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INTRODUCCIÓN  

 

 

 La historiografía del siglo XVI es conocida, generalmente, por su carácter 

compilatorio, caracterizándose por recoger una serie de obras redactadas anteriormente por 

otros autores para utilizarlas como testimonio en un nuevo escrito. Los autores  escribían 

crónicas recurriendo a fuentes antiguas que suelen ofrecer algún tipo de información 

valiosa. A pesar de que muchas fuentes se perdieron, algunos capítulos se han conservado 

gracias a los compiladores que los citan en otras obras. Por eso nos han llegado fragmentos 

de libros perdidos, como es el caso de: al-Anw…r al-Øal†la f† ajb…r al-dawla al-mur…bi¥iyya 

de Ibn al-Ÿayraf†1, que recoge al- Šu¥ayb† en al-Ëum…n.  

 La historia del islam2 despertó un gran interés en los primeros sabios musulmanes, 

contribuyendo a la conservación de la historia utilizando un carácter compilatorio analítico, 

                                                
1 Su nombre era Ab™ Bakr Ya|yà Ibn Mu|ammad al-An¡…r† de Granada, secretario del emir almorávide 

T…šf†n Ibn Al†, historiador, autor, poeta y gramático que nació en 467/1074, y murió en Orihuela en 

557/1174. Véase KA››ƒLA, ‘U. R. Mu‘Øam al-mu’allif†n. vol.13, p. 230; Ed(s). "Ibn al-Ṣayrafī, Abū Bakr 

Ya|yà b. Mu|ammad b. Yūsuf al-An¡ārī." Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Edited by: P. Bearman; 

Th. Bianquis; C. E. Bosworth; E. van Donzel; and W.P. Heinrichs. Brill, 2010. Brill Online. UNIVERSIDAD 

DE GRANADA. 13 December 2010 <http://brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_SIM-3364> 
2 Según la norma de la Real Academia de la Lengua Española: "Tanto los sustantivos que designan las 

distintas religiones como los que designan al conjunto de los fieles de una religiones son nombres comunes y 

deben escribirse con minúscula inicial: budismo, catolicismo, islam,  judaísmo, cristianismo, cristiandad", en 

este trabajo aplicaremos este mismo criterio para el término islam. Véase Real Academia Española y 

Asociación de Academia de la Lengua Española. Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa, 2010, p. 

496.  
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especialmente en el siglo XVI. Y tanto la historia del islam en general como la de al-

Andalus en particular, se transmitió de unos a otros hasta llegar a nosotros.   

 Nuestro objetivo con este trabajo tiene una doble vertiente. Por una parte, dar a 

conocer a uno de los historiadores que enriquecieron la bibliografía islámica, nuestro autor, 

el sabio y místico al-ð…ØØ Ab™ ‘Abd All…h al-Šu¥ayb†, y el segundo objetivo es estudiar su 

libro al-Ëumān en el que el autor ha incluido las opiniones de los ulemas y de los 

intérpretes del Corán, así como sus dichos y sus historias, intentando formular un libro 

importante. 

 Siendo de origen andalusí, vivió y murió en el Magreb a causa de la expulsión 

definitiva de los moriscos de al-Andalus, de los que él formaba parte. Fue uno de los sabios 

que lograron un nivel de conocimientos muy diverso, y una sabiduría muy elevada, lo cual 

lo cualificó para poder llegar a equipararse con sus maestros, y al mismo tiempo conseguir 

ser famoso en Córdoba, Fez, Damasco, Bagdad y otras ciudades consideradas como 

centros de sabiduría. Así mismo, en su Kit…b al-Ëum…n recogió informaciones de notables 

historiadores junto a fragmentos de sus historias, y todo ello añadido a las proporcionadas 

por su experiencia personal, que procedían directamente de su vida en al-Andalus.  

 En esta obra se manifiesta tanto el papel de al-Šu¥ayb† dentro de la historiografía 

árabe como la importancia de dicho escrito por ser fuente para la historia de al-Andalus de 

una parte, y la del islam por otra. De este modo, se puede considerar como un estudio 

sistemático y enciclopédico de la historia del islam.  

Lo primero que llama la atención en las obras de al-Šu¥ayb† es que todas ellas 

continúan inéditas en bibliotecas privadas y públicas. Pero ¿cuáles pueden ser las razones 

de que al-Ëum…n no haya sido publicado hasta hoy? Probablemente se deba al 

relativamente escaso valor documental historiográfico frente al enorme esfuerzo que 

supone su publicación, dado que el autor no actuó movido por el ansia de aportar 

información novedosa, o quizás se deba al hecho de ser un personaje no muy conocido 

para los editores, a pesar de que nunca permaneció ignorado. Podría ser también por las 

leyendas, mitos y anécdotas que contiene el texto, ya que al-Šu¥ayb† no pudo resistir la 

tentación de informar al lector de catástrofes naturales tales como: terremotos, sequías, 

pestes... etc. El hecho es que los investigadores no han decidido centrarse en este 

historiador aunque, desde nuestro punto de vista, no es un texto cuya lectura pueda resultar 

problemática.  

No obstante, en el caso de al-Ŷum…n, y más concretamente en el apartado dedicado 

a las sublevaciones en al-Andalus y norte del Magreb, relata los hechos del siglo XVI, 
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narrando las revueltas contra los gobernantes e incluyendo episodios de su propia época. 

Por otra parte, consideramos que su utilización como fuente de información básica por 

autores conocidos de la talla de A|mad al-N…¡ir† en su obra al-Istiqs…’3, y otras más que se 

mencionarán en el momento oportuno, justifica la necesidad de dedicar un trabajo de 

investigación de este calibre a un erudito que representa un tipo de literatura en uso en el 

siglo XVI, cuya intención va más allá de ofrecer hechos históricos fidedignos, para 

adentrarse en el terreno de las emociones, lo anecdótico y circunstancial, en definitiva, para 

llegar al corazón de sus contemporáneos,.         

  Decidimos trabajar sobre el Ëum…n, de al-Šu¥ayb† gracias a una sugerencia del 

profesor Juan Pedro Monferrer Sala, quien nos habló de la existencia de este manuscrito en 

la Real Academia de Córdoba4. Desgraciadamente, cuando me dispuse a consultar el 

manuscrito en compañía del profesor Monferrer, me hicieron saber que se había perdido. 

Por lo tanto, decidí viajar a Marruecos en busca de otras copias de este texto. 

Me desplacé a diferentes ciudades de Marruecos con el propósito de dar con el 

paradero del ms.5 Visité las bibliotecas de las facultades marroquíes, dirigiéndome primero 

a la ciudad de Taza, señalada por Brockelmann en su libro Geschichte der Arabischen 

Literattur6 como ciudad en donde vivió nuestro autor. Seguidamente me dirigí a Rabat, Fez 

y Oujda para recopilar información sobre este sabio, que por alguna razón permanecía 

aislado por voluntad propia, circunstancia que hizo muy difícil conocer tanto sus obras, 

como su personalidad. Después de concluir con una parte de mi itinerario, me dirigí a 

Tetuán, en donde no existe ninguna copia del archivo en cuestión, contrariamente a lo que 

viene recogido en el catálogo de los manuscritos en la Real Academia de Córdoba. 

Como dije anteriormente, puse rumbo a Fez, pero al igual que en búsquedas 

anteriores, continué obteniendo los mismos resultados, ya que no pude tener acceso a 

algunas de las copias por problemas administrativos y de desplazamiento al lugar de los 

archivos. Posteriormente me dirigí a la Biblioteca General de Rabat, actual Biblioteca 

Nacional, en donde localicé la copia nº D1344. Cuando la terminé de leer, después de 

haberla estudiado detenidamente, regresé a Fez con la intención de obtener las fotocopias 

del ejemplar de al-Qarawiy†n, basándome en lo que dijo Mu|ammad al-Baš†r al-Fihr† de 

                                                
3 AL-NƒŸIR‡, Ab™ l-‘Abb…s. Al-Istiqs…’. Casablanca: Dar al-Kit…b, 1954, vol. 1, p. 60. 
4 Biblioteca de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. 
5 En adelante, y para abreviar, utilizaremos “ms.” y “mss.”, en lugar de “manuscrito” y “manuscritos”,  
6 BROCKELMANN, C. Geschichte der Arabischen Litteratur (GAL). Leiden: E. J. Brill, 1938, vol. 2, pp. 

373-697. 
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que, durante su gobierno en Fez, tuvo ocasión de ver el manuscrito en dicha ciudad7. 

Después de consultar esta segunda copia (nº 1990), descubrí que la de Rabat es incompleta 

por faltarle los dos primeros capítulos. Por lo tanto, para que el texto de la edición resulte 

lo más fiable posible, he añadido a las dos anteriores una tercera copia encontrada en la 

Biblioteca Nacional de Rabat con el nº:579  د.  

Revisando los diversos manuscritos que se encuentran conservados en Rabat y Fez, 

y como resultado del análisis de las tres copias, he llegado a la siguiente conclusión: 

Entre todas ellas, la más clara y correcta es la de Fez, nº 1990, de la cual realicé la 

transcripción, así como el estudio y la edición; mientras que las dos de Rabat las utilizo 

para el cotejo y corrección del texto. 

        A propósito de nuestro autor, es por su presencia vital y cultural, pieza clave para 

entender la situación magrebí y andalusí de su época. De sus obras, la que tal vez puede 

despertar más el interés del investigador es a la que se dedica la presente tesis, y que hasta 

hoy en día continua siendo inédita. Tanto este ms. (al-Ëum…n), como el resto de las obras 

del mismo autor, jamás vieron la luz. Actualmente permanecen manuscritas en las 

bibliotecas de Marruecos, si bien han servido como fuente a investigadores magrebíes, que 

han recopilado información de la gran cantidad de datos que estas exclusivas publicaciones 

ofrecen. Sin embargo, el nombre de al-Šu¥ayb† fue mencionado públicamente en contadas 

ocasiones, de ahí, que haya sido un gran desconocido; de no ser por sus obras, nadie 

conocería al autor al que le gustaba vivir aislado, escribiendo sobre diversos temas de su 

interés. 

 En este trabajo de investigación se pretende elaborar un estudio sobre el autor y su 

obra, proyectando luz acerca de su personalidad y su época a través del Kit…b al-Ëum…n, 

en el cual sigue la trayectoria de una nueva historiografía de carácter compilatorio y 

analítico que aparece en el siglo XVI, en la que prevalece la historia árabe-islámica en 

general y la historia andalusí y magrebí en particular, por haber nacido en Berja, según 

iremos mencionando en el presente trabajo. Del mismo modo, no se puede descartar y 

dejar de citar a aquellos historiadores andalusíes que fueron, y siguen siendo hasta hoy en 

día, testigos de su época, tal como al-ðaØar† que relató una serie de acontecimientos y 

eventos intensos relacionados con el pueblo andalusí y magrebí, recogiendo así todo lo que 

le tocó vivir. 

                                                
7 AL-FIHR‡, AL-BAŠIR, M. Qab†lat Ban† Zirw…l. Rabat: Ma¥b™‘…t África, 1962, pp. 64-65. 
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 La presente investigación está dividida en dos partes: La primera está dedicada al 

estudio preliminar, y la segunda a la edición del texto árabe, cada una de ella con sus 

correspondientes índices. 

 En lo que se refiere a la primera parte, la hemos dividido en cuatro capítulos, 

además de un apéndice. 

     En el capítulo I tratamos el estudio de la personalidad de nuestro autor de una 

forma genérica citando todos sus viajes y desplazamientos, sus lugares de estancia en al-

Andalus y el Magreb, su fallecimiento, y sus obras acreditadas. Más adelante, en el 

capítulo II, se hace necesario hacer una referencia a la situación de los moriscos del siglo 

XVI a ambos lados del Estrecho de Gibraltar, grupo al cual pertenecía nuestro autor, ya 

que vivió tanto en el al-Andalus como en el Magreb. De este modo se quiere realizar un 

acercamiento a la situación de los moriscos de la época del autor, teniendo en cuenta la 

presencia de éste en el ámbito cultural que atestiguan las obras y creaciones culturales y 

científicas en general. En el capítulo III se proporciona una descripción del ms. base, en el 

que hemos señalado las características metodológicas utilizadas por el autor en su obra al-

Ëum…n, incluyendo en este apartado las fuentes a las que ha recurrido en su narración (al-

jabar), emprendiendo, por lo tanto, un estudio crítico de la mencionada obra. Llegamos al 

capítulo IV en donde se resume el contenido del ms., con el objetivo de informar al lector 

sobre los datos de tipo multidisciplinar que contiene este valioso documento, que 

consideramos como una auténtica enciclopedia del islam, rica y abundante en 

informaciones historiográficas que van desde la creación del mundo hasta las señales que 

marcarán su fin. Todo esto tejido por el autor con un estilo narrativo que incluye leyendas 

y mitos, además de su propio testimonio sobre acontecimientos acaecidos en su época, 

siendo de este modo una obra que se distingue sobre las demás. Y por último, se hace 

necesario un apéndice, en el cual hemos realizado una traducción parcial de la obra. De 

este modo, se pretende presentar un ejemplo del estilo del autor y de su forma de escribir, 

además de poner de manifiesto el valioso contenido histórico del ms. en lo que concierne a 

sus referencias al norte de África y al-Andalus, y, en particular, a la importancia de las 

narraciones sobre los beréberes. 

 Al final de esta primera parte se aportan las conclusiones pertinentes, donde se 

señala el propósito de este estudio, que nos hace descubrir la personalidad de este autor, su 

importancia actual en el ámbito cultural, el papel que tuvo en su época, su valor y la obra 

al-Ëum…n en la que el autor recogió las opiniones de los ‘ulam…’, lo que le hace ser 

considerado como fuente de transmisión de información. Y por otro lado, citar las 
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dificultades  a las que nos hemos enfrentado en la edición árabe, sobre todo en el ámbito de 

los a|…d†Å porque el autor, en muchas ocasiones, no respeta ni la vía de transmisión ni la 

forma, limitándose exclusivamente a mantener el sentido de los mismos, reformulándolos 

con sus propias palabras, lo que hace difícil identificar los a|…d†Å en sus fuentes originales 

y establecer la autenticidad de cada uno de ellos.                                                                                  

 La segunda parte de la Tesis se centra en la edición árabe del ms., incluyendo al 

final diferentes y completos índices (de aleyas coránicas; a|…d†Å; onomástico; tribus, 

naciones y grupos; toponímico; de planetas e ídolos; guerras e invasiones; poemas; obras 

mencionadas, y de temas/general), manteniendo y conservando el texto original tal y como 

fue escrito hace cinco siglos. La obra contiene tres partes bien diferenciadas que mantienen 

una distribución de orden geográfico: Oriente, Magreb y al-Andalus. Gracias a Dios hemos 

podido editar todo el ms. íntegramente y con una gran fiabilidad, para lo cual, además del 

cotejo de las tres copias utilizadas, en muchas ocasiones para aclarar nuestras dudas ha 

sido obligatorio basarnos en al-S†ra y en otros autores que han compuesto obras sobre 

historia del islam. Aún así, si bien las tres copias consultadas son suficientes para restituir 

el texto original con garantías no descarto en un futuro próximo reunir más copias del 

Manuscrito de al-Ëum…n, para mejorar si cabe esta edición. 

 El presente trabajo nunca habría existido sin la orientación, ayuda y ejemplo 

intelectual de mis profesores, quienes me abrieron el camino hacia la investigación. Por 

ello, deseo expresar mis agradecimientos a los directores de esta tesis doctoral, al 

catedrático D. Emilio Molina López, por su modestia y por aceptar dirigir el trabajo 

después de una larga búsqueda de director, y que sin su inestimable ayuda no habría 

podido llegar a terminarlo. Igualmente quisiera expresar mi agradecimiento a la estimada 

profesora Dña. Mª Dolores Rodríguez Gómez, por sus correcciones, atenciones, consejos, 

orientaciones, modestia y calidad humana, lo cual me llevó al final de esta tesis doctoral.  

 También está en mi deseo el incluir en este agradecimiento, al profesor D. Juan 

Pedro Monferrer, a mis profesores marroquíes y a todas aquellas personas responsables de 

dichas instituciones y departamentos tales como, bibliotecas, archivos, zawayas, etc... 

Tampoco merecen ser olvidadas todas aquellas personas que se involucraron y me 

apoyaron en los momentos más difíciles, como han sido mis propios familiares, y de 

manera muy especial mi madre, mis hermanos, y mi amada esposa. Y como no podría ser 

de otra manera, también a mis amigos hacia quienes dirijo mis más profundas y sinceras 

muestras de agradecimiento, especialmente a Abdul Ghani Melara Navío, Musa Taha Bao 

y Abdelmalik Mouaden. 
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CAPÍTULO I 

 

EL AUTOR: AB• ‘ABD ALLƒH MU›AMMAD IBN ‘AL‡ AL-ŠU¦AYB‡. 

 

I.1. SU TRAYECTORIA VITAL. 

 

I.1.1. IDENTIFICACIÓN. 

