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افتتاحـية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه
و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
وبعـــــد :فيرس « دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي  -إدارة البحوث » أن
إصدارها اجلديد « روضـة النـــاقل ونـزهـة العـاقل » جلمهور القراء من
تقدِّ م
َ
السادة الباحثني واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفة.

ِ
ــن ِ
كتب اإلمام واعظ اإلســام األشــهر أيب الفرج
فهــذا
كتاب جديدٌ م ْ
ٌ
ِ
ف له نسخة.
ُعر ْ
عبدالرمحن ابن اجلوزي البغدادي ،مل ير النور م ْن قبل ،بل مل ت َ
ُ
أن
وهــذا الكتاب
يدخل يف علــم احلديث ،والتاريــخ ،والرقائق ،ويمكن ْ

ُيصنَّف يف كتب الثقافة اإلســامية العامــة ،وقد افتتحه املؤ ِّل ُ
ــف بقوله « :هذا

ِ
انتخبت فيه ِم ْن ِ
ودرر املقوالت ،ليكون روض ًة للنفس،
غرر املنقــوالت،
كتاب
ُ
ٌ

وراح ًة للقلب ».

وهو كام قال ،وجيدُ فيه القارئُ الفائدةَ ،وا ُملتع َةِ ،
والعظة.
حتقيق الرتاث كثري ًا.
يامرس
هتم َم ْن
وفيه
ٌ
َ
ُ
معلومات ُّ
وقد بدأ ُه املؤ ِّل ُ
ف باحلديث عن اهلل ،ثم رســوله ﷺ ،ثم خلفاء املسلمني إىل

هتم َّ
كل مسلم.
عرصه ،ثم أورد
َ
رقائق ُ
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وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء ألرسة آل مكتوم
حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله ،وتؤازر قضايا اإلســام والعروبة بكل
متيز وإقدام ،ويف مقدمتها صاحب الســمو الشــيخ حممد بن راشد بن سعيد آل
مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم ديب الذي يش ِّيد جمتمع
املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ،ويشجع أصحابه و ُطالبه .
راجني من العيل القدير أن ينفع هبذا العمل ،وأن يرزقنا التوفيق والســداد،
وأن يوفق إىل مزيد من العطاء عىل درب التميز املنشود.
َّ
وصل اهلل وســ َّلم عىل النَّبي األمي
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني،
اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.
إدارة البحـوث
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وأفضل الصالة وأتم التســليم عىل سيدنا ٍ
ُ
حممد،
رب العاملني،
ِّ
احلمد هلل ِّ
ُّ

وعىل آله وصحبه أمجعني.
وبـعـدُ :

كتاب جديدٌ ِم ْن ِ
كتب اإلما ِم أيب الفــرج ابن اجلوزي البغدادي،
فهــذا ٌ

ف له نســخة ،ومل َأر أحد ًا َ
نقل منه من العلامء،
النور ِم ْن قبل ،بل مل ُت ْع َر ْ
مل ير َ

ِ
ُ
أبحث عن آثار ابن اجلوزي يف املكتبة السليامنية
نسخته وأنا
وقفت عىل
وقد
ُ

ِ
ب
يف إســطنبول ،وهو يف جمموعة ويل الدين أفندي برقم ( ،)١٨٠٠وقد كُت َ
يف حاشــية جممو ٍع فيه« :كفاية املتعبد وحتفة املتزهــد» ،و«كتاب األربعني»
للمنذري ،و«كتاب اإلنباه عىل طريق اهلل» لعبد اهلل بدر بن عبد اهلل احلبيش،...
ويقع يف ( )٣٩ورقة (من الورقة .((()٩٣-٥٥
ُ
كتب عن مؤلفات ابن اجلوزي.
((( مل َي ْ
عرف هذه النسخة أحدٌ ممَّن َ
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أعلم  -كتبهــا خاصبك بن قيلغيه((( يف
وهذه النســخة الوحيدة  -فيام ُ

العرش األخري من شوال سنة .٧١٣

ٍ
نســخة كتبها سعيدُ الدين حممد بن أمحد الفرغاين ليلة االثنني
نقلها ِم ْن

ألربع ليال بقني من ذي ال َقعدة ســنة  ،٦٧٧يف اخلانقاه اجلاللية (نســبة إىل
جالل الدين الرومي) يف مدينة قونية يف تركيا.
ٍ
و الفرغاين َ ِ
وفر َغ يوم
نقل م ْن نســخة كتبها سعيد بن مطهر الباخرزيَ ،

الثالثاء الرابع عرش من ذي القعدة سنة .٦٢٢

ٍ
والباخــرزي َ
نســخة كتبهــا اإلما ُم احلافظ صائــن الدين ابن
نقل ِم ْن

الغــزال األصبهــاين ،وكانت النســخة بمنزلــه باخلانقــاه الكالباذية يف
مدينة ُبخارا(((.
توثيق نسبته:

ثابت النســبة إىل مؤ ِّل ِ
اســم ُه يف
فه ابن اجلوزي ،فقد ورد
وهذا الكتاب ُ
ُ

«فهرست كتب ابن اجلوزي» فيام له يف علم احلديث(((.

((( كذا ُر ِس َم هذا االسم ،ومل ُينقط سوى حرف الغني ،وهذا اجتها ٌد يف قراءته.
((( فهذا الكتاب خرج ِم ْن بغداد إىل بخارا ،ومنها إىل قونية ،ثم إسطنبول ،ومنها إىل ديب.
((( انظر جملة املجمع العلمي العراقي ،املجلد ( ،)31اجلزء الثاين ،عام 1980م .ص .21

روضـة النـاقل ونـزهـة العـاقل

9

ونس َب ُه إليه كذلك:
 سب ُطه يف «مرآة الزمان» (.)٩٦ /٢٢ والذهبي يف «تاريخ اإلسالم» (.)١١٠٣ /١٢ -وابــن رجب يف «الذيــل» (( .)491 /٣فيام البــن اجلوزي يف علم

احلديث والزهديات).

 وابن الفرات يف «التاريخ» (.)٢١٤ / ٢ /٤ والسيوطي يف «أنشاب الكثب» ص .276 وابن املِ ْبد يف «معجم الكتب» ص .77نضد» (.)٣٠٨ /١
 وال ُعليمي يف «املنهج األمحد» ( ،)٢٤ /٤و«الدر ا ُمل َّ والبغدادي يف «هدية العارفني» (.((()٥٢١ /١عنوانه وحجمه:

اتفق هؤالء املذكورون عىل تســميته «روضة الناقــل»((( ،ومل يذكروا
اجلــز َء الثاين من العنوان ،وهو« :ونزهة العاقــل» ،واتفقوا عىل أنه «جزء»،
وفات حاجي خليفة يف «الكشــف» ،ومجيل العظم يف «عقود اجلوهر» ،ومؤلفي «معجم
(((
َ
تاريخ الرتاث اإلسالمي يف مكتبات العامل» أن يذكروه.
وتصحف «الناقل» يف «مرآة الزمان» إىل «النائل».
(((
َّ
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إال الســيوطي فقد جاء عنده« :روضة الناقل العاقل» ،ولعل لفظ «ونزهة»
سقط من الناسخ .ومل َي ْذك ُْر حجمه.
مضمـونـه:

ُ
يدخل يف علم احلديــث والتاريخ والرقائق ،وقد افتتحه
وهذا الكتاب

ِ
انتخبت فيه ِم ْن ِ
ودرر املقوالت،
غرر املنقوالت،
كتاب
املؤ ِّل ُ
ُ
ف بقوله« :هذا ٌ

ليكون روض ًة للنفس ،وراح ًة للقلب».

القارئ الفائدةَ ،واملتع َةِ ،
والعظ َة.
وهو كام قال ،وجيدُ فيه
ُ
حتقيق الرتاث كثري ًا.
يامرس
هتم َم ْن
وفيه
َ
ٌ
ُ
معلومات ُّ

ِ
اخلليفة النارص
اســتخالف
ذكر فيه
َ
وقــد أ َّلفه بعد ســنة ( ٥٧٥هـ) إذ َ

لدين اهلل العبايس الذي كان يف شهر ذي القعدة من تلك السنة.

ــف ِمن ِ
كتابه «تلقيح فهوم
وبعــض املعلومات الواردة فيه خلَّصها املؤ ِّل ُ ْ

والسري» .وقد ذكره هنا ،ومل يذكر ِم ْن كتبه سواه.
أهل األثر يف عيون التاريخ ِّ
وبعض الروايات واألقوال موجود ٌة يف ِ
كتبه األخرى كـ:

 التبرصة. -واحلدائق.
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 ورؤوس القوارير. وذم اهلوى. وصفة الصفوة. وعيون احلكايات. وكشف ا ُملشكل من حديث الصحيحني. وا ُملدهش. وا ُملقلق. وا ُملقيم ا ُملقعد. ومناقب عمر بن اخلطاب. ومناقب عمر بن عبدالعزيز. واملواعظ واملجالس(((. والوفا بأحوال املصطفى ﷺ. والياقوتة.((( هكــذا طبِ َع هذا الكتاب هبذا العنــوان ،وال ُبدَّ َّ
ــم َي يف بعض
أن له عنوان ًا مميز ًا ،وقد ُس ِّ
ُ
ذكر يف
العنوان
خمطوطاته بـ« :هادي النفوس إىل امللك القدوس» ،وهذا
ٌ
غريب أيض ًا مل ُي ْ
قوائم مؤلفات الشيخ.
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وهذه هي موضوعـاته بإجيـاز:

 حديث أسامء اهلل ،ومعنى َم ْن أحصاها.خلق ِ
يب عن ِ
 حديث حتريم الظلمٌ ،األصمعي.
النار نق َل ُه
وقول ألعرا ٍّ
ُّ
 -حديث ابن عباس عن َر ْمي ُم ْس َ ِتقي السمع من اجل ِّن ،وعد ُد أحاديث

ابن عباس.

 -حديث أيب هريرة يف طواف النبي سليامن عىل نسائه ،وعد ُد أحاديث

واالختالف يف اسمه ،وفقه احلديث.
أيب هريرة،
ُ

 حديث اخلثعمي عن عبداهلل والد النبي ﷺ.(((
ٌ
َ
ُ
فصول ِم ْن سرية رسول اهلل ﷺ
احلمل به ووالدتَه ،وأسام َءه،
تشمل

وقع له يف مكة ،ثم ُج ً
ال ِم ْن
ورضا َعه،
وزواجه من خدجية ،وبعثتَه ،وشيئ ًا ممّا َ
َ
ِ
أحداث سني اهلجرة العرش.
أهم
ِّ

تزوجها ومل يدخل هبا،
ثم أعام َم رسول اهلل ﷺ ،وعامته،
وأزواجه ،و َم ْن َّ
َ

ورسار َيه ،وأوال َده ،ومواليه وموالياته.

نونت بـ (خمترص
فردت من الكتاب،
ورأيت منها نســخة ُع ْ
ُ
((( وألمهيــة هذه الفصول فقد ُأ ْ
السرية النبوية) يف جمموعة عارش أفندي يف املكتبة السليامنية (،)130-124( ،)110-3
وهي تبدأ بـ« :قال ُ
بالسري» ،وفيها أسامء اخللفاء أيض ًا.
أهل العلم ِّ

روضـة النـاقل ونـزهـة العـاقل
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 -تسمية اخللفاء بعده ِم َن الراشدين ،واألمويني ،والعباسيني ،وآخرهم

النارص لدين اهلل ،الذي ويل يف ذي القعدة ســنة 575هـ كام تقدم قريب ًا .وقد
ت ِّ
ُوف املؤ ِّلف يف خالفته.

 -حديث واثلة بن األســقع عن اصطفاء النبــي ﷺ ،وكال ٌم عىل كنية

واثلة ،و َم ْن ُس ِّم َي من الصحابة واثلة.

وذكر َم ْن ُس ِّم َي من الصحابة أنس ًا.
 حديث أنس عن الغار يف اهلجرة،ُ
ِ
ِ
ِ
نفسه.
وأهله ،ويف
أصحابه،
 أحاديث عن أحوال النبي ﷺ معمقتطفات ِم ْن سرية عمر بن اخلطاب.
ٌ
 حديث أيب هريرة عن السبعة الذين يظلهم اهللُ يف ظله.تتعلق باﻹمام ،وتوجي ٌه له ِ
كعمر ِ
َ
بن
أحاديث وأعال ٍم
بذكر
مقتطفات
ُ
ٌ
َ

وذكــر فوائد لغوية يف أثناء ذلك
والتحذير من الظلم والكرب،
عبدالعزيــز،
ُ
ُ

متليح ًا للسياق.

 -فوائــد مهمــة ِم ْن علــم ا ُملت َِّفــق وا ُمل ْف َتق ،وأســاء تســاوى فيها

ُ
الرجال والنسا ُء.

 رقائــق يف ِِ
وحتصني
حــب الدنيا،
احل ْلم ،والعفــو ،والتث ُّبت ،وعد ِم
ِّ
ِ
ِ
ِ
ويقظة القلب.
والزهد،
والتحذير من اهلوى،
الشهوة،
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 خطب ٌة ناصح ٌة للخليفة املأمون َخت ََم هبا الكتاب.هل هذا الكتاب خمترص من كتاب؟
«وأكثر هذه
تصانيف الشــيخ املؤ ِّلف ثم قــال:
ذكر
َ
ُ
كان الصفدي قد َ

ٌ
اخترص منه
مج َع كتاب ًا كبري ًا
التصانيف
بعضه يف بعض ،فإنه كان إذا َ
متداخل ُ
َ

َ
أصغر»(((.
اخترص من األوسط كتاب ًا
أوسط ،ثم
كتاب ًا
َ
َ

كتاب ٍ
ٍ
معني؟
خمترص من
فهل هذا الكتاب (روضة الناقل)
ٌ

نت آنف ًا.
مل يظهر يل ذلك ،ولك ْن فيه
معلومات متداخل ٌة كام ب ّي ُ
ٌ

ِ
أن َ
وال بدَّ من التنبيه إىل َّ
مؤلفات الشيخ ابن
ينطبق عىل
قول الصفدي ال
ُ

اجلوزي ك ِّلها.

ِ
َ
طالبه
تســهيل العلــم ،وتوصي َله إىل
يصح فيه ذلك-
ولعله أرا َد -فيام ُّ

القراء.
بأيرس طريقَ ،
وقصدَ خماطب َة مجي ِع طبقات ّ
الكتاب واألسانيد:

جرت عادة الشيخ ابن اجلوزي عىل َس ْوق األسانيد يف كتبه ،وقد رأيناه
ْ
ِ
عادته يف هذا الكتاب أيض ًا ،ولكــن هناك ٌ
وردت من غري
أقوال
جــرى عىل
ْ

ٍ
ُ
فحذف اإلسناد؟
ترصف أحدُ النساخ
إسناد ،فهل أوردها
َ
الشيخ هكذا ،أم َّ
((( الوايف بالوفيات (.)190/18
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البت باجلواب لعدم وقويف عىل نســخة ثانية من الكتاب،
ال يمكننــي ُّ

وألين رأيتُه فعل مثل ذلك يف بعض كتبه األخرى ،ككتب الوعظ.
مصـادره:

عدد من املصادرِ ،
كتابه هذا إىل ٍ
مادة ِ
الشيخ يف ِ
ُ
ومنْها:
رجع

 -الطبقات البن سعد (ت230 :هـ).

ٍ
بإســناد،
 -مســند اإلمام أمحد (ت241 :هـ) .أور َد عنه ( )14حديث ًا

وحديثني من غري إسناد.
 -الزُّهد له.

 -صحيح البخاري (ت256 :هـ) .أور َد عنه ( )11حديث ًا.

ٍ
بإسناد ،وحديث ًا
 -صحيح مسلم (ت261 :هـ) .أور َد عنه ( )15حديث ًا

من غري إسناد.

بقي بن َ ْ
ملد (ت276 :هـ).
 مقدمة مسند ِّ -سنن الرتمذي (ت279 :هـ).

 ِق َص األمل ِالبن أيب الدنيا (ت281 :هـ).

 شأن الدعاء للخ ّطايب (ت388 :هـ). -أسامء رسول اهلل ﷺ ومعانيها البن فارس (ت395 :هـ).

16

روضـة النـاقل ونـزهـة العـاقل

حكان (ت405 :هـ).
 الفوائد واألخبار واحلكايات البن َ َ -حلية األولياء أليب نُعيم (ت430 :هـ).

ِ
ِ
مصادره ،وإنام يكتفي بس ِ
إسناده إىل املؤ ِّلف.
وق
وهو ال َيذكر عناوي َن
َ

رجع أيض ًا إىل:
ومن ا ُملتوقع أنه َ
 اهلم واحلزن البن أيب الدنيا. تاريخ أصبهان أليب نعيم.للحميدي.
 اجلمع بني الصحيحني َُ
وذك َر من شيوخه ً
سبعة وهم:

 -١إسامعيل بن أمحد السمرقندي (٥٣٦-٤٥٤هـ)(((.
 -٢عبد اخلالق بن عبد الصمد (٥٣٨-٤٥٢هـ)(((.
 -٣عبد الوهاب بن املبارك األنامطي (٥٣٨-٤٦٢هـ)(((.
 -٤حممد بن عبد الباقي األنصاري (٥٣٥-٤٤٢هـ)(((.
((( انظر مشيخة ابن اجلوزي ص.٩٢-٨٩
((( املشيخة ص .١١٠-١٠٨
((( املشيخة ص .٩٣-٩٢
((( املشيخة ص.٦١
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 -٥حممــد بن نارص الســامي ،أبو الفضل ابــن أيب منصور (-467

550هـ) (((.

ذكر ُه باسم :حممد بن أيب منصور ،ووصفه مر ًة باحلافظ.
وقد َ
 -٦أبو القاســم هبة اهلل بن حممد بن عبد الواحد بن احلصني الشــيباين

الكاتب (٥٢٥-٤٣٢هـ)(((.

وهذا الشيخ ذكره بالصيغ اآلتية:
 -1أبو القاسم الكاتب.
 -2هبه اهلل بن احلصني.
 -3ابن عبد الواحد الشيباين.
 -4هبه اهلل بن حممد بن عبد الواحد.
 -5ابن عبد الواحد.
 -6هبة اهلل بن حممد.
 -7هبة اهلل بن حممد الشيباين.
 -8أبو القاسم الشيباين.
 -9أبو القاسم.
((( املشيخة ص .133
ُ
ُ
األول فيها.
الشيخ
((( املشيخة ص ٦٠وهو
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 -10هبة اهلل الكاتب.
وهو واحدٌ كام ترى.

وهو َيروي هنا األحاديث املنقولة ِم ْن مسند أمحد عنه ،وقد قال يف ترمجته

مجيع مسند اإلمام أمحد».
يف «املشيخة»:
ُ
«سمعت منه َ

 -٧حييى بن عيل بن حممد بن الطراح ا ُملدير (٥٣٦-4٥٩هـ)(((.
عملي يف الكتاب:

كان عمــي يف هذا الكتاب هو النســخ واملقابلة ،ثم عــزو نقوالته إىل

رصح ،وتصحيح النص ،وضبطه ،واستدراك
رصح هبا ،وغري ا ُمل َّ
مصادره ا ُمل َّ

أثبت َّ
كل ما كان ِم َن
ما ســقط منه ،وإ ْذ كانت النســخة وحيدة واحدة فإين ُّ
ٍ
ظهرت يف
القارئ عىل اطالع وبينة ،وقد
صواب وخطأٍ ليكون
الناســخ ِم ْن
ْ
ُ
ِ
احلروف
يدع
َ
آثار كونه غري عريب ،بالتذكري والتأنيث ،وكان أحيان ًا ُ
نســخه ُ
ٍ
برتمجة
الكتاب
رت
قمت بتصحيح ذلك كله واستكامله ،وصدَّ ُ
مهملة ،وقد ُ
َ
ٍ
ُ
َ
العون
وأســأل اهللَ
وربطت بينه وبــن كتبه األخرى،
موجــزة للمؤ ِّلــف،
ُ
واإلخالص.
والتوفيق
َ
َ
عبداحلكيم األنيس
((( املشيخة .١٠٨-١٠٥
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ترمجـة املؤلـف
ِ
ُ
ب ،نادر ُة
الكبري «عامل ُ العــراق،
هو اإلما ُم
وواعظ اآلفاق ،ا ُملكْث ُر ا ُمل ْع ِج ُ
ُ

العامل ،حج ُة اإلســام»((( العالمــة ا ُملتفنِّن أبو الفرج عبــد الرمحن بن عيل
املعروف بابن اجلوزي البغداديِ ،م ْن ذرية أيب بكر الصديق.

وطلب العلم باعتناء َعمته،
ُولِدَ يف بغداد سنة (510هـ)((( ،ونشأ فيها،
َ

إذ تويف أبوه وهو صغري.

العلم عن كثرييــنَ ،ذك ََر منهم يف «مشــيخته» ( )86شــيخ ًا،
وأخــذ
َ

وثالث شيخات.

