقيفة بني ساعدة

231

البصرة

43

السواد

260

البقيع

231

الشام

11

تستر

026

صنعاء

065

الجزيرة

93

ضجنان

019

جلوالء

034

الطائف

55

جنديسابور

215

العذيب

262

حلوان

262

العراق

51

حمص

11

غسان

24

الحيرة

66

خانقين

59

خراسان

014

فارس
ِف ْح َل

25

فلسطين

299
11

فهرس البلدان

البلدة

الصفحة البلدة

439

الصفحة

القادسية

16

مصر

93

قباء

22

مكة (مكة المكرمة)

01

قيسارية

291

ميسان

13

الكوفة

61

نجران

216

324

النقيع

12

مخزوم

10

نهاوند

301

المدائن

19

الهند

66

المدينة النبوية

20

اليمن

56

لد

** ** **