 

Las referencias y los libros de biografía no cuentan con detalle la vida de al-

Šu¥ayb†. Según M. Benchekroun, aunque algunos autores magrebíes consagraron una gran 

parte de su esfuerzo a identificar personalidades culturales de una manera general: sabios, 

alfaquíes, poetas e historiadores... -Y este tipo de composición (biografías) continuó por un 

largo tiempo contribuyendo de una manera directa al movimiento literario-  

desgraciadamente su número era limitado y no nos sorprende que el lector se enfrente a 

una escasez en los diccionarios biográficos.8 

Se puede encontrar alguna definición de su persona en la obra de Ibn ‘Askar, quien 

decía: “Explorador de las ciencias y de sus ramas (ta¡…n†f), era consultado por maestros y 

estudiantes, invitado por los reyes para tenerlo cerca de ellos, aunque este los rechazaba; le 

daban cargos y él los rehusaba”9. No obstante, intentaré sacar el máximo provecho de los 

                                                
8 BENCHEKROUN, M.  La vie intellectuelle Marocaine sous les Mérinides et les Wattasides (XIII, XIV, 

XV, XVI siècles). Rabat, 1974, pp. 438-439. 
9 Ibn ‘ASKAR, Mu|ammad. Daw|at al-n…šir li-ma|…sin man k…na bi-l-Magrib min maš…yij al-qarn al-‘…šir. 

Rabat: D…r al-Magrib, 1369/1976, p. 16.  



KITƒB AL ËUMƒN F‡ MUJTAøAR AJBƒR AL-ZAMƒN 

 18  

escasos datos vertidos por sus biógrafos10, así como de la información que él mismo dejó 

por escrito en sus obras. 

 Tuvo una producción escrita muy amplia sobre distintas ramas del saber, por lo que 

llegó a tener un gran renombre. Habría sido justo que este sabio y místico hubiese tenido 

una biografía que nos contara con detalle su vida. Sin embargo, su aislamiento, su lejanía 

de la sociedad, su preferencia por la agricultura y la enseñanza, y su evasión de la política 

y del entorno del sultán, han hecho que sus contemporáneos marginaran cualquier 

referencia a su vida y no le dieran la importancia que merece. De no ser por sus extensas 

obras que dan testimonio de su grandeza, no sería recordado por la historia. 

  Existe un gran desacuerdo entre sus biógrafos sobre su nacimiento y su 

fallecimiento, pero la mayor parte de ellos coincide en que al-Šu¥ayb† nació en 882/1477-

1478 y falleció el 2 de rab†‘ II de 963/14 febrero 1556, por lo que viviría 80 años. Eso es lo 

que sostienen autores de la talla de M. B™¥arb™š11 y A. al-Fa|¡†12. 

De entre sus biógrafos, al-Katt…n† en su libro Salwat al-anf…s, y al-Q…dir† en Našr 

al-MaÅ…n†, coincidieron sobre su fecha de fallecimiento, que fue 963/155613, aunque Ibn al-

                                                
10 Sus principales biógrafos fueron: Ibn ‘ASKAR. D…w|at al-n…šir; pp. 16-17; Ibn AL-Qƒþ‡, A. Durrat al-

|iØ…l. El Cairo: D…r al-Tur…Å, 1391/1981, vol. 2, p. 203; Ibn AL-Qƒþ‡, A. Laq¥ al-far…’id min luf…©at |uqaq 

al-faw…’id. Ed. M. ðaŷŷī. Rabat: Dār al-Magrib li al-Ta’līf, 1396/1976, p. 303; AL-KATTƒN‡, Mu|ammad 

Ibn Ëa‘far. Salwat al-anf…s wa-mu|…daÅat al-aky…s bi-man uqbira mina l-‘ulam…’ wa-l-¡ula|…’ bi-F…s. Fez: 

Maktabat al-Qarawiy†n, s.d., vol. 2, p. 258. (Después de utilizar este manuscrito, ha aparecido una edición de 

esta obra en Casablanca: D…r al-Äaq…fa, 2004, 3 vols. En esta tesis se remite al manuscrito, habida cuenta de 

que la nueva edición no refleja toda la información que contiene éste); AL-QƒDIR‡, Mu|ammad Ibn al-

¦ayyib. Našr al-maÅ…n† li-ahl al-qarn al-|…d† ‘ašar wa-l-Å…n†. Ed. M. ðaŷŷī y A. Tawf†q. Rabat: D…r al-

Magrib, 1397/1977, vol. 1, pp. 89-90; AL-WARÄ‡LƒN‡, al-›usayn b. Mu|ammad. Nuzhat al-an©…r f† faÿl 

‘ilm al-ta’r†j wa-l-ajb…r. Beirut: D…r al-Kit…b al-‘Arab†, 1394/1974, p. 109; AL-›UþAYK‡, M. Al-¦abaq…t 

(al-Man…qib). Casablanca: al-Ma¥ba‘a al-‘Arabiyya, 1359/1940, vol. 2, pp. 23-24; BROCKELMANN, C. 

Geschichte der Arabischen Litteratur (GAL). Leiden: E.J. Brill, vol. 2,  1938, pp. 373-697; KA››ƒLA, ‘U. 

R. Mu‘Øam al-mu’allif†n. Damasco: al-Taraqq†, 1380/1960, vol. 10, p. 295/ vol. 11, p. 15; Al-ZIRIKL‡, Jayr 

al-D†n. Al-A‘l…m. 3ª ed., vol. 7, p. 185; AL-FIHR‡, M. Qab†lat Ban† Zirw…l, pp. 64-65; Ibn SAWDA, ‘Abd 

al-Sal…m. Dal†l mu’arrij al-Magrib al-Aqsà. Casablanca: D…r al-Kit…b, 1960, pp. 156-157. 
11 B•¦ARB•Š, M. Min a‘l…m al-¥a¡awwuf al-magrib†, Ab™ ‘Abd All…h al-Šu¥ayb†, m 963. Rabat: R…bi¥at 

‘Ulam…’ al-Magrib, 1998, p. 62. 
12 AL-FAðS‡, A. Min riØ…l…t al-fikr f† l-garb al-isl…m†. Rabat: R…bi¥at al-Ë…mi‘…t al-Isl…miyya, 1978, pp. 91- 

98. 
13 Referencia de estas obras, con nº 10. 



KITƒB AL ËUMƒN F‡ MUJTAøAR AJBƒR AL-ZAMƒN 

 19  

Q…ÿī en su libro Durrat al-|iØ…l, e Ibn ‘Askar en D…w|at al-n…šir14, señalan que esta fecha 

fue el año 960/1552-1553. 

 Por lo que respecta a su nacimiento, Brockelmann15 y Ka||…la16 difieren de la 

primera fecha que hemos presentado y argumentaron que al-Šu¥ayb† nació en el 870/1465-

1466. 

 Se encuentra enterrado en el pueblo de Tazaghdra17. Sobre su tumba se ha 

construido un enorme mausoleo que los franceses deterioraron durante la ocupación. Hoy 

en día, el sepulcro de al-Šu¥ayb† es muy conocido en el pueblo de Ban™ Zirw…l, situado al 

norte de Fez18, aunque Brockelmann manifestó que falleció en la ciudad de Taza. El lugar 

de su nacimiento aún es desconocido. 

 A pesar de la opinión de Brockelmann, muy probablemente al-Šu¥ayb† vivió y 

murió en el pueblo de Ban™ Zirw…l, cabila de origen bereber cuyos miembros llegaron a 

establecerse en al-Andalus. Al-Šu¥ayb† hablaba de ellos en su libro al narrar la historia de 

los bereberes de al-Andalus y le dedicó una atención especial, por lo que parece bastante 

probable que al-Šu¥ayb† fuese de origen bereber.  

 Ab™ ‘Abd All…h Mu|ammad ibn ‘Al† ibn al-›asan ibn Maym™n al-Ÿiqill† al-BarØ†, 

conocido por al-Šu¥ayb† era un famoso sabio, sufí, alfaquí, muftí, viajero, y escritor de 

numerosas obras19. 

 Mu|ammad al-Baš†r al-Fihr† afirmaba: 

 

 “Su nisba al-Ÿiqill†, no sé si indica la procedencia honorable de al-Šu¥ayb†. Nadie 

ha mencionado si era de la ciudad de Sicilia (Siqilliya), y no sería de extrañar, 

porque dicho autor era un viajero muy famoso. Existía un dahír jerifiano propiedad 

de los conocidos como Ban™ Šar™‘a y Ban™ M™sà, habitantes de Tazaghdra, según 

                                                
14 Ibn ‘ASKAR. Daw|at al-n…šir, p. 16. 
15 BROCKELMANN, C. Geschichte der Arabischen Litteratur , vol. 2, p. 373. 
16 KA››ƒLA, ‘U. R. Mu‘Øam al-mu’allif†n, vol. 11, p. 15. 
17 Tazaghdra es un pueblo montañoso en la región Ban† Ibr…h†m, en Ban™ Zirw…l, conocido por sus naranjos, 

fuentes y sepulcros de sus personajes honorables. Véase AL-FIHR‡, M. Qab†lat Ban† Zirw…l, p. 25. 
18 Sobre esta cabila, véase AL-FIHR‡, M. Qab†lat Ban† Zirw…l, p. 65. También citado en la obra Salwat al-

anf…s de AL-KATTƒN‡, p. 258. 
19 AL-WARÄ‡LƒN‡, al-›usayn b. Mu|ammad. Nuzhat al-an©…r f† faÿl ‘ilm al-ta’r†j wa-l-ajb…r, p. 109. 
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el cual éstos presumían de ser familiares de al-Šu¥ayb†. Estos dahires indican 

también que son familiares del noble compañero del Profeta, Sa‘d ibn ‘Ub…da20. 

Los Ban™ Ibn al-Wal†d antiguamente eran conocidos como Ban™  M™sà, y poseían 

el último dahír del sultán Ism…‘†l21, fechado en 1134/1721-1722"22. 

 

 Mu|ammad ibn ‘Askar escribió sobre el nombre de al-Šu¥ayb†, que era, según él, 

“Ab™ ‘Abd All…h Mu|ammad ibn ‘Al† ibn A|mad ibn Mu|ammad al-Andalus†, conocido 

por al-›…ØØ al-Šu¥ayb†”23. 

En cuanto a al-Katt…n†, en su obra “Salwat al-anf…s”, dijo: “Ab™ ‘Abd All…h 

Mu|ammad ibn ‘Al† al-Andalus† al-BarØ† conocido por al-Šu¥ayb†”24. 

Además de estas tres exposiciones completas del nombre de al-Šu¥ayb†, existe una 

forma breve de referirse a su persona: Mu|ammad ibn ‘Al† al-Šu¥ayb†, aunque algunos lo 

han llamado al-Š…¥ib† en lugar de al-Šu¥ayb†, según aparece escrito en el libro al-A‘l…m de 

al-Zirikl†, en el Mu‘Øam al-mu’allif†n de Ka||…la, y en el T…r†j al-adab al-‘arab† de 

Brockelmann25.  

Al principio tuve cierta confusión entre el autor del manuscrito estudiado y otro 

personaje de nombre, Mu|ammad ibn Mas‘™d al-Š…¥ib†, que también era conocido como 

al-Šu¥ayb†. Esta confusión se debió a que había un desacuerdo entre los biógrafos sobre el 

nombre de este último personaje y el de su padre. Al final, estos coincidieron en llamarlo 

‘Al† ibn Mas‘™d al-Š…¥ib†, con la excepción de Ibn al-Q…ÿ† en su obra al-Muntaqà l-

                                                
20 Era emir de los musulmanes habitantes de Medina, quienes recibieron a los emigrados de La Meca. 

Falleció en 14/635. Véase Ibn ›AËAR, Ših…b al-D†n. Al-I¡…ba f† tamy†z al-¡a|…ba. El Cairo: Al-Kulliy…t al-

Azhariya, 1390/1970, vol. 4, pp. 152-153; Ibn Al-AÄ‡R, ‘Izz al-D†n. Usdu alg…ba f† ma‘rifat al-¡a|…ba. s.d., 

s.l., vol. 2, p. 356; AL-ZIRIKL‡, Jayr al-D†n. Al-A‘l…m, vol. 3, p. 135.  
21 M™l…y Ism…‘†l, sultán ‘alawí (1056 - 1139/1665 - 1727), gobernó entre los años 1092/1681 al 1139/1727, 

construyó setenta y seis castillos que siguen siendo hasta hoy en Marruecos. Véase Al-ZIRIKL‡, Jayr al-D†n. 

Al-A‘l…m. 3ª ed. S.l., 1969, vol. 1, p. 324; AL-NƒŸIR‡ AL-SALĀWĪ, A|mad. Al-Istiq¡…’ li-ajb…r duwal al-

Magrib al-Aq¡à. Casablanca: D…r al-Kit…b, 1954-1956, vol. 7, pp. 87-101; Ibn AL-‘ABBƒS, I. Al-I‘l…m 

biman |alla Murr…ku¡ wa-Agm…t min al-a‘l…m. Rabat: al-Maktaba al-Malakiyya, 1975, vol, 3. p. 64. 
22 AL-FIHR‡, M. Qab†lat Ban† Zirw…l, p. 64. 
23 Ibn ‘ASKAR. D…w|at al-n…šir, p. 16. 
24 AL-KATTƒN‡, M. Salwat al-anf…s, vol. 2, p. 258. 
25 Al-ZIRIKL‡, Jayr al-D†n. Al-A‘l…m, vol. 3, p. 152; KAððƒLA, ‘U.R., Mu‘ŷam al-mu’allif†n, vol. 2, p. 11; 

BROCKELMANN, C. GAL, vol. 2, p. 373. 
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maq¡™d26. Finalmente lo resolví considerando que ‘Al† ibn Mas‘™d al-Š…¥ib† no es 

Mu|ammad ibn ‘Al† al-Šu¥ayb†, porque el primero estuvo en la ciudad de Marrakech y el 

segundo en la ciudad de Fez. 

 Para que no exista mayor confusión al respecto, voy a citar aquellos personajes 

conocidos que se apodaron al-Šu¥ayb†. La lista es muy extensa:  

 

1- IBRƒH‡M ibn Ÿaww…f al-›aØar† al-Š…¥ib†: Nació en el año 425/1033 en Játiva, 

(Š…¥iba)27 era un gran conocedor de la filología árabe en general (lengua, literatura), 

y se desplazaba por todo el país como maestro enseñando la lengua y la literatura 

árabes. Estudió medicina y se estableció en Tánger como médico. Murió en 

Mequinez a la edad de 81 años en 506/111228. 

 

2-  JALAF ibn Mu|ammad ibn Gaf™l al-Š…¥ib†: Nada se sabe de sus orígenes 

familiares. La única fuente que nos habla de él, Ëa÷wat al-iqtib…s de Ibn al-Q…ÿ†, 

solo hace referencia a Fez como su lugar de residencia, a que era discípulo de al-

›asan ¦…hir ibn Maf™z, y a su fallecimiento, que tuvo lugar en Fez en 520/1126. 

Por lo demás, ignora el resto de su trayectoria personal. Es muy probable que 

naciera en la ciudad de Játiva, a juzgar por su nisba al-Š…¥ib†29.  

  

3- ABD ALLƒH ibn Mu|ammad ibn Ayy™b al-Š…¥ib†: almocrí cuya familia provenía 

de Játiva, aunque no se conoce nada sobre su nacimiento. Estudió en su lugar natal 

con maestros locales como ¦…hir ibn Maf™©, el almocrí Ab™ l-›asan ibn al-Dad™š y 

M™sà ibn Ab† Tal†d, y se trasladó luego a Valencia en el año 508/1114, en donde 

                                                
26 Esta contradicción aparece en el libro Al-I‘lam bi-man |alla Marr…kuš wa-Agm…t min al-a‘lam, de al-

‘Abb…s Ibn Ibr…h†m. Rabat: al-Ma¥ba‘a al-Malakiyya, 1974, vol. 9, pp. 193-194. 
27 Resulta interesante la siguiente descripción de la ciudad vertida en el åikr bil…d al-Andalus: “Játiva es 

antigua y goza de llanuras productivas y de bienes copiosos. En ella hay una gran alcazaba/inaccesible 

construida por el príncipe de los musulmanes ‘Ali b. Y™suf b. T…šuf†n. tiene tres distritos, en cada uno de los 

cuales hay cuarenta aldeas. Linda con los alfoces de Valencia” (Una descripción anónima de al-Andalus. 

Editada y traducida con introducción, notas e índices por Luis Molina. Madrid: Instituto Miguel Asín, 

Raycal, 1983, vol. 2, p. 80). 
28 Ibn AL-Qƒþ‡, A. Ëa÷wat al-iqtib…s. Rabat: D…r al-Man¡™r, 1973, vol. 1, p. 88. 
29 Ibn AL-Qƒþ‡, A. Ëa÷wat al-iqtib…s, vol. 1, p. 192. 
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tuvo como maestro a Ab™ Ba|r al-Asd†. Murió en Játiva en Ša‘b…n del año 

530/113530. 