َ
َ
واعظ اإلسالم األشهر،
أصبح
ووعظ وهو صغري ،واعتنى بذلك حتى
َ

وتر َك يف هذا الفن مؤلفات رائعة.
َ

أكثر من ( )340مؤ َّلف ًا.
وأ ّل َ
ف يف فنون العلم َ

ودرس يف ٍ
عدد من مدارس بغداد.
َّ

ف عليها كت َبه.
وبنى لنفسه مدرس ًة و َق َ

وتُويف يف  12من شهر رمضان ســنة (597هـ) ،و ُدفِ َن يف مقربة اإلمام

شاركت
أمحد بن حنبل يف باب حرب ،وكان يوم تشييعه ودفنه يوم ًا مشهود ًا،
ْ
الكتاين يف «فهرس الفهارس» (.)308/1
((( وصفه هبذا
ُّ
((( وقيل غري ذلك.
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فيه األُلوف املؤلفة(((.

ٍ
ثالثة منهم:
املؤرخون ثناء كبري ًا ،وأذكر هنا شهادة
وقد أثنى عليه ِّ
املؤرخ ابن أيب الدم (ت642:هـ):
 -قال ِّ

«إمــا ُم وقته يف علم الوعظ ،واحلديث ،واجلرح والتعديل ،والتفســر،

والسري ،والفقه عىل مذهب أمحد بن حنبل.
والتاريخ
ِّ

َّف يف ِّ
واشتهرت تصانيفه.
ذكر ُه،
كل علم ،وط َّبق
صن َ
ْ
َ
األرض ُ

ٍ ٍ
علم املواعظ وموا ُّده فهو
وكان من الفضل والعلم بمكان عال ،وأ ّمــا ُ

ُم َس َّل ٌم إليه»(((.

 -وقال سب ُط ُه يوسف (ت654:هـ):

جمالس ُه اخللفا ُء والوزرا ُء والعلام ُء
وحرض
الكتب يف فنون كثرية،
َّف
«صن َ
َ
َ
َ
((( له تراجم كثرية ،انظر :خريدة القــر (ج3م1ص ،)260والتقييد ( ،)97/2والكامل
( ،)452/7والتاريــخ ا ُملظفري (الورقة  ،)189ومــرآة الزمان ( ،)93/22والتكملة
( ،)394/1ومشيخة النَّعال البغدادي ص ( ،)140وا ُملذيل عىل الروضتني (،)100/1
واجلامــع املخترص ( ،)65/9ووفيات األعيــان ( ،)140/3وآثار البالد (ص،)320
واملخترص يف أخبار البرش ( ،)126 / 3ومشــيخة قايض القضاة ابن مجاعة (،)91 / 1
وتاريخ اإلســام ( ،)287/ 42وســر أعالم النبــاء ( ،)365/21وتذكرة احلفاظ
( ،)1342/4والعرب( ،)118/3واملخترص املحتاج إليه ص ( ،)237وا ُملســتفاد ص
( ،)116وتاريخ ابن الوردي ( ،)169/2والوايف بالوفيات ( ،)186/18ومرآة اجلنان
( ،)489/3والبدايــة والنهاية ( ،)28/13والذيل عــى طبقات احلنابلة (،)458/2
وتاريخ ابن الفرات (م4ج2ص )210وغريها.
((( التاريخ املظفري (الورقة .)189
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ُ
حرض عنده مئ ُة
جملســه عــر ُة آالف ،ور َّبام
رض َ
َ
واألعيان ،وأقل ما كان َي ُ

ألف ،وأوقع اهللُ له يف القلوب القبول واهليبة.
وكان زاهد ًا يف الدنيا ُمتق ِّل ً
ال منها.

وســمع ُت ُه ُ
بأصبعــي هاتني ألفي
كتبت
يقول عىل املنــر يف آخر عمرهُ :
َّ

ألف هيودي ونرصاين.
وتاب عىل يدي مئ ُة ألف،
جملد(((،
وأسلم عىل يدي ُ
َ
َ

ِ
(((
ِ
ِ
صافة،
والر
واملنصور(((،
وباب بدر(((،
وكان َيلس بجام ِع القــر ُّ ،

وتربة أم اخلليفة((( ،وغريها.

القرآن يف ِّ
َ
كل سبعة أيام.
خيتم
وكان ُ
للج ُمعة واملجلس(((.
خيرج من بيته إال إىل اجلامع ُ
وال ُ

أكل ِمن ٍ
ِ
جهة حتى تي َّقن ِح َّلها،
وما َ
ب مع صبي ،وال َ ْ
ماز َح أحد ًا ،وال لع َ

وما َ
زال عىل ذلك األسلوب حتى تو ّفاه اهلل تعاىل»(((.

ِ
ِ
وتصانيف غريه.
تصانيفه،
((( ِم ْن
((( جامع اخللفاء اليوم.
آثار هلام اليوم.
الرصافة واملنصور ال َ
((( جامعا ُّ
((( ِم ْن أبواب دار اخلالفة العباسية.
ُعرف اليوم بقرب زبيدة خطأ.
((( ت ُ
((( قال الذهبي ُمعلق ًا عىل هذا يف «سري أعالم النبالء» (:)370/21
فعلت صال ُة اجلامعة؟».
«فام
ْ
طالبه وتالميذهِ.
ِ
ِ
ِ
ُ
والظاهر أنه كان ُي ِّ
صل فيها مع
املدارس العلمية مساجد،
أقول :يف
ُ
((( مرآة الزمان (.)94/22

22

روضـة النـاقل ونـزهـة العـاقل

أكل من ٍ
نتوقف عند قولــه« :وال َ
ومن املهم ْ
جهة حتى تي َّقن ِح َّلها»
أن
َ
أعلم -وراء ما كتبه اهللُ له ِمــ ْن قبول ،وما جعله له من ٍ
تأثري يف
فهــذا -واهللُ ُ

سامعيه ،ويف قارئيه ،إىل اليوم.

 وقال اإلمام الذهبي (ت748:هـ):ُ
املفسُ ،
ُ
مفخر العراق،
شيخ اإلسالم،
«الشــيخ اإلما ُم العالمة،
ُ
احلافظ ِّ ُ

ُ
مجال الدين...

وكان رأســ ًا يف التذكري بال مدافعةُ ،
والنثر الفائق
النظــم الرائق،
يقول
َ
َ
ِ
بدهي ًا ،و ُي ْس ِ
ــب ،مل يأت قبله وال بعده مثله،
ب ،و ُي ْط ِر ُب ،و ُي ْطن ُ
ب ،و ُي ْع ِج ُ
ــه ُ
ِ
ِ
ِ
ُ
والصوت
احلســن،
الشــكل
حامل لــواء الوعظ ،والق ِّي ُم بفنونه ،مع
فهو
الط ِّي ِ
وح ْس ِن السرية.
ب ،والوق ِع يف النفوسُ ،

بح ْس ِ
ــن
الســر والتاريخ ،موصوف ًا ُ
وكان بحر ًا يف التفســر ،عالمة يف ِّ

احلديث ،ومعرفة فنونه ،فقيه ًا ،علي ًام باإلمجاع واالختالف ،جيد املشــاركة
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وإكباب عىل اجلمع
واســتحضار،
وحفظ
وذكاء
يف الطــب ،ذا تفن ٍُّن وفه ٍم
ِ
وح ْس ِ
ورشــاقة العبارة،
ــن الشــارة،
التصون
والتصنيف ،مع
والتجملُ ،
ّ
ُّ
ِ
ِ
ِ
اخلاص والعا ِّم،
واحلرمة الوافرة عند
واألوصاف احلميدة،
ولطف الشامئل،
ِّ

َّف»(((.
ما
َّف ما صن َ
عرفت أحد ًا صن َ
ُ
•

((( سري أعالم النبالء ( 365/21و.)367

•

•
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صفحة الغالف
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الصفحة األوىل من املخطوط
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الصفحة ما قبل األخرية من املخطوط
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الصفحة األخرية من املخطوط

روضـة النـاقل
ونـزهة العـاقل
لإلمام احلافظ مجال الدين أبي الفرج
عبد الرمحن ابن اجلوزي البغدادي
(597-510هـ)
ُع َ
ـن به
ِ

د .عبـد احلكيم األنيــس
كبري باحثني أول بإدارة البحوث
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حممد ِ
وصىل اهللُ عىل سيدنا ٍ
وآله الطاهرين
ِّ
انتخبــت ِ
فيه ِم ْن ُغرر املنقــوالت ،و ُد َر ِر املقوالت؛ ليكون
كتاب
ُ
هذا ٌ

روض ًة للنَّفس ،وراح ًة للقلب ،واهلل تعاىل ا ُملو ِّفق.

 أخـ�برنا أبو القاســم الكاتب قال :أخربنا أبو عيل ابن ا ُمل ِذهب((( قال:
أخربنا أبو بكر ابن مالك قــال[ :أخربنا أبو]((( عبد الرمحن عبداهلل بن أمحد
بــن حنبل [حدَّ ثني أيب]((( قال :حدَّ ثنا عبدالرزاق قال :ثنا معمر عن مهام

(((

ُ
رسول اهلل ﷺ:
عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال

«هلل تسع ٌة وتسعون اســ ًا مئة إال واحد ًا(((َ ،م ْن أحصاها َ
دخل اجلنة ،إ َّن ُه

الوتر».
وتر ُّ
حيب َ
ٌ

ُ
املذهب.
((( ضبطه
الناسخَّ :
((( زيادة مني البد منها.
انظر مسند أمحد ( )475/١٣و(.)٤٩٠ /١٣
((( زيادة مني البد منهاْ .
((( ُضبط يف األصلُ :هـامم.
((( يف األصل :واحدة.
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ٌ
صحيح أخرجه البخاري ومسلم(((.
حديث
هذا
ٌ

ويف ٍ
لفظ« :إن هلل تسع ًة».

قال أبو سليامن اخل ّطايب(((:
نفــي ما عداها من
إثبات هذه األســاء ،وليس فيه
ويف هــذا احلديث
ُ
ُ

وقع
أشهر األسامء،
التخصيص هبذه((( األسامء ألنَّـــها
ُ
الزيادة عليها ،وإنام َ
ُ
ِ
ٍ
الفائدة
فجملة هذا((( احلديث قض َّي ٌة واحدة ،ال قضيتان ،فتام ُم
وأبينها معانُ ،

إن يف قولــهَ « :م ْن أحصاها َ
دخل اجلنة» ،ال يف قولهَّ :
يف خرب َّ
«إن هلل تســعة
«إن ٍ
وتسعني اســ ًا» ،وهذا بمنزلة قولكَّ :
لزيد مئة دره ٍم أعدَّ ها للصدقة»،

يدل ذلك عىل أن ليس عندَ ه ِم َن الدَّ راهم أكثر من ذلك ،وإنِّام ُّ
فليس ُّ
يدل عىل
أن ا َّلذي َأعَدَّ ه للص ِ
َّ
دقة هذا.
ُ َّ
ٍ
ُ
مسعود ريض اهلل عنه:
حديث ابن
و َيدُ ُّل عىل هذا التَّأويل

َ
نفســك ،أو((( أنزل َت ُه يف
يت بــه
«أســأ ُلك بكل اســ ٍم هو لــك
ســم َ
َّ
اســتأثرت ِ
َ
بــه يف علم الغيب
خلقك ،أو
كتابــك ،أو ع َّل ْمتَــه أحد ًا مــن
َ
((( صحيح البخاري ( ،)٦٠٤٧ومسلم (.)٢٦٧٧
((( يف كتابه «شــأن الدعاء» ص َ .29-23
ــف هذا يف كتابه «احلدائق» (-38/1
ونقل املؤ ِّل ُ
ف.
ترص ٌ
 ،)40ويف النقل ُّ
((( يف األصل :هذه.
((( يف األصل :هذه.
((( يف األصل :و.
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عندك» .فهذا ُّ
[يدل]((( عىل َّ
حج َبها
أن هلل أسامء مل ُينـز ْلـهـــا((( يف كتـــابهَ ،
ِ
خلقه.
عن

«إن هلل تســعة وتســعني اســ ًا» ٌ
دليل عىل َّ
ويف قولهَّ :
أن أشهر األسامء

ضيفت((( األسام ُء إليها.
وأعالها يف الذكر «اهلل» ،فلذلك ُأ
ْ
ويف معنى قولهَ « :م ْن أحصاها» أربع ُة أقوال:

أن معنى اإلحصاء ال َعدُّ  ،يريد أ َّن ُه ي ُعدُّ ها ليستوفيها حفظ ًاُّ ،
أحدُ هاَّ :
ويدل

طرق الصحيحَ « :من َحفظها َ
دخل اجلنَّة»(((.
عليه ما ُر َ
وي يف بعض ُ

ُ
قــول النبي
ونظريه
والثــاين :أن يكــون اإلحصا ُء بمعنــى ال َّطاقــة،
ُ

ﷺ« :اســتقيموا ،ولــن حتصوا»((( ،أي ولــن تطيقوا ،فمعنــاهَ :م ْن َ
أطاق

العمــل هبا ،وبيانُــه َّ ِ
ُ
فالعمل بذلك احليــا ُء منه،
الســميع،
أن م ْن أســائه َّ

ُ
فالعمل بذلك ُح ْســن األدب بموضع نظــره ،وعىل هذا
البصــر،
ومنها
ُ

سائر أسامئه(((.

((( زيادة من «شأن الدعاء».
((( يف األصل :ينزل .والتصحيح من «شأن الدعاء» ،و«احلدائق».
((( يف األصل :أضيف.
أثبت األقوال».
((( قال
ُ
املؤلف يف كتابه «احلدائق» هنا (« :)39/1وهو ُ
((( رواه أمحد يف «املسند» ( )٦٠ /٣٧و(.)١١٠ /٣٧
اختيار ابن عقيل».
((( قال املؤلف يف كتابه «احلدائق» هنا (« :)40/1وهذا الوج ُه
ُ
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فاذكر
َّرت
مت
سمع ،وإذا تفك َ
بعض العلامء((( :إذا تك َّل َ
قال ُ
فاذكر َم ْن َي ُ
ْ
ْ

فاذكر َم ْن َيرى.
نظرت
علم ،وإذا
َ
ْ
َم ْن َي ُ

والثالث :أن يكون اإلحصا ُء بمعنى العقل واملعرفة ،فيكون املعنىَ :م ْن

والعرب
ف معانيها ،فيكون مأخوذ ًا من احلصــاة وهو العقل،
ــر َ
ُ
عقلها و َع َ
ٍ
حصاة ،أي ذو ٍ
تقول :فالن ذو
عقل ،قال َط َرفة(((:
لسان ِ
َ
َّ
املرء ما مل يك ْن ل ُه
وإن

ِ ِ (((
ُ
حصا ٌة عىل َع ْوراته
لدليل

َ
القرآن حتَّى خيتمه ،ليستويف
الرابع :أن يكون املرا ُد من احلديثَ :من قرأ

القرآن َ
َ
َ
شري إىل َّ
دخل
حفظ
أن َم ْن
هذه األســاء يف أضعاف التالوة ،فكأنَّه ُي ُ

اجلنةَّ ،
ألن األسام َء يف القرآن ،ذكره أبو عبداهلل الزبريي(((.

بعض ِ
ِ
طرق الصحيحَّ :
ذكرتا ها
فلام كان يف
أن معنى اإلحصاء احلفظُ ،

هنا؛ لتحفظ((( ،وهي:

((( هو الربيع بن ُخثيم .انظر :صفة الصفوة (.)339/2
وهذا القول ِم ْن إضافة املؤ ِّلف عىل كالم اخلطايب ،ومل يضفه يف كتابه «احلدائق».
((( انظر الديوان ص.٨١
((( يف األصل :عن عواريه!
((( هنا ينتهي كالم اخلطايب.
((( قال يف «احلدائق» (« :)40/1فلام رأينا يف بعض طرق الصحيح َّ
أن معنى اإلحصاء احلفظ
اخرتنا ذلك الوجه ،وآثرنا ذكر هذه األسامء لتُحفظ.
ِ
اختلفت ألفاظ الرواة يف عدِّ ها ،وهذا ُ
سياق ما ذكره حممد بن إسحاق بن خزيمة م ْن
وقد
ْ
طريق أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة».
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السالم ،ا ُملؤمن ،ا ُملهيمن ،العزيز،
الرمحن ،الرحيم ،ا َمللك ،القدُّ وسَّ ،
اهللَّ ،

الرزاق،
القهارّ ،
صور ،الغ ّفارّ ،
تكب ،اخلالق ،البارئ ،ا ُمل ِّ
الوهابَّ ،
اجل ّبــار ،ا ُمل ِّ
الفتّاح ،العليم ،القابض ،الباســط ،اخلافِض ،الرافع ،ا ُمل ِعز ،ا ُملذل ،السميع،
حلكَم ،ال َعدْ ل ،اللطيف ،اخلبري ،احلليم ،العظيم ،الغفور ،الشكور،
البصري ،ا َ

الرقيب ،ا ُملجيب،
العيل ،الكبري ،احلفيظ ،ا ُملقيت ،احلسيب ،اجلليل ،الكريمَّ ،
الواسع ،احلكيم ،الودود ،ا َملجيد ،الباعث ،الشهيد ،احلق ،الوكيل ،القوي،

املتني ،الــويل ،احلميد ،ا ُملحيص ،ا ُملبــدئ ،ا ُملعيد ،ا ُملحيــي ،ا ُملميت ،احلي،
القيوم ،الواجد ،املاجد ،الواحد ،األحــد ،الصمد ،القادر ،ا ُملقتدر ،ا ُملقدِّ م،
ا ُمل ِّ
التواب،
البّ ،
ؤخــر ،األول ،اآلخر ،الظاهــر ،الباطن ،الوايل ،ا ُملتعــالَ ،

ا ُملنتقم ،العفو ،الرؤوف ،مالك امللك ،ذو اجلالل واإلكرام ،ا ُمل ِ
قسط ،اجلامع،
الضار ،النافع ،النور ،اهلادي ،البديع ،الباقي،
الغني ا ُملغني ،ا ُملعطي ،املانع،
ُّ

الوارث ،الرشيد ،الصبور.

 أخـربنا هبة [اهلل]((( ابن احلصني قال :ثنا اب ُن املذهب قال :ثنا أبو بكرأمحد بن جعفر ،ثنــا عبداهلل بن أمحد ،حدَّ ثني أيب((( ،ثنــا عبدالرمحن((( ،ثنا
((( زيادة البد منها.
((( يف «املسند» (.)٣٣٢ /٣٥
((( يف «املسند» :عبدالرمحن وعبدالصمد املعنى.
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ِ
أســاء((( عن أيب ذر عن النبي ﷺ فيام
مهام ،عن قتادة عن أيب قالبة عن أيب ْ
يرويه عن ربه عز وجل:

الظلم ،وعىل عبادي ،أال فال تظاملواُّ ،
كل بني آدم
مت عىل نفيس
حر ُ
َ
«إين َّ

ُيطئ بالليل والنهار ثم يستغفرين فأغفر له وال أبايل.
وقال:

(((
ً
يا ابن آدم ك ُّلكم كان
هديت ،ك ُّلكم كان عاري ًا إال َم ْن
ضــاال إال َم ْن
ُ

أطعمت ،وك ُّلكــم كان ظمآن إال َم ْن
كســوت ،ك ُّلكم كان جائعــ ًا إال َم ْن
ُ
ُ

سقيت ،فاستهدوين أهدكم ،واستكسوين أكسكم ،واستطعموين أطعمكم،
ُ

واستسقوين أسقكم.

وصغريكم
وإنســكم،
أن أو َلكــم
ياعبــادي :لو َّ
وآخركــم ،وجنَّكم َ
َ
َ

وذكركم وأنثاكم ،كانوا عىل ِ
قلب أتقاكم رج ً
ال واحد ًا مل يزيدوا
وكبريكــم،
َ
َ

وصغريكم
وإنســكم،
أن أو َلكــم
يف ُملكي شــيئ ًا ،ولو َّ
وآخركم ،وجنَّكم َ
َ
َ
قلب ِ
وذكركم وأنثاكم ،كان((( عىل ِ
أكفركم ً
رجال مل ينقصوا ِم ْن
وكبريكم،
َ
َ

رأس املخيط من البحر».
ُملكي شيئ ًا إال كام َينقص ُ
((( يف «املسند» :وقال عبدالصمد الرحبي :عن أيب ذر.
((( يف األصل :كان آدم.
((( كذا يف األصل.
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صحيح ،انفر َد بإخراجه مســلم ،وكان أبو إدريس((( إذا حدَّ َ
ث به
هذا
ٌ

جثا عىل ُركبتيه(((.

ســمعت أعرابي ًا ُ
النار إال ِم ْن
قال األصمعي:
يقول :واهللِ ما َخ َل َ
ُ
ــق اهللُ َ
ِ
كرمهَ ،ج َع َلها َس ْوط ًا َي ُ
سوق به املؤمنني إىل اجلنَّة.
 َّحـدثنا اب ُن عبد الواحد الشيباين ،ثنا ابن املذهب ،ثنا أبو بكر القطيعي،

(((
الزهري عن
حممد بن جعفر ،ثنا معمر ،ثنا
ُّ
ثنا عبداهلل بن أمحد ،ثني أيب  ،ثنا َّ

ٍ
عباس قال:
عيل بن حسني عن ابن

رسول اهلل ﷺ جالســ ًا يف ٍ
ُ
فاستنار،
نفر من أصحابه ُفر ِم َي((( بنج ٍم
كان
َ

فقال :ما كنتم تقولون إذا كان ُ
مثل هذا يف اجلاهلية؟
عظيم.
يموت
عظيم ،أو
قال :كنّا نقول ُيولدُ
ُ
ٌ
ٌ

ملوت((( ٍ
قال :فإنَّه ال يرمى [هبا] ِ
أحد وال حلياته ،ولكن ر َّبنا تبارك وتعاىل
ُ

اســم ُه إذا قىض أمر ًا س َّب َح محل ُة العرش ،ثم ســ َّب َح ُ
أهل السامء الذين يلوهنم
ُ
يستخرب ُ
أهل السامء الذين يلون((( [محلة]
التسبيح هذه السامء ،ثم
حتى يبلغ
ُ
ُ

((( اخلوالين.
((( صحيح مسلم (.)٢٥٧٧
((( يف «املسند» ( ،)٣٧٢ /٣وما بني املعقوفني منه.
((( يف األصل :فرمى.
((( يف األصل :بموت.
((( يف األصل :يكون .وكذلك الكلمة اآلتية بعدها.
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العرش ،فيقــول َ
الذين يلون محلة العرش حلملة العــرش :ماذا قال ر ُّبكم؟
وخيرب ُ
اخلرب إىل هذه
فيخربوهنم،
أهل [كل] ســاء((( ســاء ،حتى ينتهــي ُ
ُ

حق،
اجلن
الســمع فريمون ،فام جاؤوا به عىل وجهه فهو ٌّ
َ
الســاء ،وخيطف ُّ

ولكنهم يقذفون((( فيه ويزيدون».

ٌ
حديث
هــذا
صحيح انفرد به مســلم((( ،ورواه مــن حديث حممد بن
ٌ

عيل بن احلســن بن عــي بن أيب طالــب ريض اهلل عنه عن ابــن عباس يف
الصحيح غريه(((.

وقد اختلــف حافظو النقل يف ِ
عدد األحاديث التي((( رواها اب ُن عباس

النبي ﷺ:
عن ِّ

َ
حفظ عنه من األحاديث نحو ًا((( ِم ْن أربع مئة حديث.
الرقي:
فقال َّ
(((
بقي بن َم ْ
وقال
ألف حديث
ـخـ َلـــد :روى اب ُن عباس عن النبي ﷺ َ
ُّ

وست مئة حديث وستني حديث ًا(((.

((( يف األصل :السامء.
((( يف األصل :يفوقون.
((( صحيح مسلم ()٢٢٢٩
((( يف هذه اجلملة نظر.
((( يف األصل :الذي.
((( يف األصل :نحو.
((( يف األصل :فقال.
((( انظر :بقي بن خملد ومقدمة املسند (عدد ما لكل واحد من الصحابة من احلديث) ص.٨٠
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والذي أخرج يف «الصحيحني» عن ابن عباس فهو مئتا حديث وأربعة

خاري
تفق عليه منها مخسة وتســعون حديث ًا ،وانفر َد ال ُب
ومخسون حديث ًا ،ا ُمل ُ
ُّ
ومسلم بتسعة وأربعني.
بمئة وعرشة(((،
ٌ

 -أخـ�برنا حممد بن أيب منصور احلافــظ قال :أخربنا عيل بن أيوب قال:

حممد اخلالل قال :أخربنا أبو عيل بن حاجب قال :أخربنا
أخربنا احلسن بن َّ

أبو عبداهلل الفربري ،نا حممد بن إسامعيل البخاري ،نا أبو اليامن ،نا شعيب،

نا أبو الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل ﷺ:

ٍ
«قال سليامن:
كلهن تأيت
ألطوفن((( الليل َة عىل تسعني امرأة
بفارس جياهدُ
َّ
َّ

فطاف
إن شاء اهلل،
َ
[إن شاء اهلل]((( فلم يقلْ :
يف سبيل اهلل ،فقال له صاح ُب ُهْ :
ٍ
عليهن مجيع ًا فلم ْ
وايم الذي
بشق
حتمل منهن إال امرأ ٌة واحد ٌة
ْ
جاءت ِّ
رجلُ ،
إن شاء اهلل جلاهدوا يف سبيل اهلل تعاىل فرسان ًا أمجعون».
نفيس بيده لو قالْ :
ٌ
حديث
هذا
صحيح أخرجه البخاري ومسلم(((.
ٌ
أربع روايات:
ويف عدد النساء اللوايت طاف عليهن سليامن ُ
ذكرتا آنف ًا.
إحداه َّن :تسعون قد
ُ
((( يف األصل :وعرش.
((( يف األصل :ألطرقن.
((( ِم ْن صحيح البخاري.
((( صحيح البخاري ( ،)٦٢٦٣ومسلم (.)١٦٥٤
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والثانية :مئة ،رواها هشام عن ابن سريين عن أيب ُهريرة.
ٍ
عباس.
والثالثة :سبعون ،رواها طاوس عن ابن
والرابعــة :ســتون ،رواهــا أيــوب عن ابن ســرين عــن أيب هريرة
ريض اهلل عنه.
ويف حديث ابن املديني عن ابن ُعيينة :فقال له صاح ُب ُه :قل ْ
إن شاء اهلل،

ِ
فنس ،قال ابن ُعيينة :يعني ا َمل َلك.

ُّ
وكل هذه الروايات يف الصحيح.
وقــد ُأخرج أليب هريرة يف «الصحيحني» ســت مئة حديث ،وتســعة

خاري
أحاديث ،ا ُملت َف ُق عليه منها ثالث مئة وستة وعرشون حديث ًا ،وانفرد ال ُب
ُّ
ومسلم بمئة وتسعني.
بثالثة وتسعني،
ٌ

ومجل ُة حديث أيب هريرة عن رســول اهلل ﷺ مبلغه مخسة آالف حديث
وثالث مئة وأربعة وتسعون.
ِ
البحث عن مجيع أقوال
فبالغت يف
واختلف العلام ُء يف اسم أيب((( هريرة،
َ
ُ

فوجدت هلم يف اسمه واسم أبيه ثامنية عرش قوالً(((:
السلف،
ُ
((( يف األصل :أبو.
((( انظر« :التلقيح» ص.٢٢٧-٢٢٦
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أحدها :عبد شمس.
والثاين :عبداهلل بن عبد شمس ،وقيل :عبداهلل بن عائذ ،وقيل :عبداهلل بن

عمرو((( ،وقيل :عبداهلل بن عامر.

ٍ
صخر ،وقيل :ابن غنم.
والثالث :عبدالرمحن((( بن
والرابع :عامر بن عبد شمس.
واخلامس :عبد غنم.
والسادس :عبد بن غنم(((.
والسابع :عمرو بن عبد غنم.
الثامن :عبد هنم بن ُعتبة.
التاسع :عبد تيم.
العارش :عبد نعم.
واحلادي عرش :عبد ليل.
العزى.
والثاين عرش :عبد ّ
والثالث عرش :عامر بن عمرية.
((( يف «التلقيح» :عمر.
((( يف األصل :عبداهلل.
((( يف «التلقيح» :عبد بن عبد غنم.
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والرابع عرش :عمري بن عامر.
واخلامس عرش :سعد بن احلارث.
والســادس عرش :ســكني بن ودمة ،وقيل :ســكني بن ٍّ
مــل ،وقيل:
سكني بن هامي(((.
والسابع عرش :سكن((( بن صخر.
والثامن عرش :جرثوم.
فهذه مجلة ما ضبط احلفاظ((( يف اسم أيب هريرة.
ِ
امتنع عىل سليامن مرا ُد ُه لعدم قوله:
فأ ّما فق ُه احلديث الذي ذكرنا فهو إنام َ

إن شــاء اهلل ،فال ينبغي للعبد تركُها يف ٍ
ْ
حال ،وقــد أ َّدب اهللُ تعاىل نب َّينا عليه
الســام يف ذلك بقوله﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ﴾((( .فكان عليه الســام يقوله يف ا ُملتي َّق ِن كــا يقول ُه يف ا َملظنون،
ون»(((.
اء اهلل بِك ُْم الَ ِح ُق َ
و ُك ّلام َّ
مر عىل القبور قال« :وإِنَّا إِ ْن َش َ

((( يف «التلقيح» :هاين.
((( يف «التلقيح» :سكني.
((( يف األصل :احلافظ.
((( من سورة الكهف ،اآلية .24-23
((( رواه مسلم ( )٢٤٩و( ،)٩٧٤وغريه.
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وقد أ َّثر ُ
قولْ :
فانتفع بقوهلا ،فروى أبو هريرة
حق الكافر
«إن شاء اهلل» يف ِّ
َ

الســدَّ
وج َل َي ْح ِف ُر َ
ريض اهلل عنه عن النبي ﷺ أنه قالَّ :
وم ْأ ُج َ
«إن َي ْأ ُج َ
ون َّ
وج َ
قال الذي ِ
ــم ِ
س َ
اع َّ
عليهم ْارج ُعوا
ك َُّل يو ٍم حتَّى إذا كا ُدوا َي َر ْو َن ُشــ َع َ
الش ْ

(((

ِِ
إن شاء اهللَ ،فيعود َ ِ
ِ
حني ت ََركُو ُه َف َي ْح ِف ُرو َن ُه
وه َو ك ََه ْيئَته َ
ون إليه ُ
َُ ُ
َف َست َْحف ُرو َن ُه غدً ا ْ َ

ون عىل الن ِ
َْ
َّاس»(((.
وي ُر ُج َ

«إن شاء اهلل» يف قول ٍ
تأثري قوله ْ
حق نبي،
كافر وبان عد ُمها يف ِّ
فإذا َ
ثبت ُ

فينبغي أن ال تُرتك((( يف حال.

وإظهار العجز َع ْن
تفويض األمور الغائبة إىل عامل الغيب،
وإنــا معناها
ُ
ُ

عز الربوبية.
علم العواقب ،وبذلك تتح َّقق ُعبودي ُة العبد،
ويظهر ُّ
ُ

 -أخـ�برنا حممد بن عبدالباقي ،أخربنا احلســن بن عــي اجلوهري ،أنا

احلارث بن أيب ُأســامة ،أخربنا حممد بن ســعد((( ،أنا هشــام بن حممد بن
السائب ،عن أيب الفياض((( اخلثعمي قال:
((( يف األصل :ارجعه.
((( أخرجه أمحد يف «املسند» (.)٣٦٩ /١٦
((( يف األصل :يرتك.
املؤلف يف كتابه «الوفا بأحوال املصطفى» (-87/1
((( يف «الطبقات» ( .)97-96 /١ونقله
ُ
 ،)88و«عيون احلكايات» :احلكاية اخلامسة ص.20-19
وأثبت ما يف «الطبقات» و«الوفا» و«عيون احلكايات».
((( يف األصل :وقاص.
ُّ
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ٍ ِ
مر
مر عبدُ اهلل بــن عبد املطلب بامرأة م ْن خثعم ُيقــال هلا :فاطمة بنت ٍّ
َّ
وكانت ِم ْن ِ
وكانت قد قرأت الكتب ،وكان
أمجل الناس وأش ِّب ِه((( وأع ِّف ِه،
ْ
ْ
وجه ِ
فرأت نــور النُّبوة يف ِ
عبداهلل فقالت:
شــباب قريش يتحدَّ ثون إليها ْ ،-
ُ
َ

لك ْ
قالت :هل َ
عــي وأعطيك مئة من
تقع
يا فتى َم ْن أنــت؟ فأخربهاْ ،
أن َ
َّ
فنظر إليها وقال:
اإلبلَ ،

فـاملامت دونَـ ْه
أمـا احلـرا ُم
ُ

ِ
ـل ال((( َّ
واحل ُّ
حـل فأستبينَـ ْه

ِ
باألمر الذي تنوينَ ْه؟
فكيف
َ
ومجالا وما
ثم مــى إىل امرأته آمنة [فــكان معها ،ثم ذك ََر اخلثعميــة

َ
اإلقبال عليه آخر ًا كام رآه َّأو ًال،
عرضت عليه فأقبل إليها]((( ،فلم َير منهــا
ْ
لك فيام ِ
فقال هلا :هل ِ
قلت يل؟

فذهبت ً
مثال.
مرةً ،فاليوم ال(((.
ْ
فقالت :قد كان ذلك َّ

وقالت :أي ٍ
صنعت بعدي؟
يشء
َ
وقعت عىل زوجتي آمنة.
قال:
ُ
((( يف األصل :وأسبه.
((( يف األصل :فال.
((( من «الطبقات».
وأثبت ما يف املصادر.
((( يف األصل :فال.
ُّ
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لســت بصاحبــة ٍ
نــور النُّبوة يف
رأيت
قالتّ :إن واهلل
ريبة ،ولكنّي ُ
ُ
ْ
َ

فأردت أن يكون ذلك َّيف ،وأبى اهللُ إال أن جيعله حيث شاء.
وجهك،
ُّ

عرضت عىل ِ
عبداهلل بن عبد املطلب وتأبيه عليها،
شباب قريش ما
وبلغ
ْ
َ
فأنشأت تقول:
فذكروا ذلك هلا،
ْ
ـت
إنِّـي
ــــر َض ْ
ُ
رأيـت خمـيـلــ ًة َع َ
فـلم ْ
ـأ ُتا((( نــور ًا((( يـضـيء بــه
َ

ِ
الـقـطــــر
فـتـألألت بحـنـــاتـ ِم
ْ
ِ
ِ
الـفـجـــر
كـإضـــاءة
مـا حــو َلـ ُه

أبــــوء بـــه
شــــــرفـ ًا
ورأيـتـ ُه
َ
ُ

مـا ُّ
كــل قـــادحِ َزنْـــده ُيـــوري

ســلـبــت
هلل مــا زهــــــريـــ ٌة
ْ

ثوبيك ما((( استلبت [و]((( ال تدري

وقالت أيض ًا:

(((
أخيكم
غادرت ِم ْن
بني هاش ٍم ما
ْ
ُ

ـبــو ِه
غــادر
كام
املصبــاح بعـد ُخ ِّ
َ
َ
((( يف األصل :فلبأهتا.
((( يف «الطبقات» :فلامئها نور.
((( يف األصل :مما.
((( سقط من األصل.
((( يف «الطبقات» و«الوفا» :قد.
((( يف األصل :إذا.

ِ
ُ (((
ِ
أمـيـنـة إذ
للـبــاه
يعـتـلجـــان
ِ
ُ
بـدهــــان
ـيثـت لـه
فتـائـل قـد ِم
ْ
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ِ
ِ
وما ُّ
تـالده
ـن
كل ما حيـوي الفتى م ْ

فـأمجِ ْ
طـالبـت أمـــر ًا فـإنـه
ـل إذا
َ
سيكـفيـكـ ُه ّإمـا يـدٌ مقـفـعـلـ ٌة

(((

قضـت
قضـت منـه أميـنـ ُة ما
وملـا
ْ
ْ

بـحـز ٍم((( وال مـا فــاتَـ ُه لـتــواين

ِ
سيكـفيـكـ ُه جـدّ ِ
يصطـرعـان
ان

(((

ِ
بـبـنـــان
وإمـا يـدٌ مـبـســـوطـ ٌة
ّ

َّ
وكـل لـســـاين
نبا بـصـري عنــ ُه

قال ُ
بالسَي(((:
العلم ِّ
أهل ِ

وذكرت آمنة أنه أتاها ٍ
ِ
آت
برســول اهلل ﷺ مل جتدْ له ثقالً،
محلت آمنة
ملا
ْ
ْ
ِ
ِ
محلت بســ ِّيد((( هذه
شــعرت أنك
 وهي بني النوم واليقظة  -فقال :هلِ
األمة ونب ِّيها؟
ورســول اهلل ﷺ ٌ
ُ
محل  -يف ِ
أصح الروايتني  -وخ َّلف أ َّم
ومات عبدُ اهلل

(((
َ
فكانت حتض ُن
واســمها بركة،
أيمن
ف مخسة أمجال،
رسول اهلل ﷺ ،وخ َّل َ
ْ
ُ

وقطعة غنم.

ُ
رسول اهلل ﷺ مرسور ًا خمتون ًا.
وولِدَ
ُ
ٍ
بحزن.
((( يف األصل:
((( يف األصل :مصطرعان
((( يف األصل :مقفلعة.
زادت أبوا ُبه عىل ( )500باب.
((( للمؤ ِّلف «الوفا بأحوال املصطفى»
ْ
((( يف األصل :لسيد.
((( يف األصل :حيضن.
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بحثــت عن ِ
عددهم
ــق أربعة عرش نبي ًا مــن األنبياء خمتونني،
وقد ُخ ِل َ
ُ

حتى أثبته ،وهم :آدم ،وشــيث ،ونوح ،وهود ،وصالح ،ولوط ،وشعيب،
ويوسف ،وموسى ،وســليامن ،وزكريا ،وعيسى ،وحنظلة بن صفوان نبي
الرس ،ونب ُّينا حممدٌ ﷺ(((.
أصحاب َّ

َ
فلام رأى عبدُ املطلب َّ
رســول اهلل ﷺ ُولِدَ خمتون ًا قال :ليكونَّن البني
أن

ٌ
عظيم[ ،و]((( أخذه فأدخله الكعبة ،وقام يدعو اهللَ ويشكره ما أعطاه.
شأن
ٌ

فأ ّما أســا ُء رســول اهلل ﷺ فهــي ثالثة وعــرون اســ ًا((( :حممد،

ِ
ِ
(((
ونبي
ونبي الرمحــة ُّ ،
وأمحد ،واملاحــي ،واحلاش ،والعاقــب ،وا ُملق ّفيُّ ،
ِ
والضحوك ،والقتّال،
ونبي املالحم،
والشــاهد ،وا ُمل ِّ
بش ،والنذيرَّ ،
التوبةُّ ،
والنبي،
وا ُملتوكل ،والفاتِــح ،واألمني ،واخلاتم ،وا ُملصطفى ،والرســول،
ُّ
واألمي ،وال ُق َثم.

ورش َح ُمشك َلها(((.
َذك ََر هذه األسامء أبو احلسني اب ُن فارس اللغويَ ،
((( انظر «التلقيح» ص.٦
((( زيادة مني.
ورش َح هناك الضحوك والقثم فحسب.
((( وهذا يف «التلقيح» صَ ،٩
((( عند ابن فارس يف كتابه «أسامء رسول اهلل ومعانيها» ص :٣٦-٣٥الرمحة.
((( انظر كتابه «أسامء رسول اهلل ﷺ ومعانيها».
وفيه أيض ًا« :الداعي إىل اهلل ،والرساج املنري».
وليس فيه (أي املطبوع)« :نبي التوبة ،اخلاتم ،املصطفى ،الرسول ،النبي ،األمي».
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َّ
محى به الكفر.
أن املاحي :الذي ُي َ

ِ
وهم خلفه.
الناس عىل قدميه أي مقدَّ مهمُ ،
ش ُ
واحلاش :الذي ُي َ ُ
ِ
والعاقب :آخر األنبياء.

يتبع األنبياء.
وا ُملق ّفي :بمعنى العاقب؛ ألنه ُ
وا َملالحم :احلروب(((.
والضحوك :صفت ُه يف التــوراة ،وقال اب ُن فارس :إنام قيل له ذلك؛ ألنه
َّ

ألمزح»(((.
ب النفس َف ِكه ًا ،فقال« :إين
ُ
كان ط ِّي َ
وال ُقثم من معنيني:

أحدمهــا :من ال َق ْثم وهو اإلعطاءُ ،يقال((( :قثــم له من العطاء يقثم إذا

أعطاه ،وكان عليه الصالة والسالم أجو َد باخلري من الريح [اهلابة](((.

جل ْمعُ ،ي ُ
قال للرجل اجلموع للخري :قثوم و ُقثم.
والثاين :من القثم وهو ا َ
((( يف األصل :واحلروب.
((( أسامء رسول اهلل ص.٣٧
واحلديث رواه الطرباين يف معامجه الثالثة ،وإســناده يف «املعجم األوســط» و«املعجم
الصغري» حسن .انظر :جممع الزوائد ( ،)168/8و(.)578/8
((( يف األصل :يقال له.
((( من «التلقيح» .ويف كتاب ابن فارس ص « :٣٨اهلادية».
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فصل

ملا ُولِدَ نب ُّينا ﷺ أرضع ْت ُه ثويبة موال ُة أيب هلب أيام ًا قبل أن تقدم حليمة،

أرضعت قبله محــز َة ب َن عبد املطلب ،وبعده أبا ســلمة ب َن عبد
وكانــت قد
ْ
ْ

األسد ،ثم أرضعته حليمة(((.

يت أ ُّمه آمنة وهو اب ُن ســت ســنني ،فكفله جدُّ ه عبدُ املطلب ،ثم
وتُو ِّف ْ

مات فكفله أبو طالب(((.