 

4- MU›AMMAD ibn Ya|yà ibn Jal†fa al-Š…¥ib†: Historiador, escribano, poeta, 

gramático, ejerció como predicador (ja¥†b) y médico. Viajó a Granada donde 

estudió y aprendió la medicina con al-‘Al…’ ibn al-Zuhayr. Desconocemos el origen 

preciso de este historiador, puesto que solo se hace referencia a Granada como su 

lugar de estudio y se ignora el resto de su trayectoria personal. Probablemente nació 

en Játiva y murió en el año 547/1153. Fue famoso por su obra T…r†j mul™k al-

Andalus wa-l-a‘y…n wa-l-šu‘ar…’ (Historia de los reyes, notables y poetas 

andalusíes)31.   

 

5- MU›AMMAD ibn Y™suf ibn Sa‘…da al-Š…¥ib† al-M…lik†: experto en a|…d†Å, 

predicador (ja¥†b), alfaquì, gramático, sufí, y juez de Murcia y Játiva que compuso 

libros, llegando a ser considerado como el mayor experto de su tiempo en la ciencia 

de las lecturas coránicas y exégesis coránica. Nació en Játiva en 496/1103, y murió 

en la misma ciudad en 565/1170. Destacó por su obra ŠaØarat al-awh…m al-

marqiyya f† ÷irwat al-fahm (“Árbol de ilusión para elevarse en la máxima 

comprensión”)32. 

 

6- AB• BAKR B†baš al-‘Abdar† al-Š…¥ib†: Nació en el año 524/1130, probablemente 

en Játiva. Desconocemos el origen preciso de este muftí, que además es descrito 

como un experto conocedor de otras disciplinas islámicas, como la exégesis 

coránica, el derecho y la jurisprudencia. Se sabe que era juez en Játiva, en donde 

murió en el año 582/1186. De sus obras destacamos Al-Ta¡|†| f† ijti¡…r al-¡a|†| li-l-

Buj…r†  (“Corrección del resumen del Ÿa|i| de al-Buj…r†”)33. 

 

7- HƒR•N ibn A|mad ibn Ëa‘far al-Nafz† al-Š…¥ib† al-M…lik†: almocrí, alfaquí y juez 

de Játiva. Su cadena genealógica es muy breve pues solo se menciona en ella el 

                                                
30 Ibn AL-‘ABBƒS. Al-I‘l…m. Rabat: al-Maktaba al-Malakiyya, 1977, vol. 8, p. 188. 
31 KA››ƒLA, ‘U. R. Mu‘Øam al-mu’allif†n, vol. 12, pp. 109-110. 
32 KA››ƒLA, ‘U. R. Mu‘Øam al-mu’allif†n, vol. 12, pp. 125-126. 
33 KA››ƒLA, ‘U. R. Mu‘Øam al-mu’allif†n. 1376/1957, vol. 3, p. 85. 
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nombre de su padre y de su abuelo. Tampoco sabemos su lugar y fecha de 

nacimiento, pero la muerte lo sorprendió en el año 582/118634. 

 

8- IBN FIRR•H al-Ru‘ayn†, Q…sim al-Š…¥ib†: Nació en Játiva a finales del 538/1144. 

Este famoso almocrí setabense establecido en Egipto destacó sobre todo por ser 

autor de una casida didáctica a la que se conoce como al-Š…¥ibiyya. Nada se sabe de 

su orígenes familiares, auque el nombre de su padre, por el que es conocido 

(F†rruh), pertenece a la onomástica ibero-romance, como hacen constar sus 

biógrafos orientales, que lo identifican como procedente de “la lengua latina de los 

no-árabes de al-Andalus, que en árabe quiere decir hierro”35. Al-Q…sim ibn Firr™h 

estudió en su localidad natal con maestros locales (los hermanos Ab™ Ëa‘far y Ab™ 

‘Abd All…h ibn al-L…yuh) y se trasladó luego a Valencia, donde tuvo como 

maestros a Ab™ l-›asan ‘Al†, Ab™ l-›asan ibn al-Na‘†m, Ab™ ‘Abd All…h 

Mu|ammad ibn Y™suf, etc. En algunas de sus biografías se menciona que, siendo 

aún muy joven, ejerció como predicador (ja¥†b) en Játiva. En otras se dice que, 

habiéndole sido ofrecido ese cargo, se escudó en su deseo de cumplir la 

peregrinación para rechazarlo. Ibn F†rruh abandonó al-Andalus en su juventud y se 

dirigió hacia Oriente. Llegó a Alejandría en 572/1176, cuando tenía poco más de 30 

años, como muchos otros andalusíes de su tiempo. En el Cairo, donde alcanzó gran 

renombre como almocrí, llegó a ser considerado como el mayor experto de su 

tiempo en las ciencias de las lecturas coránicas. El único viaje de Ibn F†rruh fuera 

de el Cairo se sitúa tres años antes de su muerte y lo llevó a Jerusalén en 587/1191. 

Ibn F†rruh se consagró a la memorización y estudio del Corán aunque era ciego, 

como hicieron otros muchos sabios musulmanes. A pesar de su insistencia en la 

exclusiva dedicación al Corán por parte de los ciegos, Ibn F†rruh es descrito como 

un experto conocedor de otras disciplinas islámicas, como la exégesis coránica, el 

derecho, las materias relacionadas con la lengua árabe, e incluso la oniromancia. 

No obstante, su contribución más señalada a las ciencias islámicas se sitúa en el 

ámbito de las lecturas coránicas (qir…’…t). Sus estudios en Játiva y Valencia le 

permitieron incorporarse a una tradición floreciente en la región oriental de al-
                                                
34 KA››ƒLA, ‘U. R. Mu‘Øam al-mu’allif†n. 1380/1961, vol. 13, p.127 
35 MARÍN, M. “Ibn F†rruh al-Ru`ayn† al-Q…sim”. En LIROLA DELGADO, Jorge  y PUERTA VILCHEZ, 

José Miguel. Biblioteca de al-Andalus: De Ibn al-Dabb…g a Ibn Kurz. Almería: Fundación Ibn Tufayl de 

Estudios Árabes, 2004, vol. 3, p. 172. 
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Andalus desde el siglo XI. Ibn F†rruh murió en el Cairo tras la oración de la tarde 

del domingo 28 de Ëum…dà II de 590/1193, y fue enterrado el lunes en el 

cementerio de al-Bays…n†, en al-Qar…fa. La obra más conocida de este autor es Al-

Š…¥ibiyya, considerada como la base de la enseñanza del Corán hasta nuestros 

días36. 

 

9-  A›MAD ibn H…r™n ibn Ëa‘far ibn ‘ƒt al-Nuqr† al-Š…¥ib†: Nació en 542/1147, 

probablemente en Játiva, a juzgar por su nisba al-Š…¥ib†. Especialista en |ad†Å, 

emigró a Oriente como era frecuente entre los demás sabios de al-Andalus. La 

primacía andalusí en esta disciplina, que aunaba una serie de técnicas y 

conocimientos muy precisos y variados, es ampliamente reconocida en los siglos 

XI-XIII, apoyándose por otro lado en la presencia en el Cairo y otras ciudades 

orientales de numerosos sabios andalusíes, que como otros compatriotas suyos, 

abandonaron al-Andalus ante la presión conquistadora de los cristianos 

peninsulares, y se establecieron en el norte de África y en Oriente Medio. De sus 

obras citamos: al-Nuzha f† al-ta‘r†f bi-šuy™j al-wiØha (“Solaz en identificar 

maestros dignos”) y Ray|…nat al-nafs wa-r…|at al-anfus f† ÷ikr šuyuj al-Andalus 

(“Flor del alma y descanso de las almas en citar maestros andalusíes”). Murió en 

Safar del año 609/121237. 

 

10- MU›AMMAD ibn A|mad ibn Ëubayr al-Kin…n† al-Š…¥ib†: aunque su familia 

provenía de Játiva, nació en Valencia en 536/1141. Posteriormente pasó a residir en 

Jaén y en Granada, y emprendió algunos viajes, como el destinado a cumplir con la 

obligación de peregrinar (567/1171), que lo llevó a La Meca, Jerusalén y 

Alejandría. Asimismo viajó por el norte de África y se estableció en Fez, en donde 

perdió a toda su familia y vendió sus propiedades. Tradicionalmente la emigración 

al norte de África por parte de los andalusíes se producía por varias razones, como 

la huída de las revueltas internas de al-Andalus, la presión de la conquista, y debido 

también a la demanda de andalusíes que existía en el norte de África que obedecía a 

                                                
36 MAJL•F, M. ŠaØarat al-n™r al-zakiyya. Beirut: Dar al-Kit…b al-‘Arab†, 1349/1930, vol. 1, p. 159;  

KA››ƒLA, ‘U. R. Mu‘Øam al-mu’allif†n. 1378/ 1959, vol. 7, pp. 13 , 110 y 412; Al-ZIRIKL‡, Jayr al-D†n. 

Al-A‘l…m, vol. 3, p. 152; M. MARÍN. “Ibn F†rruh al-Ru`ayn† al-Q…sim”, pp. 172-176. 
37 KA››ƒLA, ‘U. R. Mu‘Øam al-mu’allif†n. 1376/1957, vol. 2, p. 197. 
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un claro interés político y comercial. Murió en Alejandría, la noche del miércoles 

29 de Ša‘b…n del año 614/121738.  

 

11- IBN AL-›ƒËË al-Ma‘…fir† Ya|yà al-Š…¥ib†: conocido como Ibn al-›…ØØ, se cree 

que nació en Játiva o en Alcira (Ëaz†rat Šuqar), en 625/1227 ó 627, y murió en 

Túnez el 12 Ëum…dà II del 718 (10 agosto 1318), alfaquí, especialista en |ad†Å y 

médico. Viajó muy joven al norte de África, como era frecuente en su época. En el 

año 645/1247-8 ya lo encontramos situado en Túnez, desde donde se trasladó a 

Bugía, (BiØ…ya) en donde fue bien acogido por el emir ‘Abd al-‘Az†z ibn Ab† Is|…q. 

En Bugía continuó sus estudios y tuvo un buen reconocimiento aceptado como un 

hombre de bien, de trato agradable y amable conversación con cualquiera que se le 

acercase pero, sobre todo, destacaba por su extremada piedad religiosa que le 

llevaba incluso a repartir medicamentos entre los pobres y necesitados. Murió el 

jueves 12 Ëum…dà II del año 718/10 agosto 1318 y fue enterrado al día siguiente, 

tras la oración del viernes, en la parte inferior del cementerio de al-Zall…Ø, en 

Túnez39.  

 

12- IBN JIþR al-Š…¥ib† Ab™ l-‘Abb…s: (Játiva, principios S. XIII) alfaquí y almocrí. 

Desconocemos el origen preciso de este almocrí y sólo nos ha llegado su lugar de 

residencia, sus estudios y su fallecimiento, que tuvo lugar en Bugía. Aunque se 

ignora el resto de datos concernientes a su vida, es muy probable que Ibn Jiÿr 

naciera en la ciudad de Játiva, a juzgar por su nisba al-Š…¥ib†, a principios del S. 

VII/XIII y que, como otros tantos habitantes de la ciudad, se viera obligado a 

abandonarla tras la conquista cristiana de 644/1246. Debió de emprender un viaje 

hacia el norte de África hasta llegar a la Bugía |af¡í, donde se estableció para 

continuar con su formación en derecho islámico y, sobre todo, en lecturas 

coránicas. La muerte le sorprendió en Bugía el sábado 20 de å™ l-›iØØa de 

674/1276. De sus obras podemos citar Ëuz’ f† bay…n tamk†n warš (Opúsculo sobre 

                                                
38 Ibn AL-Qƒþ‡, A. Ëa÷wat al-iqtib…s, vol. 1, pp. 277-280. 
39 GARIJO GALÁN, I. “Ibn al-›…ØØ al-Ma‘…fir† Ya|yà”. En LIROLA DELGADO, Jorge y PUERTA 

VILCHEZ, José Miguel. Biblioteca de al-Andalus: De Ibn al-Dabb…g a Ibn Kurz. Almería: Fundación Ibn 

Tufayl de Estudios Árabes, 2004, vol. 3, p. 340. 
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la aclaración de la intensificación de Warš) y Kit…b f† mars™m al-ja¥¥ (Libro sobre 

caligrafía)40. 

 

13- MU›AMMAD ibn ‘Al† ibn Y™suf al-Š…¥ib† al-An¡…r†: Nada se sabe de sus orígenes 

familiares; en su breve cadena genealógica sólo se mencionan los nombres de su 

padre y de su abuelo. Era uno de los tantos sabios andalusíes que emigraron al norte 

de África por causa de la conquista, y lo encontramos situado en Egipto, pues se 

estableció en el Cairo. Nació en Valencia en 601/1204, fue un hombre de bien, era 

una persona considerada honorable y responsable. Murió en el Cairo, el día viernes 

28 de Ëum…dà I de 684/1-Agosto-1285. Era muy conocido por su obra ›aw…š ‘alà 

al-¡i|…| li-l-Øawhariyya f† l-‘arabiyya (“Referencias a las verdaderas esencias en la 

lengua árabe”)41.  

 

14- MU›AMMAD ibn ‘Abd All…h al-Jazr† al-Š…¥ib†: natural de Játiva, fue un alfaquí y 

juez que también se vio obligado emigrar al norte de África. Murió en Túnez en el 

año 691/129242. 

 

15- MU›AMMAD ibn Ÿ…li| ibn A|mad al-Kin…n† al-Š…¥ib†: im…m y predicador en la 

mezquita de Bugía, en Argelia. Nació en Játiva en å™ l-Qi‘da de 614/1217, y viajó 

a Bugía a finales de Ramaÿ…n del año 645/1247 empujado por la conquista 

cristiana, lugar en donde se estableció hasta su fallecimiento en 699/129943.  

 

16- MU›AMMAD ibn A|mad ibn ›ayy…n/›ayy…z al-Š…¥ib† al-Aws†, Ab™ ‘Abd All…h: 

Almocrí nacido en el año 635/1237, probablemente en Játiva, de donde 

seguramente se marcharía a consecuencias de la conquista cristiana que se produjo 

en el año 644/1246. Siendo aún niño realizó la peregrinación, pasando por Egipto, y 

                                                
40 KA››ƒLA, ‘U. R. Mu‘Øam al-mu’allif†n, 1380/1960, vol. 2, p. 91; RODRÍGUEZ FIGUEROA, A. “Ibn 

Jiÿr al-Š…¥ib† Ab™ l-‘Abb…s”. En LIROLA DELGADO, Jorge y PUERTA VILCHEZ, José Miguel. Biblioteca 

de al-Andalus: De Ibn al-Dabb…g a Ibn Kurz. Almería: Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes, 2004, vol. 

3, p. 729. 
41 KA››ƒLA, ‘U. R. Mu‘Øam al-mu’allif†n. 1380/1960, vol. 11, p. 72; Ibn AL-Qƒþ‡, A.  Durrat al-|iØ…l, 

vol. 2, p. 253. 
42 KA››ƒLA, ‘U. R. Mu‘Øam al-mu’allif†n, 1380/1960, vol. 10, p. 139. 
43 MAJL•F, M. ŠaØarat al-n™r al-zakiyya, vol. 1, p. 202; Ibn AL-Qƒþ‡, A. Durrat al-|iØ…l, vol. 2, pp. 17-18. 
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tras cumplir con el precepto religioso volvió a su “localidad”. Se podría pensar que 

lógicamente ésta sería Játiva, tal como menciona ‘Umar Riÿà44, pero no debió de 

ser así, dado que ésta ya estaba en poder de los cristianos. Murió en Túnez, ciudad 

en la que se estableció como tantos otros andalusíes de la zona levantina, el viernes 

11 de RaØab del 718/1318, a media mañana, y fue enterrado tras la oración en el 

cementerio de la Mezquita Aljama del Alcázar. De sus obras citamos Fahrasat 

šuy™jihi (“Repertorio de sus maestros”), de la que tan sólo sabemos que estaba 

ordenada según el alifato. Como solía ser habitual, reuniría las biografías de sus 

maestros y los conocimientos que había aprendido de ellos45.    

 

17- AB• L-QƒSIM ibn ‘Al† ibn Mas‘™d al-Š…¥ib†: alfaquí, predicador, maestro y cadí 

de Marrakech. Sus biógrafos dicen que estuvo a punto de aprender de memoria el 

Ÿa|i| de al-Buj…r† de tanto repetirlo en Ramaÿ…n. Uno de los pocos datos que 

tenemos de su vida es que nació en 903/1497, probablemente en Játiva46.   

 

18- A›MAD ibn ‘At†q al-Š…¥ib†: personaje natural de Granada, fue notario, secretario, 

poeta, historiador, y cadí de Berja (BarØa), lugar en donde se estableció hasta que le 

sorprendió la muerte el jueves 26 de Rab†‘ I del año 743/29-Agosto-134247. 

 

19- IBRƒH‡M ibn M™sà, Ab™ Is|…q al-Š…¥ib†: sabio, muftí, alfaquí, especialista en 

a|…d†Å, descrito como un experto conocedor de otras disciplinas islámicas, como la 

exégesis coránica, el derecho, las materias relacionadas con la lengua Árabe e 

incluso la oniromancia. De sus obras citamos la considerada como más valiosa, al-

Ta‘r†f bi-asr…r al-takl†f (“El conocimiento de los secretos de la obligación”) y al-

                                                
44 KA››ƒLA, ‘U. R. Mu‘Øam al-mu’allif†n, 1380/1960, vol. 8, p. 256. 
45 KA››ƒLA, ‘U. R. Mu‘Øam al-mu’allif†n, 1380/1960, vol. 8, p. 256; CONSEJO DE REDACCIÓN, “Ibn 

›ayy…n al-Š…¥ib†, Ab™ ‘Abd All…h”. En LIROLA DELGADO, Jorge y PUERTA VILCHEZ, José Miguel. 