تزوج خدجية(((.
فلام ْ
أتت له مخس وعرشون سنة َّ

َ
فلــا َ
وتراضــت قريش
بنيــان الكعبــة،
بلغ مخســة وثالثني شــهدَ
ْ
ِ
بحكمه فيها(((.
أتت له أربعون((( بعثه اهللُ تعاىل.
فلام ْ

ور ِم َي بالنجوم((( بعد مبعثه بعرشين يوم ًا.
ُ

عم ُه
تم له تســع وأربعون وثامنية أشــهر وأحد((( عرش يوم ًا َ
مات ُّ
فلام َّ

ماتت خدجية بعده بثالثة أيام ،وقيل :بخمسة.
أبو طالب ،ثم ْ
((( انظر «التلقيح» ص.١٣
((( انظر «التلقيح» ص.١٣
((( انظر «التلقيح» ص.١٤
((( انظر «التلقيح» ص.١٤
((( يف «التلقيح» ص :١٤ويوم.
((( أي بدأ رمي الشياطني بالنجوم.
((( يف األصل :وإحدى.
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فلام تم له إحدى ومخسون((( وثالثة أشهر ِ
قد َم عليه ج ُّن نصيبني فأسلموا.
ُ
َّ
أتت له إحدى ومخسون وتسعة أشهر ُأ ْ ِ
س َي به(((.
فلام ْ

َ
حديث اإلرساء بطوله عن النبي ﷺ مجاع ٌة ،منهم :عيل بن أيب
وقد َروى

يب بن كعب ،وحذيفة ،وأبو ٍ
ذر ،وأبو سعيد،
طالب ،وعبداهلل بن مسعود ،و ُأ ُّ
وأبو هريرة ،وجابر ،وابن عباس ،وأم هاين ،وغريهم.
هاجر إىل املدينة.
تم له ثالث ومخسون
َ
فلام َّ
تتبعت َ
أقوال السلف،
وهذه اإلشارة إىل بعض ما جرى باملدينة إىل((( أن
ُ

واستخرجت مما جرى باملدينة مجلة ال يس ُعها هذا
وسرية تواريخ ا ُملتقدِّ مني،
ُ

أرشت فيه إىل بعض املشهور من األمور(((.
املكان ،غري أين
ُ
السنة األوىل من اهلجرة:

ِ
ِ
ومساكنه.
مسجده،
أمر ببناء
فيها َ
مات أسعدُ بن ُزرارة.
وفيها َ

وفيها آخى بني ا ُملهاجرين واألنصار.
((( يف األصل :ومخسني.
أتت عليه مخسون سنة وثالثة أشهر أرسي به».
((( يف «التلقيح» ص« :١٥فلام ْ
((( كذا.
ٍ
وأشيـر إىل بعض ذلك.
كتاب ما ليس يف اآلخر،
((( انطر «التلقيح» ص  ،٤٧-43ويف كل
ُ
ٍ
ٍ
حدث
اقترص عىل
وقد
واحد يف كل سنة يف كتابه «رؤوس القوارير» ص.136-135
َ
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وفيها رأى عبدُ اهلل ب ُن زيد األذان.
أسلم عبدُ اهلل ب ُن سالم.
وفيها
َ
السنة الثانية:

فيها ُح ِّولت القبلة ِم ْن بيت املقدس إىل الكعبة.

وفيها غزاة بدر.
بنت رسول اهلل ﷺ ،وعثامن بن مظعون.
وفيها ْ
ماتت ُرقية((( ُ
ُ
رسول اهلل ﷺ بعائشة.
وفيها بنى

ُ
والنعامن ب ُن بشري.
وفيها ُولِدَ اب ُن الزبري،
عيل فاطمة.
َّ
وتزوج ٌّ

وأمر بزكاة الفطر ،فقد َ
بان أنه عليه السالم
وفيها ْ
نزلت فريضة رمضانَ ،

صا َم تسعة((( رمضانات.
السنة الثالثة:

ُ
وزينب بنت خزيمة.
رسول اهلل ﷺ حفصة،
[تزوج
َ
فيها َّ
ُ
عثامن ب ُن عفان أ َّم كلثوم.
تزوج
وفيها]((( َّ
((( يف األصل :الرقية.
((( يف األصل :تسع.
((( من «التلقيح» ص.٤٤
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ِ
عيل.
وفيها ُولدَ احلسن بن ٍّ
وفيها غزا ُة أحد.
مت اخلمر.
وفيها ُح ِّر ْ
السنة الرابعة:

ِ
الرقاع ،وفيها ُق ِصت الصالة.
فيها كانت غزوة ذات ِّ
احلسني ب ُن عيل.
وفيها ُولِدَ
ُ

ُ
لمة.
وتزوج
َّ
رسول اهلل ﷺ أ َّم َس َ
السنة اخلامسة:

فيها كانت غزو ُة دومة اجلندل.
وفيهــا كانت غزو ُة اخلَنــدق ،و ُيقال((( فيها :دومــة اجلندل  -بالضم

والفتح  -ويقال :دوماء اجلندل.
وفيها غزو ُة بني قريظة(((.

وفيها أسلم خالدُ ب ُن الوليد،
وعمرو ب ُن العاص(((.
ُ
ليست يف «التلقيح».
((( هذه الفائدة
ْ
((( كتبها الناسخ :قريضة.
((( هذه الفقرة ليست يف «التلقيح».
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بنت جحش.
تزو َج َ
وفيها َّ
وفيها َ
نزل احلجاب.
ُ
وفيها صىل
رسول اهلل ﷺ صال َة اخلوف(((.
السنة السادسة:

فيها كانت غزو ُة بني املصطلق.
وفيها قال((( ُ
أهل اإلفك ما قالوا.
حلديبية(((.
وغزو ُة ا ُ
السنة السابعة:

فيها كانت غزو ُة خيرب.
َ
بنت احلارث امرأة
رســول اهلل ﷺ  -يف الشاة -
وبعد خيرب َس َّم
زينب ُ
ُ
سالم بن ِمشكم.
يي.
بنت احلارث ،وصفي َة َ
تزوج أ َّم حبيبة ،وميمون َة َ
وفيها َّ
بنت ُح ّ
((( هذه الفقرة ليست يف «التلقيح».
((( يف األصل :قالوا.
((( هذه اجلملة كانت يف األصل قبل« :وفيها قال أهلّ »...
فأخرهتا إىل موضعها املناســب،
وجاءت عىل الصواب يف «التلقيح» ص .45
ْ

52

روضـة النـاقل ونـزهـة العـاقل

وفيها ِ
قد َم حاطب بن أيب بلتعة((( مــن عند املقوقس بامرية أ ِّم إبراهيم،
ِ
ِ
ومحاره((( يعفور.
وبغلته الدُّ لدُ ل(((،
وفيها ِ
قد َم جعفر بن أيب طالب من احلبشة.

أسلم أبو هريرة.
وفيها
َ
السنة الثامنة:

فيها َب َع َث َ
بعث مؤتة ،فأصيب هبا زيدُ ب ُن حارثة ،وجعفر ،وابن رواحة.
فتح مكة.
وفيها َ

إبراهيم ابن رسول اهلل ﷺ.
وولِدَ
ُ
ُ
يت زينب بنت رسول اهلل ﷺ.
وتُو ِّف ْ
وفيها غزو ُة ُحنني ،والطائف.
السنة التاسعة:

وجرت قصة الثالثــة الذين ُخ ِّلفوا وهم :هالل بن
فيها غزا ُة((( تبوك،
ْ

أمية ،وكعب بن مالك ،ومرارة بن الربيع.
((( يف األصل :خاطب ابن أيب بليعه.
((( ضبطها الناسخ بضم الدالني.
((( وضع الناسخ ضمة عىل اهلاء!
((( يف األصل :غزا.

روضـة النـاقل ونـزهـة العـاقل

53

حــج أبــو بكــر بالنــاس ،وقــرأ عيل بــن أيب طالــب عىل
وفيهــا
َّ

الناس براءة.

ماتت أم كلثوم.
وفيها ْ
النبي ﷺ النجايش.
وفيها نعى ُّ

ُ
رسول اهلل ﷺ ِم ْن نسائه.
وفيها آىل

ُسمى سنة الوفود.
وفيها تتابعت الوفو ُد فكانت ت َّ
السنة العاشرة:

ُ
غريها بعد اهلجرة ،وقد
حج
رسول اهلل ﷺ حجة الوداع ،وما َّ
فيها َّ
حج َ

ٍ
حجات يف اإلسالم قبل اهلجرة ،وقبل النبوة ،ال ُيعرف عد ُدها.
حج
َّ
إبراهيم اب ُن رسول اهلل ﷺ.
ويف هذه السنة مات
ُ
وفيها أسلم جرير.

خلت من ربيع األول
النبي ﷺ يوم االثنني الثنتي((( عرشة ليلة ْ
ومات ُّ

سنة إحدى عرشة((( من اهلجرة.
((( يف األصل :الثني.
((( يف األصل :عرش.
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فصل
رســول اهلل ﷺ أحد عرش((( :احلــارث ،والزبري ،وأبو طالب،
عمومة ُ

ومحزة ،وأبــو هلب ،والغيداق((( ،وا ُملقــوم((( ،ورضار((( ،والعباس ،وقثم،
وحجل -واسمه املغرية ،-هذا قول السائب.
غريه :هم عرشة .ومل َيذكر قث ًام((( ،وقال :اسم الغيداق حجل.
وقال ُ
فصل
عم ُت رســول اهلل ﷺ
ســت((( :أ ُّم حكيم -وهي البيضــاء ،-و َب َّرة،
ّ
ّ

وعاتكة ،وصفية ،وأروى ،وأميمة.

ٍ
خــاف ،وأما عاتكــة((( وأورى فقال
فأســلمت من غري
وأما صفية
ْ

(((
ُسلم غري صفية.
حممدُ بن سعد :أسلمتا بمكة وهاجرتا  ،وقال آخرون :مل ت ْ

((( انظر «التلقيح» ص ،١٧-١٥و«ا ُملجتبى من ا ُملجتنى» للمؤلف ص .40
((( يف األصل :العنداق.
((( يف األصل :املتوم.
((( يف «التلقيح» :وصفار.
((( يف األصل :قثم.
((( انظر «التلقيح» ص ،١٨و«املجتبى» ص .41-40
((( يف األصل :عاتك.
((( انظر «الطبقات» ( )42 /٨و(.)43 /٨
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ذكـر أزواجـه ﷺ (((:
أوهل َّن خدجية ،ثم َسودة ،ثم عائشة ،ثم حفصة ،ثم أ ُّم سلمة ،ثم ُجويرية

بنت احلارث ،ثم زينب بنت جحش ،ثم زينب بنت خزيمة ،ثم رحيانة بنت
زيــد  -وبعضهم يقول :كان يطأها ِ
بملك اليمــن  ،-ثم أ ُّم حبيبة بنت أيب

سفيان ،ثم صفية بنت ُحيي ،ثم ميمونة بنت احلارث.
َن تزوّج ومل ي ْ
ذكر م ْ
َدخل بها(((:

الكالب َّية  -واسمها فاطمة ،وقيل :عمرة ،-أسامء بنت النعامن ،قتيلة

(((

أخت األشعث بن قيس ،مليكة بنت كعب الليثي ،أم رشيك األزدية ،خولة
بنت اهلذيل ،رشاف بنت خليفة ،ليىل بنت اخلطيم ،عمرة بنت معاوية ،ابنة

(((

ُجندب ،الغفارية :أخرى غري ابنة ُجندب.
ذكر سراريه عليه السالم(((:
مارية القبطية ،رحيانة [بنت]((( زيد.
((( ترجم هل َّن يف «التلقيح» ص .٢٤-١٩وانظر «املجتبى» ص  41وص.96-91
((( انظر «املجتبى» ص  ،41والتفصيل يف «التلقيح» ص.٢٦-٢٤
((( يف األصل :قتلة.
((( يف األصل :ابنت.
((( انظر «التلقيح» ص.٢٨
((( زيادة البد منها.
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أصابا يف الســبي،
وقيل :ك َّن أربع ًا :مارية ،ورحيانة بنت زيد ،وأخرى
َ

وجارية وهبتها له زينب بنت جحش.

وســودة ،وأم سلمة،
ُوف عن تسع :عائشــة ،وحفصة ،وأم حبيبةَ ،
وت ِّ َ

وميمونة ،وزينب بنت جحش ،وجويرية ،وصفية(((.
ذكـر أوالده:

القاسم ،وعبداهلل -وهو الطاهر والطيبُ -ولِدَ له يف اإلسالم ،وبعضهم

يقول :املطهر واملطيب ،وجيعلهام آخريــن غري عبداهلل ،وإبراهيم ،وفاطمة،
وزينب ،ورقية ،وأم كلثوم(((.

وأما مواليه [فــ]((( ثالثة وأربعون.
وموالياته إحدى عرشة ،قد
أحصيت أسام َء الكل يف غري هذا الكتاب(((.
ُ
وكذلك
ذكــرت عد َد مراكبه((( ،وعــد َد مؤ ِّذنيه((( ،وعــدد َم ْن كان
ُ

َ
األعناق بني يديــه((( ،وعد َد َم ْن كان
رضب
يكتب له((( ،وعد َد َمــ ْن كان َي
ُ
ُ
((( انظر «التلقيح» ص  ،٣٠و«املجتبى» ص .41
((( انظر التفصيل يف «التلقيح» ص ،٣٤-٣٠و«املجتبى» ص  42وص.99-96
((( زيادة مني.
((( انظر «التلقيح» ص  ،٣٨-34و«املجتبى» ص .43-42
((( انظر «التلقيح» ص ،٣٩و«املجتبى» ص .43
((( انظر «التلقيح» ص ،٨٠و«املجتبى» ص .44
((( انظر «التلقيح» ص ،٨٠و«املجتبى» ص .44
((( انظر «التلقيح» ص ،81و«املجتبى» ص .44
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حيرســه((( ،وعد َد َم ْن كان ُيشــ َّب ُه به((( ،وعد َد غزواته ورساياه((( ،كل ذلك
ُ
مذكور
االختصار هاهنا ،فهو
آثرت
عدَّ يتُه وسميتُه يف غري هذا الكتاب؛ ألين ُ
ٌ
َ

يف كتاب «التلقيح»(((.

وهذه تسمية اخللفاء بعده ﷺ(((:
الصديق :كانت خالفته ســنتني وأربعة أشــهر إال عرش ليال،
أبو بكر ّ

و ُيقال :ثالثة أشهر وتسع ٍ
ليال.

ثم عمر الفاروق :ويل عرش سنني وستة أشهر وأربعة أيام.
ثم عثامن ذو النُّورين :ويل اثنتي عرشة((( سنة وستة أشهر(((.
ثم عيل بن أيب طالب :وكانت خالفته أربع سنني وتسعة أشهر وأيام ًا(((.
((( انظر «التلقيح» ص .81
((( انظر «التلقيح» ص ،٨١و«املجتبى» ص .45
((( انطر «التلقيح» ص.٧٨-٤٨
((( ويشء من هذا يف «ا ُملدهش» أيض ًا (.)121-119/1
ً
وتفصيال أكثر يف «التلقيح» ص  ،99-83ويف «احلدائق»
((( انظر «املجتبى» ص ،46-45
(.)390-327/1
((( يف األصل :اثني عرش.
((( يف «التلقيح» ص« :٨٤وكانت واليته إحدى عرشة ســنة وأحد عرش شهر ًا وأيام ًا .وقال
أبو معرش :اثنتي عرشة إال اثنتي عرشة ليلة».
((( وانظر عن اخللفاء األربعة وتتمة العرشة كذلك «املجتبى» ص .51-47
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الناس احلســ َن بن عيل ،فوليها سبعة أشــهر وأحد عرش يوم ًا.
ثم بايع ُ

وقيل :أربعة أشهر.

ثم ختىل عن األمر ملعاوية وبايعه.
وكانت خالفة معاوية تســع عرشة((( سنة وثالثة أشهر ،وقيل :عرشين

سنة وأربعة أشهر.

ثم وليها يزيد ،فكانت واليته ثالث سنني وشهرين.
ثــم بويــع البنــه معاوية بــن يزيد فــرأى صعوبــة األمــر  -وكان

صاحلــ ًا  -فانخلع ،ولزم بيته ،ومل يعهدْ إىل ٍ
أحد ،فويل شــهر ًا واحد ًا وأحد
َ
َ
َ
عرش يوم ًا(((.

ثم ُبويع اب ُن الزبري بمكة ،وقام مروان بن احلكم بالشــام ،فبقي مروان

وجهز العساكر
تسعة أشهر وثامنية وعرشين((( يوم ًا ،وقام مقامه ابنُ ُه عبدامللك َّ
ِ
األمر لعبدامللك ثالث عرشة((( سنة.
لقتال ابن الزبري ف ُقت َل ،وخلص ُ

((( يف األصل :عرش.
((( يف «التلقيح» ص« :٨٤مكث أربعــن ليلة ثم مات ،وقيل :رأى معاوية [صعوبة] األمر
 وكان صاحل ًا  -فانخلع وتــرأ ،ولز َم بيتَه ،ثم مات بعد ذلك بنحو األربعني يوم ًا ،ومليعهدْ إىل أحد».
((( يف األصل :عرشون.
((( يف األصل :ثالثة عرش.
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ثم ويل ابنُ ُه الوليد ،فبقي تسع((( سنني(((.
ثــم أخوه ســليامن بــن عبدامللك ،وكانــت خالفته ثالث ســنني إال
أربعة أشهر(((.
ثم عمر بن عبدالعزيز ،فبقي ســنتني ومخسة أشــهر وأيام ًا ،وتويف اب َن

أربعني سنة.

ثم استُخلف يزيد بن عبد امللك ،وكانت خالفته أربع((( سنني وشهر ًا.
ثم أخوه هشام ،فبقي تسعة عرش عام ًا وأشهر ًا.
ثم الوليد بن يزيد بن عبدامللك[ ،فكانت واليته ســنة وشهرين ،وقيل:
وثالثة أشهر.
ثم استخلف يزيد بن الوليد بن يزيد بن عبدامللك]((( ،فبقي مخسة أشهر

واثني عرش يوم ًا.

ثم إبراهيم بن الوليد بن عبدامللك ،فأقام ثالثة أشهر.
((( يف األصل :تسعة.
((( يف «التلقيح»« :ومخسة أشهر وقيل :وسبعة أشهر».
((( سقط هذا من «التلقيح».
((( يف األصل :أربعة.
((( من «التلقيح» ص.٨٦
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ُ
نفســه ألجل مروان ،ثم
مروان بن حممد لقتاله ،فخلع
ثم جاء
إبراهيم َ
ُ
ٍ
فجميع
حينئذ والي ُة بني أم َّية،
وانقطعت
بقي مروان مخس((( سنني وشهر ًا،
ْ
ُ

َمــ ْن ُويل منهم أربعة عرش رج ً
األمر ثالث ًا
ال ســوى عثامن ،وخلص هلــم ُ

(((

وثامنني سنة ،وهي ألف شهر.

عم رسول اهلل ﷺ :-
األمر إىل بني العباس بن عبد املطلب ّ -
ثم انتقل ُ
فــويل أبو العباس عبداهلل بن حممد بن عيل بن عبداهلل بن الع َّباس  -وهو

الس ّفاح  -يف سنة اثنتني وثالثني ومئة ،فبقي أربع((( سنني وأشهر ًا.
َّ
ثم املنصور ،وكانت خالفته اثنتني وعرشين سنة إال أيام ًا.
ثم املهدي ،فبقي عرش سنني وأ َّيام ًا.
ثم اهلادي ،وبقي سنة وثالثة أشهر.

حيج ســن ًة
ثــم الرشــيد ،فبقي ثالثــ ًا((( وعرشين ســنة وأيام ًا ،وكان ُّ

ويغزو سن ًة.

ثم األمني ،فبقي أربع سنني وستة أشهر وأيام ًا.
((( يف األصل :مخسة.
(((يف األصل :اثنني .والتصحيح من «التلقيح» ص.٨٧
((( يف األصل :أربعة.
((( يف األصل :ثنتا.
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ثم املأمون ،فبقي عرشين سنة وأشهر ًا.
ثم ا ُملعتصم ،فبقي ثامين((( سنني وثامنية أشهر وأيام ًا.
ثم الواثق ،فبقي مخس سنني وشهرين وأيام ًا.
ثم أخوه املتوكل ،فبقي أربع عرشة((( سنة وتسعة أشهر وأيام ًا.
ثم ا ُملنترص((( ابنه ،فبقي لستة أشهر.
ثم ا ُملســتعني أمحد بن حممد بن ا ُملعتصم ،فكانت خالفته ثالث ســنني
وتسعة أشهر.
ثم ا ُملعتز باهلل ابن ا ُملتوكل ،فكانت خالفته ثالث سنني وستة أشهر.
ثم ا ُملهتــدي باهلل ابــن الواثق ،فبقي أحد عرش شــهر ًا وســبعة عرش

يتحــرى ســر َة عمــر بــن عبدالعزيز
يومــ ًا ،وكان موصوفــ ًا بالزهــد،
ّ
-قدَّ س اهللُ روحه.-

ثم ا ُملعتمد عىل اهلل -هو أمحد بن ا ُملتوكل ،وا ُملعتضد هو ابنه ،-فبقي ثالث ًا

وعرشين سنة وأيام ًا.

((( يف األصل :ثامنية.
((( يف األصل :أربعة عرش.
وأثبت ما يف «التلقيح» ص  ،90و«خمترص املنتظم» ص .236
((( يف األصل :املستنرص.
ُّ
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ثم ا ُملعتضد ،فبقي تســع سنني وتسعة أشــهر ويومني ،وهو َّأول َم ْن

(((

ســكن القرص احلسني((( الذي بناه احلس ُن بن سهل البنته ،وهو دار اخلالفة
(((
عمرها اهلل بدوام العدل.
اليوم َّ ،

ثم ويل بعده ا ُملكتفي باهلل ،فبقي ست((( سنني وستة أشهر وأيام ًا.
ثم ا ُملقتدر  -هو أخو ا ُملكتفي بن ا ُملعتضد  ،-فبقي أربع ًا وعرشين ســنة
وأيام ًاِ ُ ،
(((
األمر إليه ،وكان له يوم ويل ثالث عرشة
وخل َع فيها مرتني ثم عاد ُ
ســنة وشــهر واحد((( وعرشون يوم ًا ،ومل ِ
يل إمرة املؤمنني من بني العباس
أصغر سن ًا منه.

ثم بعده القاهر باهلل  -هو ابن ا ُملعتضد  ،-فبقي سنة وستة أشهر وأيام ًا.
ثم الرايض باهلل  -هو حممد بن ا ُملقتدر  ،-فبقي ســت((( ســنني وعرشة

أشهر وعرشة أيام.

ثم ا ُملتقي بــاهلل -هو إبراهيم بــن ا ُملقتدر ،-فبقي ثالث ســنني وأحد

عرش شهر ًا.

((( يف األصل :ما.
((( يف األصل :احلسن.
((( قوله« :وهو أول» إىل هنا عزاه يف «التلقيح» ص ٩١إىل شيخه ابن نارص.
((( يف األصل :ستة.
((( يف األصل :ثالثة عرش.
((( يف األصل :وشهر ًا واحد ًا.
((( يف األصل :ستة.
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ثم ا ُملستكفي باهلل -هو ابن ا ُملتقي ،-فبقي سنة وأربعة أشهر ويومني.
ثم ا ُملطيع هلل((( -هو الفضل بن ا ُملقتدر ،-فبقي تسع ًا وعرشين سنة ،ثم
فلج َ
مكر ٍه البنه:
َ
نفسه طائع ًا غري َ
فخلع َ
الطائع باهلل ،فبقي الطائع ســبع عرشة((( سنة وتســعة أشهر وأيام ًا ،ثم

ِ
وويل بعده:
ُخل َع ُ

القادر باهلل -هو أمحد بن إسحاق بن ا ُملقتدر ،-فأقام والي ًا ثالث ًا وأربعني

ســنة ،وقيل :إحدى وأربعني سنة ،وثالثة أشــهر وأحد((( عرش يوم ًا ،ومل
ِ
واليته وال َ
طول عمــره  -ألنه عاش ثالث ًا
يبلغ أحدٌ من اخللفــاء قبله مدة
وتسعني((( سنة ،وقيل :ست ًا وثامنني سنة وأشهر ًا .-

ثم ويل ابنه القائم ،فبقي أربع ًا وأربعني سنة وثامنية أشهر.
ثم ابنه ا ُملقتدي -اســمه الذخرية بن القاسم ،-فبقي تسع عرشة((( سنة

ومخسة أشهر.

ثم ا ُملستظهر باهلل ،فكانت خالفته مخس ًا وعرشين سنة وأشهر ًا.
وأثبت ما يف «التلقيح» ص .93
((( يف األصل :باهلل.
ُّ
((( يف األصل :سبعة عرش.
((( يف األصل :وإحدى.
((( يف األصل :وسبعني.
((( يف األصل :تسعة عرش.
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ثم ا ُملسرتشد باهلل -هو ابن ا ُملســتظهر ،-فبقي سبع عرشة((( سنة وستة

أشهر ،و ُقتِ َل يف ذي القعدة سنة تسع وعرشين ومخس مئة.

ثم الراشد باهلل((( بن ا ُملسرتشد أمري املؤمنني أبو جعفر ،وويل يوم السبت
اخلامس والعرشين من ذي القعدة سنة تسع وعرشين ومخس مئة ،واستقام

له األمر سنة ثم ُع ِز َل يوم األربعاء العرشين من ذي القعدة سنة ثالثني(((.

ثم ا ُملقتفي باهلل ،وكانت واليته أربع ًا وعرشين ســنة وثالثة أشهر وستة
عرش يوم ًا(((.
ثم ا ُملستنجد باهلل ،وكانت مدة واليته إحدى عرشة((( سنة وشهر ًا.
ويع له يوم األحد تاسع ربيع اآلخر
ثم ويل بعده ا ُملســتيضء بأمر اهلل ،ف ُب َ
سنة ست((( وســتني ومخس مئة ،وكانت واليته عرش ســنني تنقص أربعة
أشهر ،وتويف يف ذي القعدة.
((( يف األصل :سبعة عرش.
((( إىل هنا ما ذكره املؤلف يف «املجتبى» ص .46
(((يف «التلقيح» ص« :95ويل يوم االثنني ثامن عرش ذي القعدة ،واســتقام له األمر إىل يوم
السبت اخلامس عرش من ذي القعدة سنة ثالثني».
((( يف «التلقيح» ص« :97وعرشين يوم ًا».
((( يف األصل :عرش.
((( يف األصل :ستة.
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ثم ويل بعده ابنُ ُه النارص لدين اهلل ،واسمه أمحدُ ،ب ِ
وي َع له يوم األحد ثاين

ذي القعدة سنة مخس وسبعني ومخس مئة.

 -أخـ�برنا ابن احلصني ،أنا ابن املذهب ،أنا القطيعي ،ثنا عبداهلل بن أمحد

قال :حدَّ ثني أيب((( ،قال :ثنا حممد بن مصعب ،ثنا األوزاعي ،عن شداد ،عن
واثلة بن األسقع َّ
أن النبي ﷺ قال:

«إن اهلل تعــاىل اصطفى ِمــن ِ
ولد إبراهيم إســاعيل ،واصطفى ِم ْن بني
َّ
ْ
إســاعيل كنانة ،واصطفى ِم ْن بني كنانة قريشــ ًا ،واصطفى ِم ْن قريش بني
هاشم ،واصطفاين ِم ْن بني هاشم».
ٌ
صحيح انفرد بإخراجه
حديث
وهذا
مسلم(((.
ٌ
ٌ
واختلف ا ُملحدِّ ثون يف كنية واثلة(((:
فقيل :أبواألسقع.

وقيل :أبو ِق ْرصافة(((.
وقيل :أبو((( شدَّ اد.
((( يف «املسند» (.)194/28
((( صحيح مسلم ( )2276ولفظه« :إن اهلل اصطفى كنانة من ولد إسامعيل.»...
((( «التلقيح» ص.263
((( يف «التلقيح» :قرصانة .خطأ.
((( يف األصل :ابن.
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ٍ
اسمه واثلة(((:
ويف الصحابة ثالثة
أنفس ك ُّلهم ُ
ابن األسقع.
والثاين :واثلة بن اخل ّطاب القريش.
الثالث :واثلة أبو أيب ال ُّطفيل الليثي.
 َّحـدثنـا هبة اهلل [بن]((( حممد بن عبدالواحد ،ثنا أبو عيل التميمي ،ثنا

أبو بكر محدان ،ثنا عبداهلل بــن أمحد ،قال :حدَّ ثني أيب((( ،قال :ثنا ع ّفان ،ثنا
مهام ،ثنا ثابت ،عن أنس َّ
أن أبا بكر حدَّ ثه قال:
نظر إىل قدميه ألبرصنا
ُ
قلت للنبي ﷺ  -وهو يف الغار  :-لو َّ
أن أحدَ هم َ

حتت قدميه ،فقال« :يا أبا بكر :ما ظنُّك باثنني اهللُ ثال ُثهام؟».

ٌ
صحيــح ،أخرجه البخــاري ومســلم -رمحهام اهلل -يف
حديث
هــذا
ٌ
«الصحيحني»(((.
وكنية ٍ
أنس أبو محزة.
((( «التلقيح» ص.263
((( زيادة البد منها.
((( يف «املسند» (.)189/1
((( صحيح البخاري ( ،)3707وصحيح مسلم (.)2381
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(((
ف حادي عرش:
عر ُ
اسم ُه أنس  ،ال ُي َ
ويف الصحابة عرشة ك ُّلهم ُ

أحدهم :أبو محزة األنصاري ،خاد ُم رسول اهلل ﷺ.
الثاين :أنس بن أوس بن عتيك.
الثالث :أنس بن زنيم.
الرابع :أنس بن ضبيع ٍ.
اخلامس :أنس بن مالك ،أبو أمية القشريي.
والسادس :أنس بن فضالة بن عدي.
السابع :أنس بن كناز بن احلصني.
والثامن :أنس بن مدرك((( الشاعر.
عم أنس بن مالك.
والتاسع :أنس بن النَّرضُّ ،
والعارش :أنس بن معاذ بن أنس.
((( انظر «التلقيح» ص.163
((( يف األصل :مالك.
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 أخـ�برنا ابن عبدالواحد ،أنا التميمي ،أنا ابــن محدان ،ثنا عبداهلل ،ثناأيب((( ،ثا هشيم أنا محيد ،عن أنس قال:
لتأخذ((( ِ
ُ
ْ
«إن((( كانت األ َم ُة ِم ْن أهل املدينة
فينطلق
بيد رســول اهلل ﷺ
ُ
يف حاجتها».
ٌ
صحيح انفرد به البخاري(((.
حديث
هذا
ٌ
 أخـ�برنا حممد بن أيب منصور ،أنا ابن املذهب ،ثنا محدان ،ثنا عبداهلل،قال :حدَّ ثني أيب((( ،ثنا عيل بن إســحاق ،أنا عبــداهلل ،ثنا معمر عن((( حييى
عن((( املختار ،عن احلسن أنه ذكر رسول اهلل ﷺ فقال:
احلجاب ،وال
ال واهللِ مــا كان ت ُ
ُغلق((( دونه األبواب ،وال يقــو ُم عليه ّ

ِ
راح عليه هبا ،ولكنه كان بارز ًاَ ،م ْن أرا َد ْ
أن يلقى
ُيغــدى عليه باجلفان ،وال ُي ُ
((( يف «املسند» (.)9/19
((( يف األصل :الن.
((( يف األصل :ليأخذ.
((( صحيح البخاري (.)5724
((( يف «الزهد» ص.394
((( يف األصل :بن.
((( يف األصل :بن.
((( يف األصل :يغلق.
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لبس
لس باألرض((( ،و ُي
وضــع طعا ُمه باألرض ،و َي ُ
ُ
نبــي اهلل لقيه ،وكان َي ُ
َّ
الغليظ ،ويركب احلامر ،وي ِ
لعق واهللِ يدَ ُه ﷺ.
ف بعده ،و َي ُ
رد ُ
َ ُ
َ ُ

 أخـربنا هبة اهلل بن حممد ،أخربنا احلسن بن عيل ،أنا أمحد بن جعفر ،ثناعبداهلل بن أمحد ،قال :حدَّ ثني أيب((( ،قال :ثنا حييى بن سعيد ،عن يزيد((( بن
كيسان قال :ثني أبو حازم قال:
نفس أيب
«رأيت أبا هريرة ريض اهلل عنه
ُ
يشــر بأصبعه مــرار ًا :والذي ُ
ُ

ٍ
ِ
رسول اهلل ﷺ وأه ُله ثالثة أيام تباع ًا ِم ْن ِ
ُ
حنطة حتى
خبز
شبع
هريرة بيده ما َ
َ
فارق الدنيا».
أخرجه البخاري ومسلم(((.
ِ
جاع النبي ﷺ الذي ينا ُم
وأخرجا((( من حديث عائشــة قالت :كان ض ُ

عليه ِم ْن أ َد ٍم َمشو ًا ليف ًا(((.

((( يف األصل :األرض.
((( يف «املسند» (.)374/15
((( مل ينقط يف األصل.
((( صحيح البخاري ( ،)5059ومسلم (.)2976
((( يف األصل :وأخرجاه.
((( صحيح البخاري ( ،)6091ومسلم (.)2082
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وروى ابن عباس قال:
ُ
يبيت الليايل املتتابعة طاوي ًا وأه ُله ال جيدون عشا ًء».
«كان
رسول اهلل ﷺ ُ
ٌ
حديث
قال الرتمذي :هذا
صحيح(((.
ٌ

 -أخـ�برنا حممد بن أيب منصور ،أنــا محد بن أمحد ،ثنا أبــو نُعيم((( ،ثنا

يوســف بن يعقوب النجريمي((( ،قال ثنا احلســن بن املثنى ،ثنا عفان ،ثنا
جرير بن حازم ،ثنا احلسن َّ
أن عمر قال:

كنت ِم ْن ألينكم [لباس ًا ،وأطيبِكم] طعام ًا ،وأر ِّقكم عيش ًا،
شئت ُ
واهللِ لو ُ
مة ،وعن ص ٍ
أجهل عن كراكر وأسنِ ٍ
الء ِ
وص ٍ
ُ
ناب وصالئق ،ولكن
إين واهللِ ما
َ
َ ْ
عي قوم ًا ٍ
بأمر فعلو ُه ،فقــال ﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ُ
ســمعت اهلل تعاىل َّ

ﯽ ﯾ ﯿ ﴾ اآلية(((.
وقال احلس ُن:

إزار فيه ثنتا عرشة((( رقعة(((.
َ
خطب عمر وهو خليفة ،وعليه ٌ
((( سنن الرتمذي (.)2360
املؤلف يف كتابه «مناقب
((( يف «حليــة األولياء» ( .)49/1وما بني املعقوفني منــه .وأورده
ُ
أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب» ص  .462وليس فيه ما وضعتُه بني معقوفنيَّ ،
ودل هذا
عىل سقوطه من نسخته أو من نقله ،وليس من الناسخ.
((( مل ُينقط يف األصل ،ومل تُكتب امليم.
((( من سورة األحقاف ،اآلية .20
((( يف األصل :عرش.
((( حلية األولياء ( ،)53-52/1و«مناقب عمر» ص .463
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عمر ريض اهلل عنه:
وقال ُ

أرض باآلخرةْ ،
[فجعلت] ْ
وإن
إن
نظرت يف هذا األمــر
ُ
ُ
ُ
أردت الدنيــا ّ

أرض بالدنيا ،فإذا كان األمر هكذا((( فأرضوا بالفانية(((.
ُ
أردت اآلخرة ّ

الناس وهو عىل بعريه ،فقالوا:
وملا قد َم عمر ريض اهلل عنه الشام استقبله ُ

ووجوههم ،فقال
ركبت برذونــ ًا((( ،يلقاك عظام ُء الناس
أمري املؤمنني لو
َ
ُ
يا َ
وأشــار بيده إىل الســاء -خلواعمر :أال أراكم هاهنا((( إنام األمر ِم ْن هنا
َ
َ
سبيل مجيل(((.

نصيب
حيلف :واهلل ما أحدٌ إال وله يف هذا املال
وكان عمر ريض اهلل عنه
ُ
ٌ
ِ
بجبل صنعاء ح ُّظ ُه ِم ْن هذا
الراعي
ليأتني
بقيت هلم
إال عبد ًا مملوك ًا ،واهلل لئن ُ
َّ
َ
املال وهو َيرعى مكانه(((.

وأخرج البخاري يف أفراده((( من حديث أسلم موىل عمر قال:
أمري املؤمنني
ُ
خرجت مع عمر إىل ُّ
السوق فلحقته امرأ ٌة شاب ٌة فقالت :يا َ
ِ
َ ِ
َ
زرع وال
هلك زوجي
وترك صبي ًة صغار ًا ،واهلل ما ُينْضجون كُراع ًا ،وال هلم ٌ
((( كتبها الناسخ :هكذى.
((( حلية األولياء ( ،)50/1و«مناقب عمر» ص  .463-462وما بني املعقوفني منهام.
((( يف األصل :بردون ًا.
((( كتبها الناسخُ :هنى .يف املوضعني.
((( حلية األولياء ( ،)47/1و«مناقب عمر» ص .492
املؤلف يف «مناقب عمر» ص .384-382
((( رواه أمحد يف «املسند» ( ،)389/1وأورده
ُ
((( صحيح البخاري (.)3928
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بن إيامء ِ
الض ُب ُع((( ،وأنا ابن ُة((( ُخفاف ِ
وخشــيت ْ
رضع،
الغفاري،
ُ
أن تأكلهم َّ
ٌ
حلديبية مع النبي ﷺ.
وقد كان شهدَ أيب ا ُ
ِ
ٍ
ٍ
قريب.
بنسب
يمض ،وقال :مرحب ًا
عمر ومل
َ
فوقف معها ُ
انرصف إىل بعري ظهري كان مربوط ًا يف الدار ،فحمل ِغرارتني مألمها
ثم
َ

َ
وجعل بينهام نفقــة وثياب ًا ،ثم ناوهلا ِخطامه ،فقال :اقتاديه فل ْن يفنى
طعام ًا،
هذا حتى يأت َيكم اهللُ بخري.
فقال ٌ
أكثرت هلا!
رجل :يا أمري املؤمنني
َ
فقال عمــر :ثكلتك أ ُّمك ،واهلل إين ألرى أبا هــذه وأخاها قد حارصا

َـهام فيه.
حصن ًا زمان ًا فافتتحاه ،وأصبحنا نستفي ُء((( ُس ْهـامن ُ

 أخـ�برنا هبة اهلل بن حممد الشــيباين قال :أخربنا أبو عيل التميمي قال:أخربنا أبو بكر القطيعي ،ثنا عبداهلل بن أمحد قال :حدَّ ثني أيب((( ،حدَّ ثنا حييى
((( يف األصل :يأكلهم.
والضبع :السنة الشديدة املجدبة ،وهي يف األصل :احليوان املعروف ،والعرب تكني به
َّ
عن سنة اجلدب .من حاشية خمطوط «مناقب عمر» .نقلها حمققه.
((( كتبها الناسخ :ابنت.
((( يف األصل :نستقى.
((( يف «املسند» (.)414/15
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عن عبيد اهلل ،عــن ُخبيب((( بن عبدالرمحن ،عن حفص بن عاصم ،عن أيب
هريرة عن النبي ﷺ قال:

وجل يف ظله يو َم ال َّ
«سبع ٌة ُيظ ِّلهم اهللُ ع َّز َّ
ظل إال ظله:

ُ
العادل.
اإلما ُم

وشاب نشأ((( يف عبادة اهلل تعاىل.
ٌّ
ٌ
ورجل قل ُبه متعلق باملساجد.
وتفرقا عليه.
ورجالن حتا ّبا يف اهلل تعاىل اجتمعا عليه َّ

ٍ
ٌ
بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شام ُله ما تنفق يمينُه.
ورجل تصدَّ َق
ٌ
ففاضت عيناه.
ذكر اهللَ تعاىل خالي ًا
ْ
ورجل َ

ومجال إىل ِ
ٍ
ٍ
ٌ
نفســها ،فقــال :إين
منصــب
ذات
ورجــل دعتــ ُه امــرأ ٌة ُ

أخاف اهلل تعاىل».
ُ

ٌ
هذا
متفق عىل صحته ،أخرجه البخاري ومسلم(((.
حديث ٌ

وي َّ
أن عمر بن عبدالعزيز ملا اســت ْ
ف قال رعا ُء الشاءَ :م ْن هذا
ُخ ِل َ
وقد ُر َ

الصالح الذي قام عىل الناس؟
العبدُ
ُ

((( يف األصل :حبيب.
((( كتبها الناسخ :نيش.
((( صحيح البخاري ( ،)6421( )6114( )1357( )629وصحيح مسلم (.)1031
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علمكم بذلك؟
قيل هلم :وما ُ

عدل ك َّفت الذئاب عن ِ
قالوا :إذا قام عىل الناس خليف ٌة ٌ
شائنا(((.
ُ
خربت ْ
بعض ُع ّمل عمر بن عبدالعزيز إليــهَّ :
فإن
إن مدينتَنا قد
ْ
وكتب ُ
َ

أمري املؤمنني ْ
يقطع لنا ماالً نر ّمها به.
أن
َ
رأى ُ

قرأت كتايب هذا
فهمت كتابك ،فــإذا
فكتب إليه عمر :أ ّمــا بعدُ  :فقد
َ
ُ
َ

ونق طر َقها من الظلم ،فإنه مر َّمتُها ،والسالم(((.
فحصنها بالعدلِّ ،
ِّ

(((
رأس
أمري املؤمنني َ
أنت ُ
دخل أبو أمامة الباهيل عىل معاوية فقــال :يا َ

كدر العيونْ ،
عيونناْ ،
صفوها،
وإن
فإن
َ
َ
كدرت مل ينفعنا ُ
يرض ْرنــا ُ
صفوت مل ُ
واعلم يا أمري املؤمنني أنه ال يقوم قسطاس((( إال ٍ
بعمد.
ٌ
ُ
ْ
َ

 أخـربنا أبو القاسم الشيباين ،أنا أبو عيل التميمي ،أنا أبو بكر احلمداين،ثنا عبداهلل ،قال :ثني أيب((( ،ثنا هارون بن معروف ،أنا ابن وهب ،ثنا حوملة
عن عبدالرمحن بن شامسة قال:
((( حلية األولياء ( ،)255/5و«مناقب عمر بن عبدالعزيز» ص ( .87طبع بعنوان :ســرة
ومناقب عمربن عبدالعزيز اخلليفة الزاهد).
(((حلية األولياء ( ،)303/5و«مناقب عمر بن عبدالعزيز» ص .110
((( يف األصل :أخربنا! فهل هناك سند حمذوف؟ اهلل أعلم.
((( يف األصل :بقسطاس.
((( يف «املسند» ( .)170/41وما بني املعقوفني منه.
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َ
ُ
رسول اهلل ﷺ يقول يف
سمعت
فقالت:
[أسألا عن يشء]
أتيت عائشة
ُ
ْ
ُ

بيتي هذا« :اللهم من ويل ِ
وم ْن
فشق عليهم
ْ
[م ْن] أمر أمتي شيئ ًا َّ
فاشقق عليهَ ،
َ ْ َ
ويل ِم ْن ِ
فارفق به».
أمر أمتي شيئ ًا َفر َف َق هبم
ْ
َ
أخرجه مسلم(((.
وليس ِ
البن شامسة عن عائشة يف «الصحيح» غريه.
 أخـ�برنا أبو القاسم ،أنا أبو عيل ،أنا أبو بكر ،ثنا عبداهلل بن أمحد ،قال:ثني أيب((( ،ثنا أبو معاوية ،ثنا األعمش ،عن أيب صالح ،عن أيب هريرة ريض
اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ:
مؤمن كرب ًة ِم ْن ك َُر ِ
ب الدنيا ن َّفس اهللُ عنه كرب ًة ِم ْن ك َُر ِ
ٍ
ب
«م ْن ن ّف َس عن
َ

يوم القيامة.