Biblioteca de al-Andalus: De Ibn al-Dabb…g a Ibn Kurz. Almería: Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes, 

2004, vol. 3, p. 377. 
46IBN AL-Qƒþ‡, A. Durrat al-|iØ…l, vol. 3, pp. 284-285, Ibn MANŸ•R, ‘Abd al-Wahh…b. A‘l…m al-Magrib 

al-‘arab†. Rabat: al-Ma¥ba‘a al-Malakiyya, 1399-1979, vol. 2, p. 142.  
47 IBN AL-Qƒþ‡, A. Durrat al-|iØ…l, vol. 1, pp. 137-138. 
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Muw…faq…t f† l-fiqh (“Las correspondencias en el Derecho islámico”). Murió en el 

mes de Ša‘b…n del año 790/138848.  

 

20-  A›MAD ibn ‘Al† ibn Mas‘™d al-Š…¥ib†: alfaquí, predicador, delegado del cadí en 

Marrakech. Ibn al-Q…ÿ† menciona que su kunya era Ab™ l-Q…sim. Aún vivía en 

999/159049.  

 

 Volviendo al autor que es objeto del presente estudio, en muchas obras fue 

conocido por el diminutivo al-Šu¥ayb†, y otras veces por su gentilicio al-Š…¥ib†. Aunque 

ninguno de sus biógrafos explique la causa de esta denominación, podría deberse a que 

alguno de sus familiares proviniera de Játiva, puesto que era de origen andalusí, de una 

familia afincada en Berja (BarØa), en la provincia de Almería50. En este sentido se 

pronunciaba Y…q™t, cuando sostenía: 

 

“Al-Šu¥ayb† pertenece a la familia de los barØíes, una familia muy arraigada 

en al-Andalus, originaria de Granada, y que posteriormente se trasladó al 

norte de Magreb en la época del sultán Ab™ ‘In…n al-Mar†n†”51. 

 

 En cuanto a su familia más cercana (padre, abuelos e hijos) no se sabe nada, así 

como tampoco de su formación científica (sus maestros, sus viajes, obras que aprendió...), 

lo que hace que perdamos el hilo que lleva al conocimiento de la personalidad de nuestro 

autor.  

 No obstante, hoy en día hay dos familias en el pueblo de Tazaghdra, conocidas 

como Ban™ Šar™‘a y Ban™  M™sà que pretenden ser descendientes de este personaje52.  

                                                
48 MAJL•F, M. ŠaØarat al-n™r al-zakiyya, vol. 1, p. 231; Al-ZIRIKL‡, Jayr al-D†n. Al-A‘l…m, vol. 3, p. 152; 

Ibn AL-Qƒþ‡, A. Durrat al-|iØ…l, vol. 1, p. 182; KA››ƒLA, ‘U. R. Mu‘Øam al-mu’allif†n, vol. 1, p. 117; 

BROCKELMANN, C. GAL, vol. 2, p. 374.  
49 Ibn AL-Qƒþ‡, A. Durrat al-|iØ…l, vol. 1, p. 172; Ibn AL-‘ABBƒS. Al-I‘l…m, vol. 2, p. 243. 
50 Se ubica en el Levante andalusí, en la provincia de Almería. 
51 YƒQ•T al-ðamaw†. Mu‘Øam al-buld…n. Beirut: D…r al-‘Ilm, 1376/1957, vol. 3, pp. 109-110. Sobre este 

sultán benimerín que gobernó en Tremecén, Fez y Túnez de 749/1348 hasta 759/1357, véase Ibn AL-Qƒþ‡, 

A. Ëa÷wat al-iqtib…s, vol. 1, p. 207, vol. 2, p. 508-510; AL-NƒŸIR‡, A. Al-Istiq¡…’ li-ajb…r duwal al-Magrib 

al-Aq¡à, vol. 3, pp. 191-205; Ibn JALD•N, T…r†j Ibn Jald™n. Beirut: D…r al-Kutub al-‘Ilmiyya, 2003, vol. 7, 

p. 144.  
52 AL-FIHR‡, M. Qab†lat Ban† Zirw…l, p. 64. 
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I.1.2. LUGAR DE ORIGEN: BERJA (BARËA). 

 

  Su nombre llevaba el patronímico de al-BarØ† que lo relacionaba con la ciudad de 

Berja, en la provincia de Almería. Es una ciudad conocida por sus árboles, flores y sus 

maravillosos panoramas naturales, hasta tal punto que se creía que su verdadero nombre 

era BahØa (“júbilo”, “maravilla”) por su belleza. Se encuentra sobre un río reluciente 

llamado el Río de la Virgen53. Sobre esta ciudad Ab™ l-Faÿl ibn Šaraf al-Qayraw…n†54 decía: 

 

  “* Deja tus aposentos en BarØa * Y vístete de alegría 

   * En un  castillo como  arma * Y un oasis de agua transparente (luØØa) 

   * Todos los demás países  *  Son ‘Umra55 y ella es ›…ØØa56”57 

 

 Esta ciudad fue descrita por Ibn al-Ja¥†b58 con magníficos detalles dignos de su 

hermosura y belleza, mencionando su alegría y fama, sus ríos, etc.59. 

                                                
53 AL-MAQR‡, A|mad. Naf| al-¥†b min gu¡n al-Andalus al-rat†b. Ed. I|sān ‘Abbās. Beirut: Dār Ÿādir, 

1388/1968, 2ª ed., pp. 150-151. 
54 Poeta y literato, nació en Kairuán (Túnez) en 1000, y murió en Sevilla en 1068. 
55 Peregrinación menor, que se puede celebrar en cualquier momento del año. 
56 Peregrinación mayor. 
57 Recogido por Al-MAQR‡, A. Naf|  al-¥†b min gu¡n al-Andalus al-rat†b, vol. 1, pp. 150-151. 
58 Historiador y polígrafo natural de Loja, Granada (n. 713/1313). Estudió literatura, medicina y filosofía en 

Ëami‘ al-Qarawiy†n en Fez, en donde fue encarcelado y asesinado en 776/1374. Son numerosísimos los 

estudios dedicados a este importante personaje de la Granada nazarí. A modo de ejemplo véase MAJL•F, M. 

ŠaØarat al-n™r al-zakiyya, vol. 1, p. 230; AL-BAGDƒD‡, Ism…‘†l B…š…. Hadiyyat al-‘…rif†n f† asm…’ al-

mu’allif†n wa-…Å…r al-mu¡annif†n. Estambul: Wak…lat al-Ma‘…rif, 1951, vol. 2, p. 167; AL-MAQR‡, A. Naf| 

al-¥†b min gu¡n al-Andalus al-ra¥†b. vol. 5, pp. 75-177; Ibn JALD•N. T…r†j Ibn Jald™n, vol. 7, pp. 404-405; 

BOSCH VILÁ, J. "Ibn al-KHa¥īb, Abū Abd Allāh Muḥammad b. ‘Abd Allāh b. Sa‘īd b. ‘Abd Allāh b. Sa‘īd 

b. ‘Alī b. Aḥmad al-Salmānī." Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Edited by: P. Bearman; Th. 

Bianquis; C.E. Bosworth; , E. van Donzel; and W.P. Heinrichs. Brill, 2010. Brill Online. UNIVERSIDAD 

DE GRANADA. 13 December 2010 http://brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_SIM-3252; BOSCH 

VILÁ, J. Ben al-Ja¥†b y Granada. Granada: Asociación Cultural Hispano-Alemana, 1980; MOLINA LÓPEZ, 

E. Ibn al-Jatib. Granada: Comares, 2001, (Biografías granadinas; 18). El volumen 2 de la Revue de la Faculté 

de Lettres de Tétouan, publicado en 1987, está dedicado de forma monográfica a este autor. 
59 Ibn AL-JAT‡B. Mi‘y…r al-ijtiy…r f† ÷ikr al-ma‘…hid wa-diy…r. S.l.: Našr al-Tur…Å, s.d, pp. 98-99.  
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I.1.3. AL-ŠU¦AYB‡ EN  LA MONTAÑA DE OUTCA (WADKA). 

 

 La montaña de Wadka tiene la cima más alta del territorio que constituye el hábitat 

de la tribu de los Ban™ Zirw…l. A 800 metros sobre el nivel del mar, está rodeada de 

bosques y cuenta con varios manantiales. Se encuentra al norte del territorio Ban™ Zirw…l, 

en la región Yebala. Es el lugar en el que vivió al-Šu¥ayb† y donde escribió parte de sus 

obras60.  

 Es raro que todos aquellos que escribieron sobre la vida de al-Šu¥ayb† ignorasen 

este lugar del que siempre se enorgulleció. Destaca por sus extraordinarios paisajes, y por 

sus hermosos jardines que fueron motivo de inspiración para este autor. Sin duda, este fue 

un factor que influyó en su personalidad, tanto en Berja como en Wadka. Esta influencia es 

palpable  en sus libros, algunos de ellos estudios sobre agricultura y la manera de tratar la 

naturaleza, comentadas con detalle en su Ÿin…‘at al-Fil…|a (El arte de la agricultura). 

 En el sur de Wadka hay un cráter de donde sale humo. Los científicos lo explican 

como restos de un antiguo volcán, sin embargo, el pueblo da una explicación mitológica 

para este fenómeno. En resumen, se dice que, en la época de Jesús, un joven amaba a una 

dama, se casó con ella y se prometieron que si uno de los dos moría, el otro se quedaría en 

pie ante la tumba de su amor hasta que muriese. Murió la mujer y se quedó su esposo 

llorando por ella ante su tumba, hasta que por allí pasó Jesús. Le pidió que devolviese la 

vida a su mujer y así lo hizo. La pareja fue a la ciudad del rey ‘Asqalan y éste se quedó 

maravillado por la belleza de la mujer y se la quitó. El joven le rogó a Jesús que lo 

vengara, y éste hizo su ruego realidad. El rey, según esta historia, sigue siendo castigado y 

el humo que sale del cráter es de su sufrimiento y castigo. 

      Estos mitos, según Mu|ammad al-Fihrī, se remontan a la era de los cristianos que 

vivían en esa montaña antes del islam, lugar, como hemos visto, en donde vivía también al-

Šu¥ayb†61. 

                                                
60 Al-Šu¥ayb† dice en la última edición del libro comentado por él, Nuzhat al-n…©ir†n  wa-tu|fat  al-q…¡ir†n 

(“El paseo de los espectadores y la maravilla de los menores”) de Ab™ ‘Abd All…h al-Maqdis†: “Terminé (la 

edición del libro Nuzhat al-n…©ir†n wa-tu|fat al-q…¡ir†n) en el mes de Mu|arram del año 938/1531 en el 

pueblo de Tas…ft, en la montaña de Wadka, en Gum…ra del Magreb”. Véase B•¦ARB•Š, M. Ab™ ‘Abd 

All…h al-Šu¥ayb†, 882-963: ƒÅ…ruhu wa-manhaØuhu f† l-tafs†r. Rabat: Universidad Mohamed V. 1990/1410, 

p. 65. 
61 AL-FIHR‡, M. Qab†lat Ban† Zirw…l, pp. 16-17. 
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I.1.4. SU ÚLTIMA ESTANCIA: TAZAGHDRA 

 

 Tazaghdra es un barrio montañoso en Ban™ Ibr…h†m en la cabila de los Ban™ Zirw…l, 

famosa por sus dulces aguas y por sus naranjas. Es aquí donde se encuentra enterrado al-

Šu¥ayb†, en una tumba que sufrió ofensas por parte de los franceses durante la 

colonización. 

 La importancia de la cabila se debe a su cercanía de Fez, lo que hizo  que gozase de 

un próspero comercio. Muchos de sus habitantes estudiaron en la Qarawiyīn. Las familias 

reinantes se interesaban por ella y designaban a jueces y delegados para administrar sus 

asuntos. 

      Sus habitantes siguen rigurosamente la fe islámica, lo que impidió la expansión de las 

herejías (bid‘a), tan comunes en otras zonas. Seguían tan firmemente la doctrina hasta el 

punto de que se impuso el castigo coránico (|add) por fornicación (zin…) hasta finales del 

siglo pasado62. 

 

 

I.1.5. EL PUEBLO DE LOS BANŪ ZIRWƒL/BANŪ IBRƒH‡M 

 

 Es un hermoso pueblo con barrios cuyas casas blancas están adosadas, rodeado de 

jardines con árboles, y con una muralla alrededor. 

 Entre los barrios más importantes del pueblo de Banū Ibr…h†m se encuentra 

Tazaghdra. Este es el barrio de al-Šu¥ayb† conocido por sus naranjos, fuentes y sepulcros 

de sus personajes honorables. 

 Al-Šu¥ayb† repartió su tiempo entre la sabiduría y el trabajo, así sus días pasaban 

entre trabajar la tierra y la pesca para subsistir por un lado, y la escritura y la enseñanza por 

otro. Se apartaba y se aislaba de la gente la mayor parte de su tiempo. Más de una vez fue 

invitado por el rey para que asistiera a su palacio, y siempre rehusaba la oferta, diciendo: 

“Soy un pobre y usted no me necesita”63. 

                                                
62 Ibn ‘ABD ALLAH, ‘A.‘Az†z. Al-Maws™‘a al-magribiyya li-l-a‘l…m. Rabat: Ma¥b™‘…t al-Awq…f, 

1397/1977, vol. 2, p. 109. 
63 Ibn ‘ASKAR, M. D…w|at al-n…šir, p. 16. 
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 Su tiempo pasaba, como dice él mismo, entre escribir, copiar, trabajar en su huerta 

y sus campos, y la realización de las tareas propias de la mezquita: se dedicaba a la 

enseñanza, era im…m y preparaba los sermones (ju¥ba). Copió y comentó el libro Nuzhat al-

n…©ir†n wa-tu|fat al-q…¡ir†n (El paseo de los espectadores y la maravilla de los menores) de 

al-Maqdis†64 en cuarenta y dos días, que compaginó con las tareas de la casa, del trabajo y 

de la mezquita65.  

 Su dedicación personal a las labores agrícolas, su perseverancia en los deberes del 

imamato y la enseñanza en la mezquita durante el día, y la escritura durante la noche, 

estaban motivados, en su opinión, “por la corrupción de la época y el silencio de los sabios 

en cuanto a la justicia”, lo cual provocaba que se sintiese obligado a dedicar mucho tiempo 

a estos menesteres, como veremos referido en su poema que mencionaremos más 

adelante66. 

 

 

I.1.6. AL-ŠU¦AYBĪ VIAJERO 

 

 Sus viajes también han sido ignorados por quienes se refirieron a él, tanto que no se 

sabe con exactitud ni cuándo ni a donde viajó. Los libros de biografías que tratan sobre su 

vida lo denominan “el de los viajes largos” (¡…|ib al-ra|al…t al-¥aw†la) sin referirse a los 

lugares que visitó. Ibn ‘Askar, por ejemplo, dice que al-Šu¥ayb† viajó a los países de 

Oriente, y que se trasladó de un país a otro durante muchos años67. 

 A partir de algunos datos extraídos de los maestros que visitó en sus viajes, 

podemos deducir las regiones y los países más importantes que visitó el im…m al-Šu¥ayb†.  

 Viajó a Argelia y se estableció allí para llegar a alcanzar el camino espiritual que 

llega hasta el Profeta (al-¥ar†qa al-r™|iyya al-m™¡ila li-l-ras™l), gracias a los consejos de su 

maestro, al-R…šid†68. No es descartable que hubiese visitado el Cairo, sobre todo sabiendo 

                                                
64 Originario de Jerusalén, nació y murió en Damasco 569/ 1174-643/ 1245. Véase Al-ZIRIKL‡, Jayr al-D†n. 

Al-A‘l…m, vol. 7, p. 134.  
65 A‘RƒB, S. “Al-Ÿa|wa wa-l-taØd†d”. Al-M†Å…q: Asociación de sabios marroquíes, (Fecha 2-11-1963), nº: 

42, p. 24.       
66 Ver el poema de al-Šu¥ayb† en la parte dedicada a sus obras, pp. 52-53. 
67 Ibn ‘ASKAR, M. D…w|at al-n…šir, p. 16. 
68 Sufí argelino, vivió en Mily…na, ciudad al norte de Argelia, y murió en 927/1521. Véase Ibn AL-Qƒþ‡, A.   

Durrat al-|iØ…l,  vol. 1, pp. 164-165.  
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que al-Azhar al-Šar†f era muy concurrido por los sabios de diferentes países, especialmente 

los del Magreb en el siglo X/XVI. 

 Muchos viajeros se sentían muy atraídos por al-›†Ø…z (Arabia Saudí) para realizar 

la peregrinación prescrita a los lugares santos, por ser la tierra de revelación donde vivió el 

Profeta. También resultaba muy atractivo ir al Cairo, Damasco y Bagdad para estudiar en 

sus respectivas madrazas con sus afamados maestros. 