ت مسل ًام سرت ُه اهللُ يف الدنيا واآلخرة.
َ
وم ْن َس َ َ
ٍ
يس اهللُ عليه يف الدنيا واآلخرة].
يس عىل
معرس َّ
[وم ْن َّ
َ
عون ِ
العبد ما كان العبدُ يف ِ
واهللُ يف ِ
عون أخيه.
((( صحيح مسلم (.)1828
((( يف «املسند» ( .)393/13وما بني املعقوفني منه.
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يلتمس فيها عل ًام سهل اهللُ له طريق ًا إىل اجلنة.
وم ْن سلك طريق ًا
ُ
َ
ٍ
كتاب اهلل ،ويتدارسونه بينهم،
وما اجتمع قو ٌم يف بيت من بيوت اهلل يتلون َ
نزلت عليهم السكين ُة ،وغشيتهم الرمح ُة ،وح َّفتهم املالئك ُة ،وذكرهم اهللُ
إال
ْ

تعاىل يف مأل ِم ْن عنده.

وم ْن أبطأ به عم ُل ُه مل ُي ْس ْع((( به نس ُب ُه».
َ
ٌ
صحيح انفرد بإخراجه مسلم(((.
حديث
هذا
ٌ
ِ
وقال ال ُفضيل(((َّ :
الناس إليكم نِ َع ٌم من اهللِ عليكم ،فاحذروا
حوائج
إن
َ

َ
ْ
فتتحول((( نِ َق ًام(((.
ِّعم
أن متلوا الن َ

وقيل ملحمد ِ
ُ
إدخال الرسور
أحب إليك؟ قال:
أي العمل ُّ
بن ا ُملنْكــدرُّ :
عىل قلب ا ُملؤمن(((.
((( يف األصل :من أبطا اهلل عمله مل يرشع.
((( صحيح مسلم (.)2699
((( ابن عياض.
((( يف األصل :فيتحول.
((( رواه اب ُن عســاكر يف ٍ
خرب عنه يف «تاريخ دمشق» ( ،)431/48وأخرجه البيهقي عن ابن
احلنفية .انظرُ :شعب اإليامن ( .)136/10وجاء عن غريمها أيض ًا.
وروي يف غريمها.
((( حلية األولياء ( ،)6/5وصفة الصفوة ( )143/2و(ُ ،)116/3
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 أخـربنا ابن عبدالواحد ،أنا احلسن بن عيل الواعظ ،أنا أمحد بن جعفر،ثنا عبداهلل ،قال :ثني أيب((( ،ثنا إســاعيل ،أنا أبو حيان ،عن أيب زرعة ،عن
أيب هريرة قال:
َ
ُ
أمره ،وقال:
رسول اهلل ﷺ يوم ًا فذكر
«قام فينا
الغلول فع َّظمه ،وع َّظم َ
بعري لــه ُرغاء فيقول:
ألفني أحدَ كــم
ال
َّ
ُ
جييء يوم القيامــة عىل رقبته ٌ

يا رسول اهلل أغثني ،فأقول :ال أملك لك شيئ ًا ،قد أبلغتك.

جيــيء يوم القيامة عىل رقبته شــا ٌة هلــا ُثغاء فيقول:
ألفــن أحدَ كم
ال
َّ
ُ

يا رسول اهلل :أغثني ،فأقول :ال أملك لك من اهلل شيئ ًا ،لقد أبلغتك.

ح َحم ٌة فيقول:
ألفــن أحدَ كم
ال
َّ
جييء يوم القيامة عىل [رقبته] ٌ
فرس له َ ْ
ُ

يا رسول اهلل أغثني ،فأقول :ال أملك لك من اهلل شيئ ًا ،قد أبلغتك.

صياح ،فيقول:
نفس هلا
ألفــن أحدَ كم
ال
َّ
ٌ
جييء يوم القيامة عىل رقبتــه ٌ
ُ

يا رسول اهلل أغثني ،فأقول :ال أملك لك من اهلل شيئ ًا ،قد أبلغتك.

ختفــق فيقول:
رقاع
ألفــن أحدَ كم
ال
ُ
َّ
جييء يــوم القيامة عــى رقبته ٌ
ُ

يا رسول اهلل أغثني ،فأقول :ال أملك لك من اهلل شيئ ًا ،قد أبلغتك.
((( يف «املسند» ( .)307/15وما بني املعقوفني منه.
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صامت ،فيقول :يا رسول اهلل
جييء يوم القيامة عىل رقبته
ألفني أحدَ كم
ٌ
ال َّ
ُ

أغثني ،فأقول :ال أملك لك من اهلل شيئ ًا ،قد أبلغتك».

ٌ
متفق عىل صحته ،أخرجه البخاري ومسلم(((.
حديث
هذا
صحيح ٌ
ٌ
والرغاء((( :صوت البعري.
ُّ
وال ُّثغاء :صوت الشاة.

حل ْم َح َمة :صوت الفرس.
وا َ
والعرب تقول يف مثل صوت اإلنسان من ذي احلافر:
ُ
وح َح َم.
صهل
الفرسْ َ ،
ُ
(((
احلامر ،وهنق.
وشهق
ُ

وشحج((( البغل َي ْش ِح ُج و َي ْش َح ُج شحيج ًا ُ
وشحاج ًا.
(((
وقبقب.
وهدر،
وجرجر،
البعري،
ورغا
َ
َ
َ
ُ

((( صحيح البخاري ( ،)2908ومسلم (.)1831
((( جــاء مثل هذه الفوائد اللغويــة تقريب ًا يف «ا ُملدهــش» ( ،)111/1و«رؤوس القوارير»
املعرف به للشيخ حممود شكري األلويس
ص  ،102-101و«ا ُملقيم ا ُملقعد» (ينظر املقال ِّ
يف جملة املقتبس ،املجلد الرابع1327 ،هـ1909-م ،ونســخة جمموعة خالد باشــا يف
الدر اليتيم).
السليامنية برقم  ،41الورقة  ،16وقد جاء العنوان فيها :ا ُملقعد وا ُملقيم من ِّ
((( يف «ا ُملدهش» :سحل ،ويف «ا ُملقيم ا ُملقعد»« :شهق احلامر وسحل».
((( يف «ا ُملدهش» و«ا ُملقيم ا ُملقعد» :سحج!
((( كتبها الناسخ :ورغآء.
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عر ُيعار ًا.
وثغت((( الشاةُ ،و َي َع ْ
رت َت ْي ُ
َ
وثأ َجت النعج ُة َت ْث َأ ُج.
الظبي.
و َب َغ َم
ُ

وزأر((( األسدُ َ ،
ونأ َم
ونأت(((.
َ
َ
الذئب.
وو ْع َو َع
ُ
َ
ون َم ُ
الفيل.
َ

وز َق َح((( القر ُد.
َ
الثعلب.
وض َب َح
َ
ُ
نور.
الس ُ
وما َءت ِّ
(((
وصاءت
الفأر(((.
ُ

ُّ
تفح بفيها،
وتكش((( بجلدها.
ويقولون يف األفعىُّ :
((( يف األصل :وثغب.
((( كتبها الناسخ :زير.
((( قوله« :ونأم ونــأت» ور َد يف كتابه «رؤوس القوارير» ،ومل يــرد يف «ا ُملدهش» ،و«ا ُملقيم
ا ُملقعد».
((( يف األصل :رتح .ويف «رؤوس القوارير» :رقح!
((( يف «ا ُملدهش» :وضأت!
((( يف كتب اللغة :صاءت العقرب تيصء إذا صاحت.
((( يف األصل :ويكس.
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قال الشاعر:
ُ
بعض
كشيش أفعى
ْ
أمجعت ِّ

ِ
فهي ُّ
ببعض
بعضها
حتـك َ

والغراب ينغق بالغني((( املعجمة.
ُ
ُ
والديك يزقو(((.
والدجاج ُة تنق ،وتنقنق((( إذا أرادت البيض.
والنرس يصفر.
ُ
واحلام ُم هيدر((( وهيدل.
واخلنزير يقبع(((.
ُ
ب(((.
واألرنب يض َغ ُ
ُ
والضفادع تنقض.
ُ
واجلن تعزف(((.
((( يف األصل :بالغتن.
((( يف األصل :يرقو.
((( يف األصل :وتنقىض.
((( يف األصل :هيدد.
((( يف األصل :يفيع.
((( يف األصل :يضعب.
((( يف األصل :يعزف.
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هجهجت بالسبع إذا صحت به ،ال يقولون ذلك لغريه.
ويقولون:
ُ
ونعقت بالغنم(((.
ُ
ودحدحت بالدجاجة.
ُ
وسأسات باحلامر.
ُ
وهأهأت هبا للعلف.
دعوتا للرشب،
وجأجأت باإلبل
ُ
ُ
ُ
 -أخـ�برنا هبة اهلل الكاتب ،أنا أبو عيل احلافظ ،أنــا أمحد بن جعفر ،ثنا

عبداهلل قال :ثني أيب((( ،ثنــا ابن نمري ،ثنا األعمش ،عن عمرو بن مرة ،عن

أيب البخرتي((( عن أيب سعيد اخلدري قال :قال رسول اهلل ﷺ:

أن يرى أمر ًا هلل عليه فيه مقال((( ثم ال يقوله،
نفســه ْ
حيقر َّن أحدُ كم َ
«ال َ

أن َ
الناس ،فيقول :أنا
رب
ُ
فيقول((( اهللُ :ما منعك ْ
خشيت َ
تقول فيه؟ فيقولِّ :

أن ختشاه».
ُّ
أحق ْ

ُ
أفضل اجلهاد؟ فقال« :كلم ُة
وروى أبو سعيد عن النبي ﷺ أنه ُس ِئ َل :ما
َ
ٍ
ٍ
سلطان ٍ
عدل عند
جائر»(((.

((( يف األصل :وتعقب بالغغم.
((( يف «املسند» (.)357/17
((( يف األصل :البحرتي.
((( ورد هذا اللفظ يف «املسند» منصوب ًا.
وأثبت ما يف «املسند».
((( يف األصل« :أمر اهلل فيه فقال ال تقول ثم ال تقول فيه».
ُّ
ٍ
سؤال.
((( رواه أبو داود ( )٤٣٤٦والرتمذي (ِ )٢١٧٤م ْن غري ذكر
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حكان الفقيه(((،
 -أخـربنا حييى بن عيل ،أنا أبو بكر اخلياط ،أنا أبو عيل بن َ َ

أنا أبو بكر النقاش ،ثنا نعيم اإلسرتاباذي ،ثنا الربيع بن سليامن قال :سمعت
الشافعي  -رمحه اهلل  -يقول:

احلق عند
أشــدُّ األعامل ثالثة :اجلو ُد ِم ْن قلة،
والورع يف خلوة ،وكلمة ِّ
ُ

َم ْن((( ُي ْرجى ويُاف.

 -أخـ�برنا حممد بن أيب منصــور ،أنا أمحد بن أمحد ،ثنا أبــو نُعيم((( ،ثنا

ســلامن((( بن أمحد ،ثنا حممد بن زكريا ،ثنا أبــو عمر اجلرمي ،ثنا الفضل بن
الربيع قال:

(((
أمـري املؤمنني فتلقاين
أميـر املؤمنني
ُ
َّ
فخرجت مرسع ًا ،فقلت :يا َ
حج ُ

أرسلت إ َّيل ألتيتُك.
لو
َ

فانظر يل ً
فقال :وحيك قد َّ
رجال أسأله.
حك((( يف نفيس يش ٌء
ْ
فقلت :ها هنا سفيان بن ُعيينة.
((( يف كتابه «الفوائد واألخبار واحلكايات» ص ١٣٣برقم (.)١٣
((( يف األصل :ما.
((( يف «حلية األولياء» ( .)١٠٨-١٠٥ /٨وما بني املعقوفني منه.
((( يف احللية :سليامن.
((( فيه :فأتاين.
((( فيه :حاك.
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ِ
فقرعت الباب.
امض بنا إليه ،فأتيناه
فقال:
ُ
فقالَ :م ْن ذا؟
فخرج مرسع ًا.
أجب أمري املؤمنني،
َ
فقلتْ :
أرسلت إ َّيل ألتيتُك.
أمري املؤمنني لو
َ
فقال :يا َ
َ
فقالْ :
جئناك له  -رمحك اهلل  -فحدَّ ثه ساعة.
خذ ملا
ثم قال له :عليك َد ْي ٌن؟
فقال :نعم.
ِ
اقض دينَه.
فقال :أبا عباس،
انظر يل رج ً
ال أسأله.
فلام خرجنا قال :ما أغنى عنّي صاح ُبك شيئ ًاْ ،
فقلت :هاهنا عبدالرزاق.
ِ
نحو األول.
قال:
امض بنا إليه .فذكر َ
فقلت :هاهنا ال ُفضيل بن عياض -قدَّ س اهللُ روحه.(((-
ِ
قائم ِّ
يصل ،ير ِّد ُد آية.
فقال:
امض بنا إليه ،فأتيناه فإذا هو ٌ
فقرعت الباب ،فقالَ :م ْن هذا؟
فقال :اقرع الباب،
ُ
((( زيادة ِم ْن أحد النساخ.
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أجب أمري املؤمنني.
قلتْ :
فقال :ما يل وألمري املؤمنني؟
َ
عليك له((( طاعة؟
فقلت :سبحان اهلل أما
ٍ
َ
زاوية
الرساج ،ثم التجأ إىل
ففتح الباب ،ثم ارتقى إىل الغرفة ،فأطفأ
َ
فنزل َ

ُ
كف هارون
نجول عليه بأيدينا،
من زوايا البيت ،فدخلنا فجعلنا
فســبقت ُّ
ْ

ِ
كف ما ألينها ْ
عذاب اهلل تعاىل.
نجت غد ًا ِم ْن
الرشيد إليه ،فقال :يا هلا ِم ْن ٍّ
إن ْ
فقلت((( [يف نفيس] :ل ُيك ِّلمنه((( بكال ٍم ِم ْن ٍ
نقي.
ُ
قلب ٍّ
فقال لهْ :
خذ ملا جئناك له -رمحك اهلل.-
فقــالَّ :
إن عمر بــن عبدالعزيز ملــا ويل اخلالفة دعا ســامل َ بن عبداهلل،

ابتليت هبذا
وحممدَ بن كعــب ال ُقرظي ،ورجا َء بن حيوة فقال هلــم :إين قد
ُ

وعددتا أنت وأصحا ُبك نعمة.
عيل .فعدَّ اخلالفة بال ًء،
َ
البالء فأشريوا َّ

فقال له سامل ُ بن عبداهللْ :
أردت النجاة غد ًا ِم ْن عذاب اهلل فصم الدنيا،
إن
َ

فطرك املوت.
وليكن ُ
((( يف األصل :هلا.
((( يف األصل :فقال.
((( يف األصل :لتكلمنه.

روضـة النـاقل ونـزهـة العـاقل

85

وقال حممدُ ب ُن كعب ال ُق َرظيْ :
كبري املسلمني
إن
َ
أردت النجاة غد ًا فليكن ُ

وأصغرهم عندك ولد ًا ،فو ِّق ْر أباك ،وأكر ْم
عندك أب ًا ،وأوس ُطهم عندك أخ ًا،
ُ
أخاك ،واحنن عىل ِ
ولدك.
ْ
وقال له رجا ُء ب ُن حيوةْ :
فأحب
أردت النجا َة غد ًا ِم ْن عذاب اهلل تعاىل
إن
َ
َّ

شئت.
مت إذا َ
حتب لنفسك ،واكر ْه هلم ما تكر ُه لنفسك ،ثم ْ
للمسلمني ما ُّ

أخاف اهللَ عليك أشدَّ اخلوف يوم ُّ
وإين ُ
تزل فيه األقدام،
أقول لك :فإين
ُ

فهل معك  -يرمحك اهلل ُ -
يشري عليك بمثل هذا؟
مثل هذا أو َم ْن ُ
ِ
ش عليه.
فبكى هارون الرشيد بكا ًء شديد ًا حتى ُغ َ

ارفق بأمري املؤمنني.
فقلت لهْ :
ُ
وأرفق به أنا؟
أنت وأصحا ُبك
ُ
فقال :يا اب َن أ ِّم الربيع تقتله َ
ثم قال له :زدين -يرمحك اهلل.-
أمري املؤمنني بلغني َّ
أن عام ً
ال لعمر بن عبدالعزيز شــكا إليه،
فقــال :يا َ

فكتــب إليه عمر :يا أخي أذك ُِّرك َ
طول ســهر أهل النــار يف النار مع خلود

األبد ،وإ ّياك أن ُي
نرصف بك عند اهلل فيكون((( آخر العهد وانقطاع الرجاء.
َ
((( يف األصل :فتكون.
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الكتاب طوى البال َد حتى قدم عىل عمر ،فقال له عمر :ما
قال :فلام قرأ
َ

خلعت قلبي بكتابك ،ال أعو ُد إىل والية حتى ألقى اهلل.
الذي أقدمك؟ قال:
َ
فبكى هارون بكاء شديد ًا ،ثم قال له :زدين  -يرمحك اهلل -

أمري املؤمنني َّ
العباس عم املصطفى ﷺ جاء إىل النبي ﷺ
إن
َ
فقال له :يا َ

فقال :يا رسول اهلل أ ِّمرين عىل إمارة(((.

استطعت
«إن اإلمار َة حرس ٌة وندام ٌة يوم القيامة ،فإن
َ
فقال له النبي ﷺَّ :

أن ال تكون أمري ًا فافعل»(((.

فبكى هارون بكا ًء شديد ًا ،ثم قال له :زدين -يرمحك اهلل.-
فقال له :يا حس َن الوجه ،أنت الذي يسألك اهللُ تعاىل عن هذا اخللق يو َم

أن تقي هذا الوج َه من النار فإ ّياك ْ
اســتطعت ْ
أن تصبح ومتيس
القيامة ،فإن
َ

ٍ
«م ْن أصبح هلم ّ
ويف قلبك ٌّ
غاش ًا
غش ألحد من رعيتك ،فإن النبي ﷺ قالَ :

يرح رائحة اجلنة»(((.
مل ْ

فبكى هارون الرشيد ،فقال له :عليك َد ْي ٌن؟
((( يف األصل :أمارته.
((( مل أجده هبذا اللفظ .وانظر :سري أعالم النبالء (.)430/8
((( هذا معنى حديث البخاري ( ،)6731ومسلم (.)142
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إن سألني ،والويل يل ْ
قال :نعمَ ،د ْي ٌن لريب مل حياسبني عليه ،فالويل يل ْ
إن

ناقشني ،والويل يل ْ
إن مل ُأهلم حجتي.
قال :إنام أعني ِم ْن َد ْي ِن العباد.
قالَّ :
إن ريب مل يأمرين هبذا(((.

وتقو هبا عىل عبادتك.
قال :هذه ألف دينار خذها فأنفقها عىل عيالكَّ ،
فقال :سبحان اهلل أنا أد ُّلك عىل طريق النجاة ،وأنت تكافئني بمثل هذا،
س َّلمك اهللُ وو َّفقك.
ثم
صمــت فلم((( يكلمنــا ،فخرجنا ِم ْن عنده ،فلــا رصنا عىل الباب
َ

رجل فادللني عــى ِ
ٍ
مثل هذا ،هذا
قــال هارون :أبا عبــاس إذا دللتني عىل
س ّيدُ املسلمني.
فقالت :يــا هذا قد ترى ما نحن فيه ِم ْن
فدخلت عليه امرأة من نســائه
ْ
ْ
[فتفرجنا به].
قبلت هذا املال
ضيق احلال فلو َ
ّ
((( يف «احلليــة» هنا زيادة كالم وهي« :إنام أمرين أن أصــدق وعده ،وأطيع أمره ،فقال جل
وعز ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾».
((( يف األصل :فلن.
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ِ
كســبه ،فلام
بعري يأكلون ِم ْن
فقال :مثيل ومثلكــم كمثل قو ٍم كان هلم ٌ

هارون هذا الكالم قال :ندخل فعسى ْ
ُ
أن يقبل املال،
كرب نحروه .فلام سمع

َ
فجعل
فجلس يف الســطح فجلس هارون إىل جنبه
خرج
َ
فلام علم ال ُفضيل َ
فقالت :يا هذا أنت قد
خرجت جاري ٌة سوداء
ال يكلمه ،فبينا نحن كذلك إذ
ْ
ْ
َ
فانرصف رمحك اهلل .فانرصفنا.
الشيخ منذ الليلة
آذيت
ْ
َ

 -أخـ�برنا عبدالوهاب احلافظ ،أنا أبو حممد الرصيفيني ،أنا أبو حفص

الكناين ،ثنا أبو حممد احلسن بن عيل العدوي((( ،ثنا سعيد بن عبداجلبار ،ثنا

ُ
رسول اهلل ﷺ:
محاد بن سلمة ،عن عاصم ،عن زر ،عن عبداهلل قال :قال
« َم ْن َ
أعان ظامل ًا س َّلط ُه اهللُ عليه»(((.

وأخرج البخاري ومســلم يف «الصحيحني» مــن حديث ابن عمر عن

رسول اهلل ﷺ أنه قال:

ِ
ظلامت يو َم
«الظلم
القيامة»(((.
ٌ
ُ

قال أبو الدرداء :إ ّياكم ودمع َة اليتيم ،ودعو َة املظلوم ،فإهنا ترسي بالليل

والناس نيا ٌم.
ُ

((( يف األصل :العداوي.
((( قال الســخاوي يف «املقاصد احلسنة» ص« :٦٢٤أخرجه ابن عساكر يف تارخيه []4/34
من جهة احلسن بن عيل بن زكريا ...وابن زكريا هو العدوي متهم بالوضع ،فهو آفته».
((( صحيح البخاري ( ،)٢٣١٥ومسلم (.)٢٥٧٩
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وروى عبدُ اهلل بن عمر((( عن النبي ﷺ قال:

كان يف ِ
ٍ
وجل يف ِ
خردل ِم ْن ٍ
قلبه ُ
كرب أك َّبه اهللُ ع َّز َّ
النار
مثقال ح ّب ٍة ِم ْن
«م ْن َ
َ
ِ
وجهه».
عىل
 -أخـ�برنا عبداخلالق بن عبدالصمد ،أنا ابن النقور ،ثنا املخلص((( ،ثنا

البغوي ،ثنا أبو الروح ،ثنا أبو شهاب ،عن ابن عون ،عن إبراهيم ،عن رشيح

قال :ســ َيعلم الظاملون حظ َم ْن نقصواَّ ،
ينتظر العقاب ،واملظلوم
إن الظــامل َ ُ

ينتظر
النرص(((.
ُ
َ

 -أخـ�برنا أبو القاسم الشيباين ،أنا ابن املذهب ،ثنا القطيعي ،ثنا عبداهلل

سمعت سامل بن عبداهلل
قال :ثني أيب((( ،ثنا مكي بن إبراهيم ،ثنا حنظلة قال:
ُ
سمعت رسول اهلل ﷺ يقول:
سمعت عبداهلل بن عمر يقول:
يقول:
ُ
ُ
يالء مل ينظر اهللُ إليه يو َم القيامة».
«من َج َّر ثو َب ُه ُخ َ

ٌ
حديث
هذا
صحيح أخرجه البخاري ومسلم(((.
ٌ

وسامل هو ابن عبداهلل بن عمر بن اخلطاب.
((( رواه أمحد يف «املسند» ( )215/2من رواية عبداهلل بن عمر عن عبداهلل بن عمرو.
((( ليست هذه الرواية يف «املخلصيات» وال يف أجزاء أماليه السبعة.
((( وأخرجه الثعلبي يف «الكشف والبيان» (.)187/7
((( يف «املسند» (.)274/10
((( صحيــح البخــاري ( )٣٤٦٥و( )٥٤٤٦و( )5447و( ،)٥٤٥٥ومســلم (.)٢٠٨٥
ف يف «التبرصة» (.)85/1
وأورده املؤ ِّل ُ
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َّ
اسم ُه «ســامل بن عبداهلل» ثامنية أنفسُ ،فر ّبام اشتب َه
فإن من ا ُملحدِّ ثني َم ْن ُ

يأنس بالنقل ،وهلذا بين ُت ُه.
عىل َم ْن مل ْ

ٍ
املشهور يف
فيســبق إىل الفهم أنه
رجل،
اسم
ُ
ُ
وكذلك جييء يف احلديث ُ
ِ
فر ُق بينهام إال
املعرفة ،وربام كان غريه ملوافقته له يف االســم والنسب ،وال ُي ِّ
ٍ
معتن((( بالنقل.
مثاله:
َّ
أن «أنس بن مالك» مخســة أنفس ،ك ُّلهم توافقوا يف االســم والنسب،

َ
احلديث ،منهم صحابيان(((.
ونقلوا

وكذلك «أسامة بن زيد» ستة أنفس.
و«أبان بن عثامن» ستة أنفس.
و«األشعث بن قيس» ثالثة.
و«أسامء بنت عميس»((( امرأتان.
و«بكر بن عبداهلل» تسعة أنفس.
و«جابر بن عبداهلل» سبعة أنفس.
((( يف األصل :معرتف.
((( يف األصل :صحابتان.
((( يف األصل :عميش.
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و«اخلليل بن أمحد» مخسة أنفس.
و«الربيع بن سليامن» اثنا عرش رجالً.
العجاج» رجالن.
و«رؤبة بن ّ

و«عبداهلل بن املبارك» ستة أنفس.
و«عبدالرمحن بن مهدي» رجالن.
و«عبدامللك بن مروان» ستة أنفس.
و«عمران بن احلصني» أربعة أنفس.
و«ال ُفضيل بن عياض» رجالن.

و«مقاتل بن سليامن» رجالن.
و«مسلم بن يسار» ستة أنفس.
و«حييى بن معاذ» ثالثة.
و«يوسف بن أسباط» ثالثة.
(((
يف آخرين ك ُّلهم تشــتب ُه
أســاؤهم وأنســا ُبم ،ويــروون احلديث،
ُ

ُ
رشح أحواهلم(((.
ال
حيتمل هذا اجلز ُء((( َ

((( يف األصل :يشتبه.
((( كتبها الناسخ :اجلزو.
((( وانظــر «ا ُملدهــش» ( ،)142-141/1و«رؤوس القواريــر» ص  ،140و«املجتبى»
ٍ
كتاب ما ليس يف اآلخر.
ص  ،164-158وقد جتد يف كل
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ٍ
ٍ
يفر ُق بني ذلك إال
امرأة
حق
االسم
وقد يتساوى
والنسب يف ِّ
ُ
ورجل فال ِّ
ُ

ِ
النقل ،مثل:
ا ُمل ِتق ُن يف عل ِم

أمية بن أيب الصلت الثقفي ٌ
أن يسلم»(((.
النبي ﷺ« :كاد ْ
رجل قال فيه ُّ
وأمية بنت أيب الصلت امرأ ٌة تابعي ٌة(((.
وعامرة((( بن محزة رجل.
وعامرة بنت محزة امرأة.
وهند بن املهلب رجل.
وهند بنت املهلب امرأة.
وفضالة بن سعيد رجل.
وفضالة بنت سعيد امرأة(((.
ُ
فلنقترص عىل هذا.
رشحه،
وهذا املعنى
يطول ُ
ْ
((( أخرجه مسلم ( )٢٢٥٥وغريه .و ُي ْسلم ضبطها الناسخَ :ي ْسلم.
((( ضبطهام الناسخ بالنصب.
((( ضبطه الناسخ بتشديد امليم .يف املوضعني.
((( وانظــر «ا ُملدهــش» ( ،)128/1و«املجتبــى» ص  ،145-144ويف كل ٍ
كتاب ما ليس
يف اآلخر.
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مســلم يف «صحيحه»((( َّ
أن رســول اهلل ﷺ قــال« :ما تعدون
وروى
ٌ

ُ
الرجال ،قال« :ليس بذلك ،ولكن ُه الذي
الصعة؟» قلنا :الذي ال يرص ُعــ ُه
ُّ

ُ
نفسه عند الغضب».
يملك َ

(((
َ
ً
وروي((( عن عمر بن عبدالعزيز َّ
رجــا
أن
عمر
ُ
أغلظ [له] فأطرق ُ
َ
ُ
أردت ْ
فأنال َ
طوي ً
منك
بعز السلطان
يستفزين
أن
ال ثم [قال](((:
َ
الشــيطان ِّ
َّ

اليو َم ما ُ
تنال مني غد ًا(((.

ِ
وقــال
الغضــب إال َو َهــ َن
ــت يف
األحنــف((( :مــا
ُ
اعــرض التث ُّب ُ
َ

ُ
سلطان العجلة(((.

َ
مالك بن دينارَّ :
وقال ُ
رشاب،
ينجع فيه طعا ٌم وال
البدن إذا
إن
ٌ
ْ
َ
ســقم مل ْ

حب الدنيا مل
كذلك
تنجع((( فيه املواعظ(((.
ْ
القلب إذا علقه ُّ
ُ

((( برقم.)2608( :
((( كتبها الناسخَ :و َروى .هبذا الضبط ،فأوهم َّ
أن الراوي هو مسلم .وليس كذلك.
((( زيادة البد منها.
((( زيادة البد منها.
((( انظر اخلرب يف «شــعب اإليامن» للبيهقــي ( ،)584/10و«نثر الدر» ( ،)87/2و«إحياء
ف يف «مناقب عمــر بن عبدالعزيز» ص 209
علوم الديــن» ( ،)166/3وأورده املؤ ِّل ُ
و«التبرصة» (.)47/1
((( ابن قيس.
((( وأورده املؤلف يف كتابه «كشــف املشكل من حديث الصحيحني» ( )540/3وفيه« :إال
قهر سلطان العجلة».
((( يف األصل :ينجع.
((( حلية األولياء ( ،)363/2وصفة الصفوة ( ،)279-278/3وغريمها.

94

روضـة النـاقل ونـزهـة العـاقل

َ
حص َن شهو َت ُه
قدر ُه(((.
وقال ُ
بعض احلكامءَ :م ْن َّ
صان َ

هوان ُ ِ
ٌ
وس ِئ َل اب ُن املق َّفع عن اهلوى فقال:
قت نو ُن ُه(((.
س ْ
ُ
 -أخـ�برنا هبــة اهلل بن حممد ،أنا أبو عيل الواعــظ ،أخربنا القطيعي ،ثنا

عبــداهلل بن أمحد قال :ثنــي أيب((( ،ثنا يزيد بن هارون ،أنا املســعودي ،عن

سامك((( بن حرب ،عن عبدالرمحن بن عبداهلل ،عن أبيه ابن مسعود قال:

ِ
(((
بينام ٌ
فعلم َّ
أن َ
مملكته تفك ََّر
رجل ممَّــ ْن كان قبلكم يف
منقطع عن ُه،
ذلك
ٌ
َ
ِ
ِ
َّ
فأصبح يف
قرصه
فانســاب ليل ًة ِم ْن
عبادة ر ِّبه،
وأن ما هو فيه قد شــغل ُه عن
َ
َ
مملكة((( ِ
(((
ُ
َ
فيأكل
يــرب اللبن باألجرة
ســاحل البحر فكان
غريه ،وأتى
ُ
ويتصــدَّ ُق بالفضل ،فلم ْ
أمر ُه إىل ملكهم ،فأرســل
يــزل كذلك حتى رقى ُ
ملكُهم إليه ْ
أن يأتيه ،فأبى وقال :ما ل ُه وما يل؟

ِ
ب ُ
القول يف « تاريخ قضاة األندلس» ص ٣١إىل القايض عيسى بن مسكني بن منصور.
((( نُس َ
وأورده املؤلف يف كتابه «احلدائق» ( )190/3بلفظ« :صان نفسه».
((( ذكــره الثعلبي يف «الكشــف والبيــان» ( ،)362/8واملؤلــف يف «ذم اهلوى» ص،٣٣
الشاعر فقال:
و«احلدائق» ( .)190/3وأضاف قائالً« :فنظمه
ُ
ِ
ُ
هـوان»
أسري
نون اهلوان من اهلوى مرسوق ٌة
وأسري كل ً
هوى ُ
ُ

وقال يف «املدهش» (« :)396/1ومذ خلق اهلوى خلق اهلوان».
((( يف «املسند» (.)٣٣٦ /٧
((( يف األصل :سمأن.
((( يف األصل :يفكر.
((( يف األصل :مملكته.
((( يف األصل :إىل.
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فركــض يف ِ
ُ
فركب ُ
الرجل َّ
أثره فلم يدركه،
ول هارب ًا،
امللك فلــا رآه
َ
َ

بأس ،فأقا َم حتى أدركه فقالَ :م ْن أنت
فناداه يا عبدَ اهلل :إنه ليس عليك مني ٌ

رمحك اهللُ؟

قــال :أنا ٌ
َّرت يف أمري
فالن ابن فــان
صاحب ملك كذا وكــذا ،تفك ُ
ُ

عز َّ
وجل ،فرتكت ُه
فعلمت أن ما أنا فيه
ُ
منقطع ،وأنه قد شغلني عن عبادة ريب َّ
ٌ

عز َّ
وجل.
ُ
وجئت هاهنا أعبدُ ريب َّ

َــز َل عــن ِ
دابته
فقــال :مــا أنت أحــوج إىل مــا
َ
صنعت منــي ،ثم ن َ

عز َّ
وجل ،فدعــوا اهللَ ْ
أن يميتهام
فســ ّيبها ،ثم تبع ُه فكانا مجيعــ ًا يعبدان اهللَ َّ

مجيع ًا ،فامتا.

كنت ُبرميلة مرص ألريتُكم قربهيــا بالنعت الذي
قال عبدُ اهلل :فلــو ُ

(((

ُ
رسول اهلل ﷺ(((.
نعت لنا
َ

ِ
القلوب ِ
اســتنارت
األحزان ،وال
بمثل
يت
ْ
بعض احلكامء :ما ُج ِل ْ
وقال ُ
ُ
ِ
((( (((
ِ
ينجاب العمى.
الفكر
وبرتداد
بمثل الفكرة .
ُ
((( يف األصل :التي.
املؤلف هبذه القصة كتا َبه املطبوع باسم «املواعظ واملجالس» ص.13
((( وقد افتتح
ُ
((( يف األصل :الفكر.
((( رواه اب ُن أيب الدنيا يف كتابه «اهلم واحلزن» ص ٥١برقم ( ،)٥٠منســوب ًا إىل بعض ال ُع ّباد.
ونسبه الثعلبي يف «الكشف والبيان» ( )231/3إىل ابن عون.
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وقيل حلكي ٍمَّ :
اهلمة ،قال :إذن ال يرىض بدون اجلنَّة(((.
إن فالن ًا بعيدُ َّ
ُ
ف املوقنني قــال((( :أتاهم من اهلل
وكان
وص َ
شــميط((( ب ُن عجالن إذا َ

َ
َ
أمر َ
البطون ،وأظمأوا
العيون ،وأجاعــوا
وقذهم عن الباطل ،فأســهروا
ٌ

(((

َ
األبدان ،واهتضموا((( الطارف والتالد(((.
األكبا َد ،وأنصبوا

ُـك ما ترى ِمن ِ
إن َ
وقال حممد بن يوسف(((ْ :
ـحـزن َ
نفسك فقل ُبك
ْ
كان ُي ْ

حي بعدُ .
ٌّ

َ
يب ابنَ ُه فقــال :ال
تنذرك(((،
ووعــظ أعرا ٌّ
الدهــر يع ُظ َك ،وال األيــا ُم ُ
ُ

واألنفاس ُت َعدُّ َ
َ
أحب أمريك إليك ،أعو ُدمها
عليك،
والســاعات ُت َعدُّ
ُ
منكُّ ،
ُ
باملرض ِة((( عليك(.((1
َّ

((( ذكره اآليب يف «نثر الدر» ( )60/7وفيه« :قيل للعتايب.»...
((( يف األصل سميط.
((( يف األصل :فقال.
((( كتبها الناسخ :وأظام ُء.
((( يف األصل :واهتصموا.
((( حلية األولياء ( ،)126/3وصفة الصفوة (.)344/3
((( هو عــروس الزهاد األصبهاين ،تويف ســنة  184ومل يكمل أربعني ســنة .انظر «تاريخ
ختم به ترمجته.
أصبهان» أليب نعيم ( .)143-141/2والقول فيهَ ،
((( يف األصل :ينذرك.
((( يف األصل :باملرض.
( ((1رواه ابــن أيب الدنيا يف كتابه «قرص األمل» ص ١٠٧برقم ( ،)١٤٨وأورده ابن اجلوزي
يف «ذم اهلــوى» ص ،٦٧١و«املقلــق» ص ،103و«الياقوتــة» ص  ،115و«ا ُملدهش»
الفصل ( ،)402/1( )٣٠ومل ينسبه فيه إىل قائله.
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ِ
ِ
احلكامء:
وم ْن كال ِم

ِ
العاقل كهان ٌة(((.
َظ ُّن

يزال ِ
ال ُ
العج ُل جيتني ثمر َة النَّد ِم(((.

معارش ُة ذوي األلباب عامر ُة القلوب(((.
أصلح فاسدَ ُه
َمن
أرغم حاسدَ ُه(((.
َ
َ
الضعة(((.
الدَّ ع ُة رائدُ َّ

العفو زكا ُة العقل(((.
ُ

الشف.
التواضع حلي ُة َّ
ُ

ُ
ُ
اجلبال
واملوت ثم تناطحت
القرآن
وقال يزيدُ ((( ب ُن متيمَ :مــ ْن مل يرد ْع ُه
ُ

بني يديه مل
يرتدع(((.
ْ

((( أورده ابن قتيبة يف «عيون األخبار» ( ،)36/1والزخمرشي يف «املستقىص يف أمثال العرب»
( )154/2واملؤلف يف «كشف املشكل» ( ،)99/1وغريهم.
((( من كالم معاوية .انظر :تاريخ دمشق (.)190/59
ٍ
مصدر متقد ٍم.
((( رأيته يف «املستطرف» ( ،)63/1و ُينظر يف
((( من كالم أيب الفتح عيل بن حممد ال ُبســتي (ت٤٠١ :هـ) .انظر :يتيمة الدهر (،)305/4
ووفيات األعيان (.)376/3
((( من كالم ال ُبستي أيض ًا .انظر :يتيمة الدهر ( ،)305/4وسحر البالغة ص.١٩٩
((( ورد هذا يف كالم ابن حبان يف «روضة العقالء» ص.٢٣٦
((( يف األصل :زيد.
((( رواه أمحــد يف «الزهــد» ص .١٦٨وعــزاه اخلطيب يف «تاريخ بغــداد» ( )338/7إىل
ف يف «املنتظم» (.)3/5
احلسن بن عبدالعزيز اجلروي (ت٢٥٧ :هـ) ،ونقله عنه املؤ ِّل ُ
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ُ
إســاعيل بن أمحد ،أنا ُ
رزق اهلل بن عبدالوهاب ،أنا أبو عيل
 -أخـ�برنا

[بن]((( شــاذان((( ،أنا أبو جعفر بن توبة ،ثنــا أبو بكر القريش((( ،قال :ثني

أبو جعفر أمحد بن أيب أمحد ،ثنا عبدالوهاب بن ن َْجدة ،ثنا الوليد بن مسلم:
بعض اخللفاء((( عىل املنرب:
قال ُ

اتقوا اهللَ عبا َد اهلل ما استطعتم ،وكونوا قوم ًا ِصيح هبم فانت َبهوا ،وعلموا

َّ
ليست هلم بدار فاستبدَ لوا.
أن الدنيا
ْ

ِ
واستعدُّ وا للموت فقد أظ َّلكم ،وترحلوا فقد ُح ِديتُم(((.
َّ
وإن غاية تنقضها اللحظة ،وهتدمها((( الساعة ،جلديرة بقرص ا ُملدّ ة.
ِ
َّ
اجلديدان الليل والنهار
وإن غائب ًا((( حيدوه
األوبة.
ٌّ
حلري((( برسعة ْ

وإن قادم ًا ُّ
َّ
حيل بالفوز أو الشــقاوة
ٌ
ملســتحق ألفضل ال ُعدَّ ة ،فاتقى عبدٌ

وغلب شــهوتَهَّ ،
مســتور عنه،
فإن أج َل ُه
نفســه ،وقدَّ َم توبتَه،
ر َّبه،
َ
َ
ٌ
وناصح َ
((( زيادة ال بد منها.
((( مل ينقط يف األصل.
((( هو ابن أيب الدنيا ،يف كتابه «قرص األمل» ص.١١٤
((( هو املأمون كام يف «املجالسة» للدينوري (.)101/7
«جدَّ بكم».
((( ضبطها الناسخ هكذا .وجاءت يف «قرص األمل» املطبوعُ :
((( يف األصل :هيدمها.
((( يف األصل :غاية.
((( يف األصل :جلريء.
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ســو َفها((( ،ويز ِّي ُن له
وأم َل ُه
خادع له ،والشــيطان ُموكَّل بــه ُيمنِّيه التوبة ل ُي ِّ
ٌ
املعصي َة لريك َبها ،حتى هتجم عليه منيتُه َ
ُ
يكون عنها.
أغفل ما

ِ
وإنه ما بني ِ
ِ
أن َ
املوت ْ
ينزل((( به((( ،فيا هلا
والنار إال
اجلنــة
أحدكم وبني
ُ

حرسة عــى ِّ
عمر ُه عليه حجــ ًةْ ،
وأن تؤ ِّد َيه أيا ُم ُه إىل
كل ذي غفلة أن يكون ُ
ِ
طاعته
يقرص به عن
تبطر ُه النعمــ ُة ،وال
شــقوة ،فجعلنا اهللُ وإياكــم مم َّ ْن ال ُ
ُ
ِ
ِ
معصي ٌة ،وال ُّ
الدعاء.
سميع
املوت حرسةٌ ،إنه
حيل به بعد
ُ
رب العاملني ،وصلواتُه عىل س ِّيدنا ونب ِّينا حممد،
آخر الكتاب ،واحلمدُ هلل ِّ
ُ

وآله وصحبه أمجعني.