 Existe constancia de que al-Šu¥ayb† peregrinó a La Meca y se estableció durante un 

tiempo en Medina, al lado de la mezquita del Profeta. Su sobrenombre de ›…ØØ significa 

que realizó la peregrinación. A través de sus debates con Ab™ ›af¡ al-‘Alam† se constata su 

visita a Damasco, en donde residió, habitando cerca de la mezquita mayor69. A la vuelta de 

un largo viaje que menciona Ibn ‘Askar, visitó el mausoleo de su maestro A|mad Zarr™q70, 

en Mi¡r…ta71 (Libia). Se quedó tres años hasta que, según contó, vio a su maestro en un 

sueño en el que le ordenaba volver al Magreb. Al-Šu¥ayb† cuenta su despedida de esta 

ciudad diciendo: 

 

“Cuando volví de Oriente decidí quedarme a residir cerca del mausoleo de 

mi maestro Zarr™q y me prometí no irme sin su permiso. Me quedé tres 

años. Ví al maestro en el sueño ordenándome que me fuese al Magreb y 

diciéndome que el Profeta ordenaba que me volviera al Magreb”72. 

 

 

I.2. ESTUDIOS Y FORMACIÓN INTELECTUAL. 

 

 Al-Šu¥ayb† llegó a tener una gran fama y era considerado como un servidor del 

pueblo, y fuente de conocimiento en todas las ciencias. Al-Šu¥ayb† es por presencia vital y 

cultural, uno de los puntos claves para entender la situación general magrebí y andalusí en 

                                                
69 AL-GUMĀRĪ, ‘Abd All…h Ibn al-øidd†q. Al-›uØaØ al-bayyin…t fi iÅb…t al-kar…m…t. Ed. El Cairo: D…r al-

Ta’l†f, 1981, pp. 179-180.  
70 Interpretó el libro al-Ris…la de Ibn Ab† Zayd al-Qayraw…n†, y comentó el Ÿa|†| de al-Buj…r†. Murió en 

Mi¡r…ta (Libia) en 899/1493. 
71 Ciudad Libia situada a 2 km. al oeste de Trípoli. 
72 Ibn ‘ASKAR, M. D…w|at al-n…šir, p. 16. 
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su época. Era uno de los autores que aparecieron en la época wa¥¥…s†73, trataron la 

evolución del pensamiento cultural magrebí, y tuvo como objetivo informar y despertar el 

interés del lector. En este sentido se pronuncia Benchekroun cuando afirmaba: 

 

“On y relève un effort de synthèse pour présenter au lecteur un tableau 

d’ensemble assez vivant mais on y trouve également beaucoup de détails qui 

faussent la réalité et qui portent atiente à l’enchaînement des idées et à 

l’esprit critique. En effet l’auteur, soucieux d’enrichir son text concrétiser, 

fait appel à son imagination et à ses sentiments. Il est très attaché aux 

croyances anticues, aux légendes et à la mythologie. Pour instruir et plaire 

en même temps, il rapporte le plus d’anecdotes posibles au sujet de l’eclipse 

du soleil, des tremblements de terre, des dévots, des ascètes, des rois 

despotes, etc. Les faits historiques, les évenements importants sont noyés 

par une telle information”74.  

 

Alcanzó una posición muy elevada del saber y tuvo un gran conocimiento en 

ciencias religiosas (tafs†r al-|ad†Å, al-fiqh), literatura, historia, etc. 

 

                                                
73 Una dinastía bereber magrebí que gobernó de 1472 a 1552. Aparecieron con los benimerines ocupando 

parte de Rif marroquí. De sus gobernadores citamos a Mu|ammad al-Šayj al-Mahdi que se estableció en 

Arcila en 1465, y gobernó entre 1472 y 1505. Para más información sobre este período histórico, véase AL-

NƒŸIR‡, A. Al-Istiq¡…’, vol. 4, pp. 118 y 136; BENCHEKROUN, Mohammed. Le milieu marocain et ses 

aspects culturels. (Étude sociologique, institutionelle, culturelle et artistique à l'époque mérinide et 

wattaside). Rabat, 1970; BENCHEKROUN, Mohammed. La vie intellectuelle marocaine sous les Mérinides 

et les Wa¥¥asides (XIIIe, XIVe, XVe, XVIe siècles). Rabat, 1974; VERONNE, Chantal de la. "Wa¥¥āsids, 

Banū Wa¥¥ās". En Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Ed. P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. 

van Donzel y W.P. Heinrichs. Brill, 2011. Brill Online. UNIVERSIDAD DE GRANADA. 04 June 2011 

http://brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_SIM-7900; KABLY, Mohammed, Société, pouvoir et 

religion au Maroc à la fin du "Moyen Âge" (XIVe-XVe siècles), París, 1986; BN‡S, ‘Abd al-›ay. ðud™d 

dawlat Ban† Wa¥¥…s ‘inda bid…yat al-qarn 16. Fez: Kulliyat  al-ƒd…b wa-l-‘Ul™m al-Ins…niyya, 1995, pp. 73-

88; ISMƒ’‡L, ‘•Åm…n. ‘A¡r al-dawla al-Mar†niyya wa-dawlat Ban† Wa¥…s. Rabat: Ma¥ba‘at al-Ma‘…rif al-

Ëad†da, 1992; ðARAKƒT, Ibr…h†m. Min bid…yat al-mar†niyy†n ilà nih…yat al-sa‘diyy†n. Casablanca: D…r al-

Raš…d, 1994; ›ARAKƒT, Ibr…h†m. Al-Magrib ‘abra al-T…r†j. Casablanca: Ma¥ba‘at al-NaØ…|, 1405/1984, 

vol. 2; JULIEN, Ch. A. T…r†j Ifr†qiya al-Šam…liya min al-Fat| al-Isl…m† ilà 1830. Traducción de MZALI. M e 

Ibn SALAMA. Túnez: al-D…r al-T™nisiyya, 1398/1978, vol. 2.  
74 BENCHEKROUN, M,  La vie intellectuelle Marocaine, pp. 436-437. 
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I.2.1. MAESTROS Y DISCÍPULOS 

 

 Al-Šu¥ayb† recibió las enseñanzas de maestros muy destacados. En su primera etapa 

de formación tuvo como maestros a Ab™ l-‘Abb…s ibn Y™suf al-R…šid†75 y a A|mad Zarr™q, 

de los que aprendió su método de enseñanza. También recibió lecciones del maestro Ab™ 

‘Abd All…h ibn ‘Al† al-Jarr™b† al-¦ar…buls†76.  

 El autor del Ëum…n también ejerció la labor docente, destacando entre sus 

discípulos Riÿw…n al-Ëanaw†77, im…m de los sabios, quien aprendió de él el |ad†Å y sus 

ciencias78. 

 Ibn ‘Askar sostenía que: “algunos de sus discípulos conocidos son: Mu|ammad ibn 

al-Faq†ra79, ‘Abd All…h al-Mann…n† al-›a|†80, y Mu|ammad al-›aÿr† al-Zirw…l†81”82.  

 Al-Šu¥ayb† era un sufí por lo tanto es lógico que sea autor de obras sobre este tema, 

pero no incitaba a la gente para que se iniciase en el camino del sufismo, sino que se 

dedicaba únicamente a su discusión83. Sobre la relación de nuestro autor con el sufismo nos 

dice Ibn ‘Askar, de una manera detallada: 

 

                                                
75 Ibn ‘ASKAR, en su obra D…w|at al-n…šir, p 16; lo llamaba al-Mily…n† en lugar de al-Rašid†.  
76 Im…m y embajador argelino en Marruecos en 959/1552. Murió en 963/1556. AL-QƒDIR‡, M. Našr al-

maÅ…n†, vol. 1, pp. 90-91; Ibn AL-Qƒþ‡, A. Ëa÷wat al-iqtib…s, vol. 1, p. 322; MAJL•F, ŠaØarat al-n™r al-

zakiyya, vol. 1, p. 284; AL-KATTƒN‡, M. Salwat al-anf…s, vol. 2, p. 258; Al-ZIRIKL‡, Jayr al-D†n. Al-

A‘l…m, vol. 6, p. 292.  
77 Originario de Génova (Italia). Nació en Génova en 912/1506, y murió en Fez 991/1583, fue discípulo de 

al-Šu¥ayb† en el pueblo de Tazaghdra. Véase Ibn AL-Qƒþ‡, A. Ëa÷wat al-iqtib…s, vol. 1, p. 197; AL-

QƒDIR‡, M. Našr al-maÅ…n†, vol. 2, p. 39; MAJL•F, ŠaØarat al-n™r al-zakiyya, vol. 1, p. 286; Ibn AL-

‘ABBƒS. Al- I’l…m bi-man |alla Marr…kuš wa-Agm…t min al-a‘l…m, vol. 3, p. 227. 
78 AL-QƒDIR‡, M. Našr al-maÅ…n†, vol. 1, p. 65. 
79 Sufí, nació en el pueblo de al-Ma|Øara, en Fez. Fue profesor de exégesis del Corán, y murió en 1045/1635. 

›AËË‡, M. Al-›araka al-fikriyya bi-l-Magrib f† ‘ahd al-sa‘diyy†n. S.l.: D…r al-Magrib, 1396/1976, vol. 2, p. 

481. 
80 Sufí natural de Fez, muerto en T…f†l…lt en 1012/1603. AL-QƒDIR‡, M. Našr al-maÅ…n†, vol. 1, pp. 96-97; 

Ibn `ASKAR, D…w|at al-n…šir, pp. 76-77; ›AËË‡, M. Al-›araka al-fikriyya, vol. 2, p. 560. 
81 Sufí y cadí, nació en 928/1521. Ibn AL-Qƒþ‡, A. Durrat al-|iØ…l, vol. 2, pp. 33-34. 
82 Ibn ‘ASKAR. D…w|at al-n…šir, p. 17.   
83 Ibn AL-Qƒþ‡, A. Durrat al-|iØ…l, p. 203. 
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 “Es el maestro, nómada, sabio, santo de Dios, Ab™ ‘Abd All…h Mu|ammad 

ibn ‘Al† Mu|ammad al-Andalus† al-›…ØØ al-Šu¥ayb†. Vivía en “Tazaghdra”, 

pueblo de “War™ga”. Hombre muy religioso, emigró a los países del Oriente 

en donde pasó muchos años. Allí encontró a muchos maestros, pero al-

Šu¥ayb†, en sus inicios, recibió las enseñanzas del maestro Ab™ l-‘Abb…s 

A|mad al-Maly…n†, que era un gran sufí, aislado del resto de sus congéneres. 

Muchas veces le pidieron que se presentase en el palacio ante el sultán, pero 

él no contestaba, decía que era una persona pobre y que quería que le 

dejaran vivir en paz”84. 

 

Ibn ‘Askar continuó diciendo en su libro D…w|at al-n…šir:  

 

“Me habló una persona de  mucha confianza que al-Šu¥ayb†, cuando regresó 

de su viaje por el Oriente, se instaló cerca del sepulcro del maestro conocido 

por su fama de santo, el sabio, uno de los maestros del al-Šu¥ayb†, Ab™ l-

‘Abb…s A|mad ibn ‘Isà al-Barn†s† al-F…s†, conocido por Zarr™q. Al-Šu¥ayb† 

estuvo tres años cerca del sepulcro hasta que su maestro se le apareció en  

un sueño dándole ordenes de viajar al Magreb”85. 

 

Continúa el mismo autor diciendo que, sobre este suceso, había comentado al-

Šu¥ayb†: “Realmente he visto a mi maestro acompañado del Profeta, y mi maestro me ha 

dicho que el Profeta le está obligando a decirme que yo viaje al Magreb o bien me pasará 

algo malo. Y yo le dije que sí. Luego, cuando quise dejar el lugar, mi maestro me dijo que 

me iba a echar de menos”86, anécdota que ya ha sido comentada anteriormente. 

Como al-Šu¥ayb† decía que había visto muchas veces al Profeta en sueños, dijo, 

según Ibn ‘Askar: 

 

“«Si alguien dice que el Profeta ha muerto es que ha negado a Dios». Pero 

los sabios (contemporáneos) lo condenaron porque él creía que el Profeta 

seguía vivo. Ab™ ›af¡ al-Šar†f al-‘Alam† lo criticó y al-Šu¥ayb† le contestó 

                                                
84 Ibn ‘ASKAR. D…w|at al-n…šir, p. 16. 
85 Idem. 
86 Idem. 
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que, según su comprensión de lo que está escrito en las obras sobre el tema 

que se encuentran en la mezquita mayor de Damasco, el tipo de muerte a la 

que se refiere no es una muerte concreta. Pero Ab™ ›af¡ al-Šar†f al-‘Alam† 

lo rectificó otra vez y al-Šu¥ayb† no pudo contestarle, por lo que se calló”87. 

 

       Puede ser que al-Šu¥ayb† negase la muerte del Profeta basándose en el |ad†Å que 

dice: “Si una persona ve al Profeta en sueños, lo vio de verdad porque Satán no puede 

adoptar el aspecto del Profeta”88. 

 

 

I.2.2. SU LABOR JURÍDICA 

 

 Al-Šu¥ayb†, como la mayoría de los andalusíes y magrebíes, era seguidor de la 

escuela jurídica del im…m M…lik. Esto se deduce de su libro al-›ad†qa al-mustaqilla f† 

ba‘ÿi fat…w… ‘ulam…’ al-millah (El jardín independiente sobre algunas fetuas de los sabios 

de la doctrina)89 en el que reúne los opiniones (naw…zil) de los últimos m…likíes de al-

Andalus, Ifr†qiya y el Magreb. Pero aun así, no se limitaba a su doctrina de jurisprudencia, 

ya que en su libro al-Lub…b (La sustancia)90 interpreta y debate los temas a partir de los 

textos sagrados y con opiniones de sabios de otras escuelas jurídicas, sobre todo de los 

š…fi‘íes y los |anafíes.  

 

 

I.2.3. SU VISIÓN AGRO-MÍSTICA 

 

Como se ha dicho anteriormente, al-Šu¥ayb† sostenía que tenía sueños de tipo 

místico. Veía al Profeta (paz y bendiciones sean con él) en sus sueños todos los días, 

incluso durante la vigilia, como es costumbre entre los sufíes. De tanto ver al Profeta, llegó 

                                                
87 Ibn ‘ASKAR, Daw|…t al-n…šir, p. 17. 
88 ðad†Å recogido por Muslim en su Ÿa|†|, ed. El Cairo: al-Šab‘b, vol. 5, s.d., capítulo “Ru’y…”, nº 14, p. 122-

123. 
89 Es un libro que se presenta bajo la forma de preguntas y respuestas (n…wazil) acerca de casos jurídicos y 

fetuas dentro de la doctrina m…lik†. Existe un manuscrito con el nº 3976, en la Biblioteca al-›asaniyya de 

Rabat. 
90 Actualmente se conserva un manuscrito en la Biblioteca General de Tetuán, con el nº 298. 
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a decir que: “Quien pretenda que Mu|ammad ha muerto, es un infiel”. A posteriori, al-

Šu¥ayb† intentó justificarse interpretando qué es lo que quería decir la muerte en este caso, 

así fue por lo que escribió su libro sobre la interpretación de los sueños.  

 Nuestro personaje volvió al Magreb después de haberse instruido en la cofradía sufí 

(¥ar†qa) zarr™qiyya y profundizar en sus principios para seguir su método y su hacer, 

hechos que quedan impresos en su libro, en los que incluyó los cincos principios en que se 

basa esta ¦ar†qa, que no son otros que91: 

  

1- La obediencia  

2- El seguimiento de la práctica profética 

3- El alejamiento de la gente 

4-   Contentarse con lo poco o mucho que Dios da. 

5-   Recordar a Dios en el bien y en el mal. 

 

 Efectivamente, A|mad Zarr™q dijo: “Los reglamentos de nuestra ¥ar†qa consisten en 

cinco puntos: 

 

1- La obediencia a Dios (taqwà All…h), tanto en silencio como en público. 

2- El seguimiento y adopción de la práctica profética tanto en dichos como hechos 

3- El abandono de la gente (al-i‘r…ÿ ‘ani al-jalq). 

4- Estar contento con lo poco o mucho que Dios nos da. 

5- Recordar a Dios en días buenos y malos”. 

 

 Y las bases de todo lo que acabamos de citar son: 

 

1-   Una aspiración elevada (‘uluww al-himma) 

2-   Preservar lo que es inviolable (|if© al-|urma) 

3-   El buen servicio (|usn al-jidma) 

4-   Cumplir la decisión (nuf™÷ al-‘izma) 

5-   Ensalzar la bendición recibida (ta‘©im al-ni‘ma) 

 

                                                
91 AL-›AËW‡, M. Al-Fikr al-s…m† f† t…r†j al-fikr al-isl…m†. Fez: al-Ma¥ba‘a al-Ëad†da, vol. 4, p. 98; ›AËË‡, 

M.  Al-Z…wiya al-dal…’iya. Rabat: al-Ma¥ba‘a al-Wa¥aniyya, 1384/1964, p. 50. 
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 Esta ¥ar†qa, que siguió y adoptó al-Šu¥ayb†, exigía cinco condiciones para elegir a 

su guía espiritual (šayj): 

 

1- Un buen gusto (÷awqun ¡ar†| ) 

2- Un conocimiento correcto (‘ilmun ¡a|†|) 

3- Una aspiración elevada (himma ‘…liya) 

4- Un estado complaciente (|…la murÿiya) 

5- Una visión interna penetrante (ba¡ira n…fi÷a) 

 

 Al contrario, hay cinco condiciones que impiden la elección del guía espiritual: 

 

1- La ignorancia de la religión (al-Øahlu bi-d†n) 

2- Infringir la inviolabilidad de los musulmanes (isq…¥ |urmat al-muslim†n) 

3- Meterse en lo que no concierne (al-duj™l f† m… l… ya‘n†h) 

4- Abordar cualquier cosa con pasión (ittib…‘ al-haw… f† kulli šay’) 

5- El mal carácter (s™’ al-juluq) 92 

 

Según puso de manifiesto Ibn ‘Askar: 

 

 “La ¥ar†qa zarr™qiyya se extendió por diferentes ciudades marroquíes y por 

el norte de África, especialmente por T…f†l…lt, W…d Dar‘a, Fez, Mequinez, 

Marrakech y Taza. Todas estas ciudades representaron la expansión de la 

z…wiyya R…šidiyya en Tremecén”93. 

 

 Para hacer más claro lo anterior, se exponen a continuación dos mapas de las tribus 

a las que perteneció el jeque Zarr™q y de las zonas que visitó, que son las mismas que 

frecuentó al-Šu¥ayb†, debido al contacto que mantuvo con su maestro A|mad Zarr™q. 

                                                
92 ZARR•Q A|mad. U¡™l al-¥ar†qa. Ms. Rabat, Biblioteca General, nº 2201 D, pp. 96-100; ¦AYYIB 

Mu|ammad. Al-Šayj Zarr™q. Casablanca: D…r al-Äaq…fa, 2005, pp. 114-123; ‘AZZ•Z‡, Idr†s. Al-Šayj 

A|mad Zarr™q: ƒr…’uhu al-i¡l…|iyya. Rabat: Fuÿ…la, 1419/1998, p. 95. 
93 Ibn ‘ASKAR, D…w|at al-n…šir, p. 123. 
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Tribus a las cuales pertenecieron el jeque Zarr™q y al-Šu¥ayb†94 

                                                
94 Sobre los dos mapas véase ¦AYYIB Mu|ammed. Al-Šayj Zarr™q, pp. 53-54. 
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Donde más se nota el misticismo de al-Šu¥ayb† es en su interpretación del libro al-

Mab…|iÅ al-a¡liyya95 (“Los temas originales”) de Ibn al-Bann…’96, y en su libro ‘Uy™n al-

n…©ir†n (“Los ojos de los espectadores”) en el que muestra su postura de tendencia 

fundamentalista al defender la verdad y el seguimiento de los primeros musulmanes, sin 

desviarse nunca de las enseñanzas del Corán y de los a|…d†Å del Profeta. 

En este punto conviene realizar una breve exposición de los aspectos principales 

relacionados con el sufismo, para lo cual comienzo explicando la etimología del vocablo 

“sufí”.  

Al término ¡™f† según Mub…rak Zak† se le han atribuido cuatro etimologías 

diferentes: 

 

1- La más generalizada, indica que proviene de la palabra  ¡™f, “lana”, y alude al 

hábito o sayal de lana con el que se cubrían los primeros místicos como símbolo de 

su entrega a Dios y de su apartamiento de lo mundano. 

2- Procede de ¡afwa, “criaturas escogidas por Dios”, de ¡af…’, “pureza” o ¡…f†, 

“puro”. 

3-  Proviene de Ÿ™fa, una cabila árabe preislámica. 

4- Proviene de sofía, el término griego que significa “sabiduría”97.  

   

 En el islam, el sufismo, podría considerarse de ser la parte más mística del él en lo 

que a una disposición interior respecta, ya que puede ser expresado a través de diferentes 

comportamientos individuales que ayudan al creyente a progresar en conciencia hacia la 

última realidad que es Dios y teniendo como último objetivo penetrar lo más profundo de 

dicha realidad, que es, el propio aniquilamiento en ella. 

 Realmente el sufismo es el camino que lo prepara a uno para dirigirlo desde su 

propia individualidad hacia lo universal, o sea, desde el mundo de las formas hasta la 

unidad. 

                                                
95 Existen varias copias en: Biblioteca General de Rabat nº:  1388  د  ,984  د; Biblioteca ›asaniyya de Rabat 

nº: 1169-4670-9221; Biblioteca Nacional de Tetuán, nº: 244-532. 
96 Ibn al-Bann…’ al-Ÿaraqus¥†, el místico, murió en 606/1209. KA››ƒLA, ‘U. R. Mu‘Øam al-mu’allif†n, vol. 

10, p. 252. 
97 MUBƒRAK, Zak†. Al-Ta¡awwuf al-isl…m† f† l-…d…b wa al-ajl…q. Beirut: al-Ma¥ba‘a al-‘A¡riyya, s.d., vol. 

1, pp. 41-55. Sobre la lana en el sufismo véase Ibn AL-ËAWZ‡. Talb†s Ibl†s. Beirut: D…r al-Kutub al-

‘Ilmiyya, 1376/1956, pp. 194-195.   
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 El sufismo está intrínsecamente unido, en su práctica, a dos importantísimos 

ámbitos o campos, que son: el de las múltiples verdades universales y la propia realización 

espiritual del ser humano a través de los diferentes niveles de la senda. 

 En opinión de Juan José Sandoval Sánchez, el sufismo (al-ta¡awwuf), corresponde 

al aspecto esotérico o interior (b…¥in†), del islam, en clara oposición al aspecto exotérico o 

exterior (©…hir). Mientras el primero aspira a la contemplación de las realidades divinas o 

espirituales, el segundo se basa en la observancia de las leyes que reflejan en el orden 

individual dichas realidades espirituales, adecuadas a las condiciones de un determinado 

ciclo de la humanidad. El sufí interpreta a las criaturas como un espejo en el que se refleja 

el ser de la divinidad, como una mera apariencia, argumento que refleja claramente la 

influencia de la filosofía helénica, y más en concreto del neoplatonismo98. 

Jassim Alubudi aporta otra forma de interpretar el sufismo, cuando incide en que 

éste se define mediante la observación del modo de vida de quienes lo practican, 

designando de esta forma al movimiento que conlleva una conducta de vida que implica un 

método sistemático de acercamiento a Dios, o un método para pasar de la vida externa 

ordinaria a la realidad interior de Dios. El sufismo no es otra cosa que la mística islámica, 

que encarna la corriente central más potente de esa marea que constituye la revelación del 

islam, y que cautiva a decenas de estudiosos peregrinos99.  

 El camino a seguir por el adepto para alcanzar el grado de purificación implica el 

respeto a la ley islámica (šar†‘a) que consta de una dimensión exterior o exotérica y otra 

que, sobre la base de tal exterioridad, conduce a lo interior, denominada esotérica. En el 

islam sunní, esta dimensión esotérica de la religión, que es la que lleva al desvelamiento de 

la verdad (al-|aq†qa), está casi completamente identificada con el sufismo, mientras, en el 

islam ši‘† lo exotérico y lo esotérico están mezclados constituyendo una estructura general 

de doctrina y prácticas de culto100. La vía o camino del sufí comienza con la mencionada 

ruptura del vínculo con este mundo. Para ello pierde todo interés por la familia, los bienes, 

la patria, la autoridad, o la honra. Su ideal es la indiferencia de la existencia o inexistencia 

                                                
98 SANDOVAL SÁNCHEZ, Juan José. Sufismo y poder en Marruecos.  Milagros de AB• Ya‘zzá. Cádiz: 

Quórum, 2004, p. 76. 
99 ALUBUDI, Jasim. Sufismo y ascetismo. Presentación de Carmen Ruiz Bravo-Villasante. Madrid: Visión 

Net, 1426/2005, p. 5; LINGS, Martin. Qué es el sufismo. Madrid: Taurus, 1981, p. 16. 
100 ALUBUDI, Jasim. Sufismo y ascetismo, p. 6.  
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de las cosas. En retiro consigo mismo, se limita a cumplir con los preceptos de obligación 

y con los derechos religiosos101.      

 Las distintas órdenes representan los distintos métodos iniciativos, cada una de las 

cuales es el fruto de la experiencia de un gran maestro (šayj). El discípulo pasa por una 

serie de etapas cuyo número y cualidades varía según los maestros y las ¥ar†qas102. Sin 

embargo, el itinerario se apoya casi siempre sobre los mismos elementos: 

 

1- Un cierto grado de comprensión, o una toma de conciencia de la unidad divina 

(taw|†d). Unificación, representa la pérdida de la conciencia y la unión mística.  

Como dice Dios en el Corán: “Sabes, pues, que no hay más dios que All…h.” 

(47/19).   

2- Una realización efectiva que consiste en un desposeimiento progresivo ante la 

divinidad. Esta realización, denominada “la pobreza espiritual” (al-faqr), contiene 

de hecho todas las virtudes. 

3- Una integración afectiva fundada en el don de la gracia y el amor, cuyo soporte 

es la invocación de Dios (dikr), y la concentración mental. 

4- Una conclusión, que en plano de la doctrina es la unión con Dios, y en el plano 

humano el descubrimiento del tesoro oculto, enterrado en lo más profundo de sí 

mismo103. 

 

  En opinión de Jasim Alubudi, en árabe la palabra Ta¡awwuf (que designa la 

disciplina y método de los sufíes) está formada por cuatro consonantes: T, Ÿ, W, F. La 

primera letra, T, representa Tawba, el arrepentimiento. El segundo estadio está 

simbolizado por la consonante Ÿ, el estado de paz y alegría (Ÿaf…). La tercera letra, W, 

simboliza Wil…ya, que es el estado de santidad y proximidad de los amantes y amigos de 

Dios. Aquel que está en el estado de santidad es totalmente consciente de ello, está lleno de 

amor y está conectado con Dios. Como resultado es embellecido con el mejor carácter y 

comportamiento. La cuarta letra, F, simboliza el Fan…’, la aniquilación de uno mismo, el 

estado de vacuidad (esta vacío de todo lo que no es la esencia de Dios). La falsa identidad 

de uno mismo se derrite y evapora cuando los atributos divinos entran en el ser íntimo, y 
                                                
101 SANDOVAL SÁNCHEZ, Juan José. Sufismo y poder en Marruecos, p. 76.   
102 Las vías del aspirante a sufí, o podemos decir sendero espiritual, es la vía por la cual el sufí llega a la 

armonización con la naturaleza divina. 
103 Véase http://www.islamhoy.org/principal/boletines/sufinet/sufinews_marzo.htm  ( 17/07/2009). 
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cuando la multiplicidad de los atributos mundanos desaparece, su lugar es reemplazado por 

el último atributo de la unidad104. 

 

 

I.2.4. EL SUFISMO EN MARRUECOS 

 

La tierra magrebí conoció, desde el siglo XI, a maestros ilustres, cuya fama y 

resplandor pueden ser considerados como universales, es el caso de Ab™ Mady…n al-GawÅ, 

M™l…y ‘Abd al-Sal…m ibn Maš†š Ab™ l-›asan Š…÷il†, etc... 

         En sus orígenes, el sufismo marroquí, aunque centrado en el actual Marruecos, tuvo 

una proyección hacia el Este (Egipto), hacia el Norte (al-Andalus), hacia el Sur (el Sáhara) 

y hacia países de África del Oeste. A partir del siglo XIII, dos ramas importantes del 

sufismo universal, la Q…diriyya y la Š…÷iliyya, se desarrollaron en la tierra magrebí. 

Citemos, a título de ejemplo, algunos nombres de maestros que forman el esqueleto del 

sufismo en este territorio: Ab™ Mady…n al-GawÅ105, sevillano de nacimiento e infancia, (m. 

594/1197), más conocido en el oriente árabe que en su región de origen, el Magreb. 

Conoció a varios sufíes ilustres: M™l…y B™‘azza, M™l…y ‘Abd al-Q…dir al-Ë†l…n† y ‘Abd al-

Ra|m…n al-Madan†. Este último es el maestro del gran šayj M™l…y ‘Abd al-Sal…m ibn 

Maš†š (625/1227), maestro del im…m al-Š…÷il† (656/1258).  

  En la historia de al-Š…÷il† es bastante conocido su encuentro con su maestro Ibn 

Maš†š en el monte Alam (donde se desapegó de su ciencias y sus conocimientos literarios 

para recibir la ciencia divina), su viaje a Túnez y después a Egipto, y el éxito notable que 

tuvo en Oriente. Anotemos simplemente que al-Š…÷il† es el fundador de la Š…÷iliyya, la 

célebre rama magrebí del sufismo universal. Esta rama va a tener, al hilo de los siglos, 

diversas ramificaciones. 

 De las zaw…y… (escuelas) y ¥ar†qa (vías) en el siglo XVI citamos las más marcadas:   

 

                                                
104 ALUBUDI, Jasim. Sufismo y ascetismo, p. 5; LINGS Martin. Qué es el sufismo, p. 94; SANDOVAL 

SÁNCHEZ, Juan José. Sufismo y poder en Marruecos, pp.78 y 80. 
105 Veasé BEN ROCHD ER Rachid. Douze siècles de soufisme au Maroc. Casablanca: Déchra, 2008, pp. 45, 

49, y 67 ; FER›AT, ›alima. Le soufisme et les Zaouyas au Magreb. Casablanca: Toubkal, 2003, p. 91. 



KITƒB AL ËUMƒN F‡ MUJTAøAR AJBƒR AL-ZAMƒN 

 45  

1- Z…wiya Ëaz™liyya, fundada por el im…m Mu|ammad al-Ëaz™l†, discípulo de 

Mu|ammad Amgar. Murió en el año 870/1465 en Ëaz™la. Es sobre todo célebre 

por su libro Dal†l al-Jayr…t (Los guías de las bondades). 

 

2- ¦ar†qa Zarr™qiyya, fundada por A|mad al-Barn™s† al-F…s†, conocido por el nombre 

A|mad Zarr™q. Contemporáneo de al-Ëaz™l†, estudio en Fez y después en BarØa. 

Murió en Trípoli en el 849/1445. 

 

3- ¦ar†qa ‘‡sawiyya, refiriéndose a al-H…d† ibn ‘‡sà, conocido con el nombre de al-

Šayj al-K…mal, el “Maestro Perfecto”, Murió en 931/1524 y fue enterrado en 

Mequinez. Esta vía es de origen ŷaz™l†. 

 

4- ¦ar†qa Y™sufiyya, refiriéndose a al-Šar†f Idr†s† A|mad al-Maly…n† (de Mily…na, en 

Argelia). Murió en el 932/1525. Tuvo por maestro a A|mad Zarr™q. 

 

5- ¦ar†qa G…ziyya, fundada en 1526 en Dar‘a, por ›asan al-G…z†, discípulo de 

Maly…n†. 

 

6- Z…wiyya Šarq…wiyya, fundada al final del siglo XVI, de origen ŷaz™l†. Una de sus 

ramificaciones es la ¦ar†qa N…¡iriyya. 

 

7- Z…wiyya Šayjiyya: de los awl…d (hijos) de S†d† Šayj en referencia al nombre de su 

fundador S†d† Šayj. Fue fundada en 1615 a partir de la Maly…niyya por Mu|ammad 

S…hil†. 

 

8- N…¡iriyya en Dar‘a, fundada por S†d† A|mad ibn N…¡ir Dar‘†, muerto en 1674 y 

enterrado en Tamagr™t, en la región de Z…g™ra.  

 

9- ¦ar†qa Wazz…niyya, de origen ŷaz™l†, fundada por M™l…y ‘Abd All…h Šar†f al-

Wazz…n† (m 1089/1678) en Wazz…n106. 

 

                                                
106 BEN ROCHD ER Rachid, Douze siècles de soufisme au Maroc, p. 15. 
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 Más cerca de nosotros, a principios del siglo XX, encontramos a otro sufí 

excepcional, S†d† Ab™ Mady…n B™tš†š. Q…dir† de origen y de formación, él salió de su tierra 

natal (A|f†r, en el este de Marruecos) para recorrer otras regiones de Marruecos y de 

Argelia en busca del Maestro Perfecto. Su búsqueda tuvo resultados excepcionales, ya que 

reunió en una sola vía Q…diriyya las diferentes ramificaciones de la Š…÷iliyya. 

         S†d† Ab™ Mady…n es considerado- junto con sus primos S†d† Mujt…r y S†d† ‘Abb…s- 

como el principal fundador de la ¦ar†qa Butš†š†yya. Esta ¥ar†qa está viviendo una 

expansión notable. En una treintena de años ha podido cubrir todo el territorio marroquí, y 

en estos últimos años tiene discípulos en los cuatro continentes bajo la dirección de su šayj 

actual, S†d† ›amza B™tš†š. Nació en 1922 en Madag, pequeña villa del Este marroquí. 