ِ
ِ
الغفور
املذنــب الراجي عفو ربــه
الضعيف
فــر َغ ِم ْن
ُ
نســخه العبــدُ
ُ
َ
خاصبك بن قيلغيه((( عفا اهللُ عنهام يف تاريخ العرش األخري ِم ْن شــوال سنة

ثالث عرش وسبع مئة.

ِ
لكاتبه وجلمي ِع املسلمني.
رحم اهللُ َم ْن قرأ ودعا

ِ
ٍ
ُ
العارف سعيدُ الدين حممد بن
الشيخ اإلما ُم
بخطه
نسخة كتبها
نقلت ِم ْن
ُ
ُ

أمحد الفرغاين رمحة اهلل عليه.

وأثبت ما يف «قرص األمل».
((( يف األصل :ويسوفها.
ُّ
((( يف األصل :نزل.
((( يف األصل :هبا.
((( كذا رسم هذا االسم ،ومل ينقط سوى الغني ،وهذا اجتها ٌد يف قراءته.
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ِ
ِ
شيخ الشيوخِ
نسخة ِ
سيف احلق والدين سعيد بن
وكان الشيخ نق َل ُه ِم ْن

كانت ِّ
بخط يده.
مطهر الباخرزي ريض اهلل عنه التي ْ

وشاهدت يف آخر هذه النسخة املذكورة ما صورته هذا:
ُ

ٍ
نسخة
املفتقر إىل األحد سعيد بن أمحد الفرغاين الكاشاين ،نقله ِم ْن
كتب ُه
ُ
ِ
بخطه((( ُ
كتبها
ســيف احلق والدين الباخرزي ريض اهلل عنه،
شيخ املشايخ
ُ
وكتب يف آخرها:

ِ
الكبري أبو املعايل سعيد بن املطهر بن سعيد بن
العيل
«كتب ُه
ُ
املفتقر إىل اهللِ ِّ
ِ
نسخة احلافظ اإلمام صائن
عيل الصويف الباخرزي -أصلح اهللُ أعاملهِ -م ْن
الديــن ابن الغزال األصفهاين ،وكانت النســخ ُة بخطــه -جزاه اهلل خري ًا-

الكتــاب ظهر يوم الثالثاء
واســتتمت
ببخارا بمنزله باخلانقاه الكالباذية،
ُ
َ
الرابع عرش ِم ْن ذي القعدة سنة اثنتني((( وعرشين وست مئة».
وكتابة هذه النســخة((( ليلة االثنني ألربع ٍ
ليال بقني ِم ْن ذي القعدة ِم ْن

شــهور سنة سبع وســبعني وســت مئة يف مدينة قونيةُ ،ح ِّر َر ْت يف اخلانقاه
ٍ
بمحمد وآله الطيبني الطاهرين.
اجلاللية عمرها اهللُ ببقاء بانيها وساكنيها
•

•

•

((( يف األصل :بخط.
((( يف األصل :اثنني.
((( أي التي كتبها سعيد الدين حممد بن أمحد الفرغاين.

روضـة النـاقل ونـزهـة العـاقل

101

ِم ْن مؤ َّلفات ا ُملؤ ِّلف:

 -التبرصة ،حتقيق :مصطفى عبد الواحد ،عيسى البايب احللبي ورشكاه ،ط١

(١٣٩٠هـ ١٩٧٠ -م).
والســر ،املطبعــة النموذجية،
 -تلقيــح فهوم أهل األثر يف ُعيون التاريخ ِّ

القاهرة.

 احلدائق ،حتقيق :مصطفى الســبكي ،دار الكتــب العلمية ،بريوت ،ط 1(1408هـ1988-م).
 -ذ ُّم اهلوى ،حتقيق :مصطفى عبد الواحد ،دار الكتب اإلسالمية ،القاهرة،

ط 1962( 1م).

 -رؤوس القوارير ،حتقيق :القدس للدراسات والبحوث ،مؤسسة الر ّيان،

بريوت ،ط١٤٢٩( ١هـ ٢٠٠٨م).

 صفة الصفوة ،حتقيق :حممود فاخوري ،دار الوعي ،حلب ،ط١٣٨٩( ١هـ ١٩٦٩م). عيون احلكايات ،حتقيق :عبدالعزيز ســيد هاشــم الغــزويل ،دار الكتبالعلمية ،ط 1424( 1هـ2003-م).

 -كشف ا ُملشــكل ِم ْن حديث الصحيحني ،حتقيق :عيل حسني البواب ،دار

الوطن ،الرياض ،ط١٤١٨( ١هـ ١٩٩٧ -م).
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 -ا ُمل ْجتبى من ا ُمل ْجتنى ،حتقيق :عيل حسني البواب ،دار الفائز ،ط١٤٠٩( ١هـ

١٩٨٨م).

 -خمترص السرية النبوية ،خمطوط يف جمموعة عارش أفندي يف املكتبة السليامنية

(.)١١٠-٣

 -خمترص ا ُملنتظم يف تاريخ امللوك واألُمم ،حتقيق :أمحد مجعة عبداحلميد ،دار

اآلفاق العربية ،القاهرة ،ط٢٠١١( ١م).

 -ا ُملدهش ،حتقيق :عبدالكريم تتان وخلدون خملوطة ،دار القلم ،دمشــق،

ط ١٤٣٥( 2هـ ٢٠١٤ -م).

َ -م ْشــيخة ابن اجلوزي ،حتقيق :حممد حمفوظ ،الرشكة التونســية للتوزيع،

تونس ،ط١٩٧٧( ١م).
 -ا ُمل ْق ِعد وا ُمل ِقيــم من الدر اليتيم ،خمطوط يف جمموعة خالد باشــا يف املكتبة

السليامنية برقم (.)٤١
 ا ُمل ِقيم ا ُمل ْق ِعد ( ُينْ َظ ُر ُعرف به للشــيخ حممود شــكري اآللويس يف
املقال ا ُمل ِّ

جملة ا ُملقتبس ،املجلد الرابع ،اجلزء الرابع ،ربيع ثاين [كذا كتب] سنة ١٣٢٧هـ -

١٩٠٩م ،ص .)٢١٥-٢٠٩

 ا ُمل ِقلق ،حتقيق :جمدي فتحي السيد ،دار الصحابة للرتاث ،طنطا (١٤١١هـ

١٩٩١م).

 -مناقب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ،حتقيق :عامر حسن صربي ،املجلس

األعىل الشؤون اإلسالمية ،البحرين ،ط١٤٣٥( ١هـ ٢٠١٣ -م).
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 مناقــب عمر بــن عبدالعزيز ،ضبط :نعيــم زرزور ،دار الكتب العلمية،بريوت ،ط (١٤٠٤هـ ١٩٨٤ -م)] [ .
 ا ُملنتظــم يف تاريخ امللوك واألمم ،حتقيق :حممد ومصطفى ابني عبد القادرعطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط١٤١٢( ١هـ ١٩٩٢ -م).
 الياقوتة ،حتقيق :أمحد عبدالتواب عوض ،دار الفضيلة ،القاهرة (١٤١٥هـ ١٩٩٤م). الوفا بأحوال ا ُملصطفى ،حتقيق :مصطفى عبدالواحد ،مطبعة الســعادة،القاهرة ،ط١٣٨٦( ١هـ ١٩٦٦ -م).
 املواعــظ واملجالــس ،حتقيق :جمدي حممد الشــهاوي ،مكتبــة اإليامن،املنصورة ،ط١٤١٨( ١هـ ١٩٩٧ -م).
من املؤلفات األخرى:

«فهرســت كتبه» ،حتقيق :ناجية عبداهلل إبراهيم ،جملة املجمع
 ابن اجلوزيْ

العلمــي العراقي ،املجلد ( ،)٣١اجلزء ( ،)٢مجادى األوىل ١٤٠٠هـ  -نيســان
١٩٨٠م.
 إحياء علوم الدين للغزايل (ت505 :هـ) ،دار املعرفة ،بريوت. أسامء رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ومعانيها البن فارس (ت395 :هـ)،حتقيق :ماجد الذهبي ،منشورات مركز املخطوطات والرتاث والوثائق ،الكويت،
ط 1409( 1هـ1989-م).
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 -أنشاب الك َثب يف أنساب الكُتب للسيوطي (ت٩١١ :هـ) ،حتقيق :إبراهيم

باجس عبداملجيد ،مركز امللك فيصل ،الرياض ،ط١٤٣٧( ١هـ ٢٠١٦ -م).
ٍ
 بقــي بن َمْلد ومقدمة ُم ْســنده (عدد مــا ِّواحد مــن الصحابة من
لكل

احلديــث) للدكتور أكرم العمري ،ط١٤٠٤( ١هـــ ١٩٨٤ -م) ومل ُي ْذكر مكان

الطبع وال املطبعة.

 -تاريخ بغــداد للخطيب البغدادي (ت٤٦٣ :هـــ) ،دار الكتب العلمية،

بريوت.

ساعدت جامعة
الشمع،
ْ
 -تاريخ ابن الفرات (ت٨٠٧ :هـ) ،حتقيق :حسن ّ

البرصة عىل طبعه.

 تاريخ اإلســام للذهبي (ت٧٤٨ :هـ) ،حتقيقّ :عواد معروف ،دار
بشار ّ

الغرب اإلسالمي.

 -تاريخ أصبهان أليب نُعيم األصبهاين (ت٤٣٠ :هـ) ،حتقيق :سيد كرسوي

حسن ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط١٤١٠( ١هـ١٩٩٠ -م).

 -تاريخ قضاة األندلــس للنباهي املالقي األندليس (ت بعد793 :هـ) ،دار

اآلفاق اجلديدة ،بريوت ،ط 1403( 5هـ.)1983-

 -تاريخ مدينة دمشق البن عســاكر (ت٥٧١ :هـ) ،حتقيق :عمر بن غرامة

العمروي ،دار الفكر ،بريوت١٤١٥( ،هـ ١٩٩٥ -م).

 -التاريخ ا ُملظ َّفــري إلبراهيم بن عبداهلل اهلمداين احلموي املعروف بابن أيب

الدم (ت٦٤٢ :هـ) ،نسخة خدابخش.
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 -حليــة األولياء أليب نُعيم األصبهاين (ت430 :هـــ) ،تصوير دار الكتب

العلمية ،بريوت ،ط١٤٠٩( ١هـ ١٩٨٨ -م).

نضد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد لل ُعليمي (ت٩٢٨ :هـ) ،حتقيق:
 -الدر ا ُمل ّ

عبدالرمحن العثيمني ،مطبعة املدين ،القاهرة ،ط١٤١٢( ١هـ ١٩٩٢ -م).
 -ديوان َط َرفة بن العبد ،دار صادر ،بريوت (١٣٨٠هـ ١٩٦١ -م).

 -الذيل عىل طبقات احلنابلة البن رجب (ت٧٩٥ :هـ) ،حتقيق :عبدالرمحن

العثيمني ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،ط١٤٢٥( ١هـ٢٠٠٥ -م).
 -روضــة العقــاء ونزهة الفضالء البــن ِحبان ال ُبســتي (ت354 :هـ)،

حتقيق :حممد ُميي الدين عبد احلميد ،دار الكتب العلمية ،بريوت1397( ،هـ-

1977م).

 -الزهــد ألمحد بن حنبــل (ت241 :هـــ) ،دار الريان للــراث ،القاهرة

(1408هـ).

 -ســحر البالغة ورس الرباعة للثعالبي (ت429 :هـ) ،حتقيق :عبد السالم

احلويف ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

 -ســنن أيب داود (ت٢٧٥ :هـ) ،حتقيق :حممد ُميي الدين عبداحلميد ،دار

الفكر ،بريوت.

 -ســنن الرتمذي (ت279 :هـ) ،حتقيق :أمحد حممد شــاكر وآخرين ،دار

إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

 -سري أعالم النبالء للذهبي (ت٧٤٨ :هـ) ،حتقيق :جمموعة من ا ُملحققني،

مؤسسة الرسالة ،ط ١٤١٤( 10هـ١٩٩٤ -م).
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 -شــأن الدعاء للخ ّطايب (ت٣٨٨ :هـ) ،حتقيق :أمحد يوسف الدَّ قاق ،دار

املأمون للرتاث ،دمشق ،ط١٤٠٤( ١هـ ١٩٨٤ -م).

ُ -شــعب اإليامن للبيهقــي (ت458 :هـ) ،حتقيق :عبــد العيل عبد احلميد

حامد ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط 1423( 1هـ2003-م).

 -صحيح البخــاري (ت256 :هـ) ،طبعة :مصطفى ديــب البغا ،دار ابن

كثري ،الياممة ،بريوت ،ط 1407( 3هـ1987-م).

 -صحيح مســلم (ت261 :هـ) ،طبعة :حممد فــؤاد عبد الباقي ،دار إحياء

الرتاث العريب ،بريوت.

 -الطبقات الكربى ملحمد بن سعد (ت230 :هـ) ،دار صادر ،بريوت.

ُ -عقود اجلوهر يف تراجم َم ْن هلم مخســون تصنيف ًا فمئة فأكثر جلميل العظم

(ت١٣٥٢ :هـ) ،املطبعة األهلية ،بريوت ،ط١٣٢٦( ١هـ١٨٠٨ -م).

 -عيون األخبار البن قتيبة (ت٢٧٦ :هـ) ،طبعة :دار الكتب املرصية.

 -فهرس الفهارس واألثبــات للكتاين (ت١٣٨٢ :هـ) ،باعتناء إحســان

عباس ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط١٤٠٢( ١هـ١٩٨٢ -م).

حكان اهل َ َمذاين (ت405 :هـ) ،حتقيق:
 -الفوائد واألخبار واحلكايات البن َ َ

عامر حسن صربي ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،ط 1422( 1هـ2001-م).
 ِق َص األمل البــن أيب الدنيا (ت281 :هـ) ،حتقيــق :حممد خري رمضانيوسف ،دار ابن حزم ،بريوت ،ط1416( 1هـ1995-م).

 -كشــف الظنون حلاجي خليفة (ت١٠٦٧ :هـ) ،تصوير دار إحياء الرتاث

العريب ،بريوت.
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 -الكشف والبيان [يف تفســر القرآن] للثعلبي (ت427 :هـ) ،حتقيق :أيب

حممد بن عاشور ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط 1422( 1هـ2002م).

 -ا ُملجالسة وجواهر العلم للدينوري (ت٣٣٣ :هـ) ،حتقيق :مشهور حسن

آل سلامن ،دار ابن حزم ،بريوت ،ط١٤١٩( ١هـ).

 -جممع الزوائــد ومنبع الفوائد للهيثمي (ت807 :هـ) ،دار الفكر ،بريوت

(1412هـ).

 -مرآة الزمان يف تواريخ األعيان لســبط ابن اجلوزي (ت٦٥٤ :هـ) ،اجلزء

الزيبق ،الرسالة العاملية ،ط١٤٣٤( ١هـ ٢٠١٣ -م).
( ،)٢٢حققه :إبراهيم َّ

ــتظرف لألبشيهي (ت٨٥٠ :هـ) ،حتقيق :مفيد
تطرف يف كل ف ٍّن ُم ْس َ
 -ا ُمل ْس َ

حممد قميحة ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط١٤٠٦( ٢هـ١٩٨٦ -م).

ِ
للز َمرشي (ت٥٣٨ :هـ) ،دار الكتب العلمية،
 ا ُمل ْستقىص يفأمثال العرب َّ

بريوت ،ط١٩٨٧( ٢م).

 -مسند أمحد بن حنبل (ت٢٤١ :هـ) ،حتقيق :جمموعة من ا ُملحققني ،مؤسسة

الرسالة ،بريوت.

 ا َملقاصد احلسنة يف بيان ٍللسخاوي
كثري من األحاديث ا ُملشتهرة عىل األلسنة َّ

(ت٩٠٢ :هـــ) ،تصحيح :عبداهلل ال ُغامري ،دار الكتــب العلمية ،بريوت ،ط١

(١٤٠٧هـ ١٩٨٧ -م).

 -معجــم تاريخ الــراث اإلســامي يف مكتبــات العــامل :املخطوطات

واملطبوعات ،لعيل الرضا قره بلوط وأمحد طوران قره بلوط.
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 -معجــم الكتب البــن املِــرد (ت٩٠٩ :هـ) ،حتقيق :يــري عبدالغني

البرشي ،مكتبة ابن سينا ،مرص (١٤٠٩هـ ١٩٨٩ -م).

 -ا َملنهــج األمحد يف تراجم أصحاب اإلمام أمحــد لل ُعليمي (ت٩٢٨ :هـ)،

اجلزء الرابع ،حتقيق :إبراهيم صالح ،دار صادر ،بريوت ،ط١٩٩٧( ١م).

 -نثر الدُّ ر ملنصور بن احلســن اآليب (ت421 :هـ) ،حتقيق :خالد عبدالغني

حمفوظ ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط١٤٢٤( ١هـ٢٠٠٤ -م).

 -هديــة العارفني للبغــدادي (ت١٣٣٩ :هـ) ،تصويــر دار إحياء الرتاث

العريب ،بريوت.

اهلم واحلزن البن أيب الدنيا (ت281 :هـ) ،حتقيق :جمدي فتحي الســيد،
ُّ -

دار السالم ،القاهرة ،ط 1412( 1هـ 1991م).

-الوايف بالو َف َيات للصفدي (ت764 :هـــ) ،حتقيق جمموعة من ا ُملحققني،

مطابع دار صادر ،بريوت ،ط 1408(1هـ1988-م).

 -و َف َيات األعيان البن خلكان (ت٦٨١ :هـ) ،حتقيق :إحســان عباس ،دار

صادر ،بريوت.

ِ
حماســن أهل العرص للثعالبي (ت٤٢٩ :هـ) ،طبعة حممد
 -يتيمة الدَّ هر يف

ُميي الدين عبداحلميد ،تصوير دار الفكر.
•

•

•
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ط1432(2هـ2011-م).
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 -39التفسري يف جمالس التذكري .ط1435( 1هـ 2013 -م).
 -40أحباب اهلل يف القرآن .ط1435( 1هـ 2013 -م).
 -41قادة األمة يف رحاب القرآن .ط1435( 2هـ .)2013 -
 -42الرتبية القرآنية وأثرها يف تنشئة األجيال .ط1435( 1هـ 2013 -م).
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 -44الوقف عىل القرآن .ط1435( 1هـ 2013 -م).
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 -48رســالة يف علم الرصف لألستاذ الشــيخ عبد الكريم الدَّ بان التكريتي.
عناية .ط1435( 1هـ 2014 -م).
 -49تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع .ط1436( 1هـ 2014 -م).
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حاج (من وحي حج 1435هـ) .ط1436( 1هـ2015-م).
 -56خواطر ّ
 -57املجموعة النفيسة للعالمة األستاذ الشيخ عبد الكريم الدَّ بان التكريتي.
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