Conforme al sistema educativo tradicional en vigor su escolarización en el aprendizaje de 

las ciencias islámicas duró unos 17 años, tiempo necesario para adquirir todo el conjunto 

de las ciencias coránicas. Muy pronto ya comenzó a mostrar signos de la santidad107. 

  

 

I.3. OBRAS DE AL-ŠU¦AYB‡  

 

 En sus viajes por los países de Oriente tuvo la oportunidad de escribir libros como: 

 

1- Kit…b al-Ëum…n f† mujta¡ar ajb…r al-zam…n (Las perlas escogidas de las noticias de todos 

los tiempos): 

 

                                                
107 BEN ROCHD ER Rachid, Douze siècles de soufisme au Maroc, pp. 18 y 40-41. A propósito de esta 

¥ar†qa, me parece interesante destacar que el sábado por la noche, el día 29 de Ramaÿ…n 1430 H, que concurre 

con 19 de septiembre 2009, visité la Z…wiyya Madre. Me recibieron como visitante investigador y me 

sumistraron una serie de informaciones muy valiosas sobre esa cofradía. La z…wiyya es igual a las otras. 

Todas tienen reglamentos y principios comunes, pero ésta se diferencia porque se puede contactar con el guía 

espiritual directamente. Me reuní con ellos y me senté con los sabios y alfaquíes expertos de esta cofradía, 

pero no pude ver al šayj porque era muy tarde. Estuve con el autor de la obra Douze siècles de Soufisme au 

Marroc, llamado Er Rachid Ben Rochd, en el que trató y habló de las zaw…yas en Marruecos. A propósito de 

este tema, en fechas recientes está experimentando un auge debido al apoyo del Rey Mu|ammad VI, quien 

ha mandado investigar y escribir sobre esta cuestión debido a la escasez de referencias que existen. 

Estimulada por esta iniciativa, la z…wiyya Butš†šiyya está recopilando contribuciones y colaboraciones para 

crear y establecer una universidad especial para el sufismo. 
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 La obra que constituye el centro de este trabajo fue titulada por Brockelmann y 

Ka||…la ‘Uq™d al-Øum…n f† mujta¡ar ajb…r al-zam…n. También ha mencionado con este 

mismo título en la obra La vie intellectuelle Marocaine sous les Mérinides et les 

Wattasides (XIII, XIV, XV, XVI siècles), por Mohamed B. A. Benchekroun. Es una 

historia general del islam desde sus orígenes hasta el siglo XVI, la época wa¥¥…sí (876-

971/1471-1553), especialmente escribió en la evolución del pensamiento cultural 

magrebí108, con una particular incidencia a la historia de los beréberes. 

Existen diferentes copias de este manuscrito, cuyos detalles se mencionarán más 

adelante109, en las siguientes bibliotecas: 

 

 Biblioteca al-›asaniyya de Rabat: nº 1238-523-3014-1559ز  – 5 479  ز- 6372 ز-

 .ز 1809-2095-2662-3298-3299-3672-7495-8605-809

 

 Biblioteca General de Rabat: nº  2326ك -1603د -1094د -1344د  -579 د. 

 

 Biblioteca al-Qarawiy†n de Fez: nº 1990- 2754. 

 

 Biblioteca Ibn Y™suf de Marrakech: nº 598. 

 

 Biblioteca de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Rabat: nº130  مكل. 

 

 Biblioteca al-A|madiyya de Túnez (Ë…mi‘ al-Zayt™na): nº 6560- 4821. 

 

 Biblioteca General de Túnez (Biblioteca -  ح  -ح– ‘Abd al-Wahh…b): nº 3292. 

 

 D…r al-Kutub al-Mi¡riyya: nº 1599. 

 

 Biblioteca Nacional de París: nº: 1545. 

 

 La Biblioteca Chester Beatty  de  Dublin Irlanda nº: 89/ .110نت  

                                                
108 BENCHEKROUN, M.  La vie intellectuelle Marocaine, p. 436. 
109 Véase Capítulo III: III. 7. Copias de al-Ëum…n.  
110 Véase : http://www.daralnawader.com/books/bookcard.php?NID=4aefeb6f33d40&lang=ar  (02/12/2011). 
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 Biblioteca de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles 

Artes: nº 1 (perdido)111. 

 

2- Al-Lub…b f† muškil…t al-kit…b” (La esencia en los problemas del Libro): 

 

 Ibn ‘Askar lo menciona en su libro con el título de al-D…w|at al-lub…b ‘alà ay…t al-

Kit…b112. Lo escribió al-Šu¥ayb† en el mes de ša‘b…n del año 952/1545, como indica el 

ejemplar nº 1995K de la Biblioteca General de Rabat. 

 Este libro fue mencionado en sus escritos por Ibn ‘Askar, al-Baš†r al-F…s† y al-

›uÿayk†113. El libro tuvo tal difusión que muchas bibliotecas de Marruecos poseen un 

ejemplar de esta interpretación del Corán. Es una obra de reducido volumen que recopila 

las opiniones de los comentaristas del Corán. 

 Dijo Mu|ammad al-Baš†r: “He encontrado los dos libros (al-Ëum…n y al-Lub…b) en 

la región de Ban™ Zirw…l cuando era gobernador”114. 

 

3- Al-›ad†qa al-mustaqilla f† ba‘d fat…w… ‘ulam…’ al-millah” (“El jardín independiente 

sobre algunas fetuas de los sabios de la doctrina”): 

 

 Esta es una obra que trata una serie de preguntas sobre casos jurídicos específicos, 

y sus respuestas dentro de la doctrina m…lik†. Ninguno de los biógrafos que trataron su vida 

le atribuye la autoría de este libro, aunque podría ser parte del que escribió al final de su 

vida. Sólo Mu|ammad ›aØØ† se lo atribuye, y cuenta que el manuscrito nº 3976 de la 

Biblioteca al-›asaniyya de Rabat es uno de los ejemplares de este título115.  

                                                
111 Según comenté en la “Introducción”, en la Academia de Córdoba, cuando fui a consultarlo el viernes 

16/01/2004, me comunicaron que el manuscrito se ha perdido.  
112 Este manuscrito todavía está en la Biblioteca de Tetuán en la sección dedicada al Corán y sus ciencias, con 

el nº 289. Su contenido trata sobre el Corán y la mística, y empieza así: “Las alabanzas a Dios que no se 

puede ver...”.  Y termina con las palabras: “vivir con la gente es un sufrimiento y una miseria, y vivir aislado 

es una curación y un remedio”. El manuscrito, contiene dibujos con varios colores. En su primera página hay 

un círculo decorado dentro del cual está escrito el nombre del libro y su autor. 
113 Ibn ‘ASKAR. D…w|at al-n…šir, p. 16; AL-FIHR‡, M. Qab†lat Ban† Zirw…l, p. 65; AL-›UþAYK‡, M. Al-

Man…qib. Casablanca: Al-Ma¥ba‘a al-‘Arabiyya, 1359/1940, vol. 2, p. 23. 
114 AL-FIHR‡, M. Qab†lat Ban† Zirw…l, p. 65. 
115 ›AËË‡, M. Al-›araka al-fikriyya, vol. 2, p. 482.   



KITƒB AL ËUMƒN F‡ MUJTAøAR AJBƒR AL-ZAMƒN 

 49  

 

4- Kit…b al-Fil…|a” (“El libro de la agricultura”): 

 

 Al-Šu¥ayb† siguió la tradición de sus antecesores andalusíes y se interesó por la 

agricultura116 de forma científica y práctica. De hecho, las fuentes que se refieren a su 

persona cuentan que era un agricultor excelente que no abandonaba su jardín durante el 

día, como tampoco su pluma por la noche. 

 Este libro contiene las opiniones de los agricultores andalusíes, además de las 

novedades sobre la naturaleza y el clima del Magreb, así como sus propias experiencias en 

este dominio. 

 Dividió este libro en ocho partes, la primera de las cuales trata sobre los pilares de 

la agricultura, que para él son cuatro: la tierra, el agua, el abono y el trabajo, explicando 

cada  uno de ellos con detalle. 

 El único ejemplar que queda hoy en día está en la Facultad de Letras y Ciencias 

Humanas de Rabat, con el número  225مكل MKL. 

 

5- å…t al-fa¡layn wa-jla‘ al-na‘layn (“La de las dos estaciones y quita las 

suelas/herraduras”): 

 

 Título extraño que no tiene nada que ver con su contenido científico. Esto confirma 

y aclara que algunos científicos musulmanes antiguamente introducían en sus obras datos 

provenientes de fabulas, leyendas, tradiciones populares, etc. para dar solidez a sus 

argumentos científicos. 

 Este libro es mencionado en el catálogo de los manuscritos de la biblioteca de al-

Qarawiyīn de Fez y trata sobre la química o la alquimia (al-k†miy…’). Ibn ‘Askar sostenía 

que al-Šu¥ayb† había escrito sobre esta disciplina117. 

 

 

 

                                                
116 En el siglo XVI hubo un importante movimiento sufí en Marruecos de personas que se refugiaban en la 

agricultura. Para más información, véase RODRÍGUEZ MANAS, Francisco. "Agriculture, Ÿūfism and the 

State in Tenth/Sixteenth-Century Morocco". Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 59, nº: 3 

(1996), pp. 450-471. 
117 Ibn ‘ASKAR, M. Daw|at al-n…šir, p.16  
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6- Wa¡iyyat al-Šu¥ayb†  (“El testamento de al-Šu¥ayb†”): 

 

 Es un libro que entra en el campo del intercambio de testamentos y consejos entre 

los místicos, algo que era costumbre entre los primeros musulmanes como cumplimiento 

de las instrucciones del Corán y los a|…d†Å del Profeta. 

 Existe un ejemplar en la Biblioteca General de Rabat con el número 1779D. 

 

7- Libro sobre caligrafía:  

 

 Este libro, actualmente perdido y cuyo título no se conoce con exactitud, es 

mencionado por Ibn ‘Askar en su D…w|at al-n…šir. 

  

8- Mift…| al-Øanna bi-šar¥ al-‘amal bi-l-k†t…b wa al-sunna (“La llave del paraíso/jardín con 

la condición de seguir el Corán y la Sunna”): 

 

 De esta obra existe un resumen por Mu|ammad ibn ‘A¥iyya al-Sal…w† que murió en 

1052/ 1643118. 

 

9- Fat| al-b…b al-multazim al-Ø…mi‘ li-ba‘ÿ ma‘…n† kit…b al-|ikam (“Apertura de la puerta 

obligada y recopilada sobre algunas ideas del Libro de la sabiduría”): 

 

Este libro se dedica a explicar la obra al-›ikam al-‘a¥…’iyya (“Explicación de las 

sentencias de Ibn ‘A¥…’”), del sabio, alfaquí e iman Ibn ‘A¥…’ All…h119. La mencionó 

Mu|ammad al-Baš†r120, y existen copias del ms. en Biblioteca General de Rabat, nº: K108, 

y en la Biblioteca de la Mezquita Mayor de Mequinez, nº: 335. 

 

 

 

                                                
118 AL-QƒDIR‡, M. Našr al-maÅ…n†, vol. 2, p. 25. 
119 Nació en Alejandría y murió en 709/1309, en la madraza de al-Mans™r, en el Cairo. MAJL•F, M. ŠaØarat 

al-n™r al-zakiyya, vol. 1, p. 167; AL-TAFTAZƒN‡, Ab™ l-Waf…. Ibn ‘A¥…’ All…h wa-ta¡awwufuhu. El Cairo, 

1389/1969, 2ª ed., p. 80.  
120 AL-FIHR‡, M. Qab†lat Ban† Zirw…l, p. 65. 
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10- Al-’Iš…r…t al-sunniyya f† ba‘d al-mab…|iÅ al-a¡liyya (“Las señales religiosas sobre 

algunos Temas originales”): 

 

Lo redactó al-Šu¥ayb† en Ëum…d… II de 953/1564. Existen copias en:  

 

 Biblioteca General de Rabat, nº: D984 y D1388.  

 Biblioteca al-›asaniyya de Rabat, nº: 1169, 4670, 9221. 

 Biblioteca General de Tetuán, nº: 244, 532. 

 

Esta obra se dedica a explicar el libro al-Mab…|iÅ al-a¡liyya (“Los temas 

originales”) del autor Ibn al-Bann…’ al-Saraqus¥†.121 

 

11- Al-Anw…r f† muškil…t ay…t al-Kit…b (“Luces sobre los problemas de las aleyas del 

Corán"):  

 

Se trata de un resumen de su libro al-Lub…b fī muškil…t al-Kit…b” (“La esencia en 

los problemas del Libro”). 

 

12- ‘Uy™n al-n…©ir†na f† šar| Man…zil al-s…’ir†n (“Los ojos de los observadores en la 

explicación de las Paradas de los caminantes”):  

 

Comentario del libro Man…zil al-s…’ir†n ilà l-|aqq al-mub†n (“Paradas de los 

caminantes hacia la verdad evidente”) de al-Harw† Ab™ Ism…‘†l (481/1089), que trata sobre 

el tema del sufismo. Lo comentó al-Šu¥ayb† y dijo en su presentación del comentario: 

“Cuando ví demasiadas explicaciones dejé de comentar todo (...). Y quien busca la excusa 

(‘u÷r), es equitativo (‘…dil)”.122 

 

فمن ... لما رأیت الشرح یطول علي بجملتھ وال یمكنني االخذ بجمیعھ، تركت علي التعلیق بھ“: قال الشطیبي   

”...التمس العذر فقد انصف   

 

                                                
121 AL-FIHR‡, M. Qab†lat Ban† Zirw…l, p. 65. 
122 AL-ŠU¦AYB‡, M. (‘Uy™n al-n…©ir†n). Biblioteca General de Rabat nº: 2304. 
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13- Tajm†s B™rdat al-B™¡ir†  (Comentario en cinco partes al Manto de lana de al-B™¡ir†): 

 

Comentario a la famosa obra del poeta egipcio de origen bereber al-B™¡ir† (605-

1213/696-1296). Su Qa¡†da al-Burda (“La casida del manto de lana”) es una composición 

de 162 versos en donde alaba al Profeta Mu|ammad y sus virtudes. Esta obra es bastante 

conocida, y al-Šu¥ayb† dividió en cinco partes su comentario, al que tituló Tajm†s B™rdat 

al-B™¡ir†. Existe una copia en la Biblioteca General de Rabat con el número D1641123. 

 

14- Libro de Astronomía:  

 

 En cuanto a este libro, Mu|ammad ›aØØ† señala que se encuentra ahora en la 

Biblioteca Nacional de Túnez, con el número 26124. 

 

15- Šar| al-Qa¡†ÿa  al-r…’iya:  

 

 Mu|ammad Mift…| afirma que el libro que se creía de al-Šar†s† es en verdad de al-

Šu¥ayb†125. 

 

16- D†w…n (Antología poética): 

 

 Al-Šu¥ayb† fue también un poeta. Compuso poesía mística sobre la sociedad en la 

que le tocó vivir, cuyos rasgos temáticos más característicos, destacados por M. al-Fihrī, 

resumo a continuación: 

 

                                                
123 Sobre al-Burda, véase Ibn AL-A›RAŠ, Sa‘†d. Burdat al-B™¡ir† bi-l-Magrib wa-l-Andalus. Al-

Mu|ammadia: Fuÿ…la, 1419/1998; AL-FAJ•R‡ ›anna. T…r†j al-adab al-‘arab†. Beirut: al-B™lsiya, s.d., p. 

865. Existen varias ediciones y traducciones de esta obra, como la de Alejandría: Biblioteca Alexandrina, 

2001 (disco compacto), y Palma: Kutubiyya Mallorca, 2001, entre otras. 
124 ›AËË‡, Mu|ammad. Al-›araka al-fikr†ya. Rabat: D…r al-Magrib, s.d., vol. 1, p. 159. 
125 MIFTƒ›, Mu|ammad. Al-Tiyy…r al-¡™f† wa-l-muØtama‘ f† l-Andalus wa-l-Magrib. Rabat, 1980, vol. 1, p. 

13. 
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 Esta época se ha deteriorado, a dónde podemos huir. 

 La injusticia se ha propagado: cómo pedir nuestro derecho al trabajo y a la 

comida. 

 Los sabios han olvidado sus deberes y han perdido su honor. 

 Entonces, a quién podemos dirigirnos para mostrarnos nuestra verdadera 

religión (d†n). 

 Los sabios han aceptado esta vida y se han dejado el d†n. 

 En sus palabras desprecian esta vida, pero su corazón se aferra a ella.  

 Por eso los sabios se han vuelto siervos de los reyes, porque tienen miedo de 

que les quiten su fortuna.                

 No han leído en sus libros que el pecado capital es querer más este mundo que 

la otra vida después de la muerte. 

 Se han ido los piadosos y los abstinentes, y han venido a este mundo gente que 

adora esta vida. 

 Qué desgracia y qué lastima por este d†n y su gente perdida126. 

 

Me llamó la atención el libro titulado ‘Iqd al-Øum…n f† t…r†j ahl al-zam…n, del autor 

Mu|ammad al-‘Ayn†, fallecido en el año 855/1451. Esta es una historia general del mundo 

islámico, y en su introducción dice el autor: 

 

 “Cuando era joven reuní en el libro la historia del mundo hasta el año 850/1446. 

(Este libro) contiene las noticias de los Profetas y sus historias, así como la 

biografía de nuestro Profeta y lo que ocurrió después de su muerte con los Califas y 

los reyes... ”.127 

 

           Este libro se parece al-Kit…b al-Ëum…n f† mujta¡ar ajb…r al-zam…n  de al-Šu¥ayb†, y 

se pueden observar algunos paralelismos entre ambas obras. 

 El ‘Iqd al-Ŷum…n de al-‘Ayn† es una obra de referencia histórica que sigue el 

tradicional esquema de narrar los hechos enmarcados por años, en donde se pueden 

encontrar recopilados los acontecimientos de Egipto y Damasco en el período de los 

sultanes y reyes que gobernaron entre 699/1299 y 707/1307. Los dos autores, al-‘Ayn† y al-

                                                
126 AL-FIHR‡, M. Qab†lat Ban† Zirw…l, p. 65.  
127 Al-‘AYN‡, B. al-D†n. ‘Iqd al-Øum…n f† t…r†j ahl al-zam…n. El Cairo: D…r al-Našr, 1407/1987. 
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Šu¥ayb†, coincidieron en basarse en la obra histórica de al-¦abar†128 para los primeros siglos 

del islam. 

Por lo que respecta a algunas fuentes que utilizó al-‘Ayn† citamos las siguientes: 

 

- Los “Principios” de al-¦abar† (A|k…m al-¦abar†). 

- El “Resumen de las Clasificaciones” de Ibn al-Ëawz†129 (Ijti¡…r al-mawÿ™‘…t ). 

- La “Historia” de Ibn KaÅ†r130 (al-Bid…ya wa-l-nih…ya, “Principio y fin”). 

- La Historia al-Barz…l† (660-739/1266-1308). 

 

Y en lo que se refiere a las fuentes seguidas por al-Šu¥ayb†, las mencionaré en el 

capítulo dedicado a la materia histórica del autor en su libro al-Ëum…n, aunque adelantaré 

que no utilizó la tradicional forma de presentar los temas por períodos anuales. 

                                                
128 Autor nacido en ¦abaristán (224/838), y muerto en Bagdad (310/922). Entre sus obras más famosas están 

el T…r†j al-umam wa-l-mul™k (historia de los pueblos y reyes), T…r†j al-riØ…l (historia de los hombres) y al-

Ë…mi‘ f† tafs†r al-Qur’…n (compilador exégesis coránica). Véase AL-BAGDƒD‡, Ism…‘†l. Hadiyyat al-‘…rif†n 

f† asm…’ al-mu’allif†n wa-…Å…r al-mu¡annif†n. vol, 2, pp. 26-27, Ibn AL-‘IMĀD AL-›ANBAL‡, Abū l-Fal…|. 

Ša÷ar…t al-÷ahab f† ajb…r man ÷ahab. Beirut: D…r I|y…’ al-Tur…Å, s.d., vol. 2, p. 260; KA››ƒLA, ‘U. R. 

Mu‘Øam al-Mu’allif†n, vol. 9, p. 147; Bosworth, C.E. "al- ¦abarī, Abū Ḏj̲afar Mu|ammad b. Ḏj̲arīr b. Yazīd." 

Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Edited by: P. Bearman; Th. Bianquis; C.E. Bosworth; E. Van 

Donzel; and W. P. Heinrichs. Brill, 2010. Brill Online. UNIVERSIDAD DE GRANADA. 13 December 2010 

<http://brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_COM-1133.   
129 Alfaquí, historiador, nació y murió en Bagdad (510/1116- 592/1195); Laoust, H. "Ibn al-ḎJ̲awzī, ‘Abd al-

Raḥmān b. ‘Alī b. Muḥammad Abu 'l-Faras̲h̲ b. al-Ḏj̲awzī." Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Edited 

by: P. Bearman; Th. Bianquis; C. E. Bosworth; E. van Donzel; and W. P. Heinrichs. Brill, 2011. Brill Online. 

UNIVERSIDAD DE GRANADA. 02 December 2011  

<http://brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_SIM-3139> 
130 Ab™ l-Fid…’ Ibn KaÅ†r, historiado, alfaquí, nació en 700/1300, vivió y murió en Damasco 774/ 1372, véase 

al-MunØid f† l-luga wa-l-a‘l…m, Beirut: D…r al-Mašriq, 2000, p. 13; Laoust, H. "Ibn Kat̲h̲īr, ‘Imād al-Dīn 

Ismā‘īl b. ‘Umar b. Kat̲h̲īr." Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Edited by: P. Bearman; , Th. Bianquis; 

C. E. Bosworth; E. van Donzel; and W. P. Heinrichs. Brill, 2011. Brill Online. UNIVERSIDAD DE 

GRANADA. 02 December 2011 <http://brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_SIM-3237. 
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Primera página del *Kit…b al-Ëum…n* 

Copia de al-Qarawiy†n, nº 1991
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Fin del apartado I y inicio del apartado II del *Kit…b al-Ëum…n* 

Copia de al-Qarawiy†n, nº 1991 
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Fin del apartado II y inicio del apartado III del *Kit…b al-Ëum…n* 

Copia de al-Qarawiy†n, nº 1991 
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Última página del *Kit…b al-Ëum…n* 

Copia de al-Qarawiy†n, nº 1991 
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Primera página del *Kit…b al-Ëum…n* 

Copia de Rabat, n°: D 1344. 
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Última página del *Kit…b al-Ëum…n* 

Copia de Rabat, n°: D 1344. 
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Conclusión del copista, A|mad ibn al-Baš†r 

Copia de Rabat, n°: D 1344. 
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Primeras páginas de *al-Lub…b f† muškil…t al-Kit…b* 

Copia de Tetuán, n°: 289 
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Últimas páginas de *al-Lub…b f† muškil…t al-Kit…b * 

Copia de Tetuán, n°: 289 
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Primeras páginas de *al-Lub…b f† muškil…t  al-Kit…b* 

Copia de la Biblioteca SBIHI Salé (Rabat), nº:72 
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Primera página del * al-Lub…b al-mujta¡ar* 

Copia de la Biblioteca General de Rabat, n°: 1644 D/1 
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Primera página de *al-Anw…r f† muškil…t ay…t min al-Kit…b* 

Copia de la Biblioteca General de Tetuán, n°: 783 
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Última página de *al-Anw…r f† muškil…t ay…t min al-Kit…b* 

Copia de la Biblioteca General de Tetuán, n°: 783 
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Primera página del *Fat| al-b…b al-multazim al-Ø…mi`* 

Copia de la Biblioteca General de Rabat n°: 1777 
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Última página del *Fat| al-b…b al-multazim al-Ø…mi`* 

Copia de la Biblioteca General de Rabat, n°: 1777 
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Primera página del *al-Iš…r…t al-sunniyya f† ba‘ÿ al-mab…|Å al-a¡liyya* 

Copia de la Biblioteca Nacional de Tetuán, n°: 568 
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Última página del *al-Iš…r…t al-sunniyya f† ba‘ÿ al-mab…|Å al-a¡liyya* 

Copia de la Biblioteca Nacional de Tetúan, n°: 568 
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Primera página del *‘Uy™n al-n…©ir†n f† šar| man…zil al-s…’ir†n* 

Copia de la Biblioteca General de Rabat, n°: D-2304. 
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Última página del *‘Uy™n al-n…©ir†n f† šar| man…zil al-s…’ir†n* 

Copia de la Biblioteca General de Rabat, n°: D-2304. 
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Primera página del *Tajm†s Burdat al-B™¡ir†* 

Copia de la Biblioteca General de Rabat, n°: D- 1641 
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Última página del *Tajm†s Burdat al-B™¡ir†* 

Copia de la Biblioteca General de Rabat, n°: D- 1641 
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Primera página del *Mift…| al-Øanna* 

Copia de la Biblioteca General de Rabat, n°: K- 2558 
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Última página del *Mift…| al-Øanna* 

Copia de la Biblioteca General de Rabat n°: K- 2558 
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Primera página de *al-ðad†qa al-mustaqilla f† ba‘ÿ fat…w… ‘ulam…’ al-milla* 

Copia de la Biblioteca al-›asaniyya de Rabat n°: 3976.  
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Última página de *al-ðad†qa al-mustaqilla f† ba‘ÿ fat…w… ‘ulam…’ al-milla* 

Copia de la Biblioteca al-›asaniyya de Rabat n°: 3976.  
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Primeras páginas del *øin…‘at al-fil…|a* 

Copia de Rabat, nº: 225 
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Últimas páginas del *øin…‘at al-fil…|a* 

Copia de Rabat, nº: 225 
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Primera página del *Wa¡iyyat al-Šu¥ayb†* 

Copia de la Biblioteca General de Rabat, n°:1779 
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Última página del *Wa¡iyyat al-Šu¥ayb†* 

Copia de la Biblioteca General de Rabat, n°:1779



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
 
CONTEXTO GEOPOLÍTICO. LA SITUACIÓN DE LOS MORISCOS EN 

EL SIGLO XVI HASTA SU EXPULSIÓN DEFINITIVA (1609). 

 

Es importante destacar el contexto geopolítico en que transcurrió la vida de nuestro 

autor, marcado por la aparición de una cultura morisca que dejó fijada en la historia de 

España una fuerte impronta, a pesar del enfrentamiento final que tuvo lugar en la segunda 

mitad del siglo XVI con la cultura cristiana, enfrentamiento que, según comentaron los 

habitantes de Almuñécar, “despierta en las mujeres y hombres que habitamos esta tierra131: 

es la ruptura definitiva con al-Andalus”132, y tras el cual se confisca el patrimonio morisco 

                                                
131 El topónimo Almuñécar viene de palabra al-Munakkab, que quiere decir “la que rechaza”. Sobre 

Almuñécar en la época islámica véase BENCHERIFA, M. "Almuñécar en la época islámica". Trad. J. Mª. 

Fórneas, en Almuñécar. Arqueología e Historia. III Encuentro Hispano-Árabe. Almuñécar, 1986, 203-270; 

RODRÍGUEZ GÓMEZ, Mª D. El Islam en la costa granadina: introducción a su estudio, Motril-Granada: 

Ayuntamiento-Universidad de Granada, 1993; y, de la misma autora, Las riberas nazarí y del Magreb (siglos 

XIII-XV). Intercambios económicos y culturales, Granada: Ciudades Andaluzas bajo el Islam, 2000,  (al-Mudun; 

4). Sobre la etimología de este topónimo, véase el reciente trabajo de CHAVARRÍA VARGAS, J. A. y 

MARTÍNEZ ENAMORADO, V. De la Ragua a Sacratif. Miscelánea de topónimos andalusíes al sur de Granada. 

Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2009, en el que se da una versión totalmente novedosa sobre cuál fue el 

lugar de desembarco del emir omeya ‘Abd al-Ra|m…n I, concluyendo que fue en la playa de Burriana (Málaga), y 

no en Almuñécar, como se venía creyendo tradicionalmente. 
132 BIRRIEL, Margarita. Mª. La tierra de Almuñécar en tiempos de Felipe II. Expulsión de moriscos y 

repoblación. Granada: Univ-Ayto. de Almuñécar, 1989, p. 8. 
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para venderlo133. Efectivamente, esa ruptura definitiva de la supuesta convivencia que había 

existido en al-Andalus en particular, y en la Península en general, tuvo lugar en el siglo 

antes mencionado, que tomamos como punto de apoyo para nuestro estudio. 

El tema de los moriscos ha dado lugar a una abundante y rica bibliografía, por lo 

que no se puede abarcar en breves páginas, ni tampoco desarrollar toda la historia de los 

moriscos durante el tiempo que estuvieron en la Península, es decir, raíz de la pragmática 

de los Reyes Católicos del 14 de febrero de 1502, hasta su expulsión en 1609, período 

plagado de acontecimientos históricos, políticos, con repercusiones socioeconómicas, 

culturales, etc. Por esta razón, en este capítulo destacamos una panorámica general de los 

moriscos durante la etapa de tragedia que supuso la caída del islam en toda la península, sin 

olvidar el norte de África, que fue su refugio más cercano. Con esta aproximación al 

estudio de los moriscos, pretendo situar al personaje objeto de esta tesis, conocido por al-

Šu¥ayb†, uno de los moriscos que han influido en gran medida en la historia del norte de 

África, cuya existencia es ampliamente conocida, como así lo atestiguan algunos autores e 

investigaciones que se han dedicado a la historia de esta época, según se verá en el apartado 

correspondiente a su biografía. 

Para comprender el nacimiento del fenómeno morisco tenemos que partir de la 

propia historia de la guerra de Granada (1487-1491) y las capitulaciones que firmaron los 

Reyes Católicos con las autoridades nazaríes en las diferentes fases de la contienda, tal y 

como pone de relieve Valeriano Sánchez Ramos134. En este sentido se posiciona Beatriz 

Alonso Acero, quien sostiene:  

 

“Desde que en 1492 se procediera a la conquista de la Granada nazarí, la frontera 

entre cristiandad e islam, tantas veces desplazada a lo largo de los siglos 

medievales, quedaba establecida en unas coordenadas nuevas, dentro de las cuales 

el Mediterráneo se alzaba como principal catalizador de las relaciones entre ambas 

culturas”135. 

 

                                                
133 En la obra de BIRRIEL, viene estudio con números donde aclara cómo se repartieron los bienes de los 

moriscos en Almuñécar. Véase BIRRIEL, M. Mª. La tierra de Almuñécar, p. 196.    
134 SÁNCHEZ RAMOS, Valeriano. “Importancia historiográfica de los moriscos granadinos”, Anuario de 

Historia de la Iglesia, 18 (2009), 325-346, p. 328.  
135 ALONSO ACERO, Beatriz. Sultanes de Berbería en tierras de la cristiandad: exilio musulmán, conversión 

y asimilación en la monarquía hispánica (siglos XVI y XVII). Barcelona: Bellaterra, 2006, p. 20. 
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II.1. ORIGEN DE LOS MORISCOS DEL SIGLO XVI: LA RENDICIÓN DE 

GRANADA. 

 

La Guerra de Granada supuso una pieza clave de la expulsión definitiva de los 

moriscos, cuando los Reyes Católicos aprovecharon el conflicto familiar y los 

enfrentamientos entre los hermanos Ab™ ‘Abd Allāh el Zagal y Ab™ l-›asan ‘Al†, este 

último el legítimo sultán de Granada136. La debilidad musulmana favoreció el avance de los 

cristianos sobre el reino nazarí, conquistando las principales ciudades del reino en cuestión 

de pocos años (Málaga en 1487, y Almería, Guadix y Baza en 1489). Los cristianos estaban 

                                                
136 Este importante episodio histórico ha sido narrado por diversas fuentes. Únicamente se conoce una fuente 

histórica árabe contemporánea que trata del tema; es la Nub÷at al-‘a¡r f† mul™k Ban† Na¡r aw tasl†m Garn…¥a 

wa-nuz™l al-andalusiyyin ilà l-Magrib. Ed. y trad. esp. A. Bustani y C. Quirós, Fragmento de la época sobre 

noticias de los reyes nazaritas o capitulación de Granada y emigración de los andaluces a Marruecos. Larache: 

Publicaciones del Instituto General Franco para la Investigación Hispano-Árabe, 1940; ed. M. R. al-D…ya. 

Damasco: D…r ðasan li al-¦ib…‘a wa al-Našr, 1404/1984; ed. ð. Mu’nis. El Cairo: al-Zahr…’ al-I‘l…m al-‘Arab†, 

1412/1991, 1ª ed. Entre las fuentes cristianas destacan BAEZA, H. de, Las cosas que pasaron entre los reyes de 

Granada desde el tiempo del rey don Juan de Castilla. Relaciones de algunos sucesos de los últimos tiempos del 

reino de Granada. Ed. E. Lafuente Alcántara, Madrid: Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1868; BERNALDEZ, 

A. Memorias del reinado de los Reyes Católicos. Ed. y est. M. Gómez-Moreno y J. de M. Carriazo, Madrid, 

1962; Las capitulaciones para la entrega de Granada. Ed. M. Garrido Atienza, Granada, 1910; ed. facs. con 

estudio preliminar por J. E. López de Coca, (col. Archivum, nº 33), Granada: Universidad, 1992; HENRÍQUEZ 

DE JORQUERA, F. Anales de Granada. Descripción del Reino y Ciudad de Granada. Crónica de la 

Reconquista (1482-1492). Sucesos de los años 1588 a 1646. 2ª ed. A. Marín Ocete, Granada, 1934, (reimp. de la 

2ª ed. Granada: Universidad, 1987, 2 vols.); HURTADO DE MENDOZA, Diego. Guerra de Granada. Madrid: 

Sarpe, 1986 (col. Biblioteca de la Historia de España; 13); ed. B. Blanco González, Madrid, 1970. PULGAR, H. 

del, Crónica de los Reyes Católicos. Guerra de Granada. Ed. y est. J. de M. Carriazo, Madrid: Espasa-Calpe, 

1943, vol. 2. VALERA, D. de, Crónica de los Reyes Católicos. Ed. y est. J. de M. Carriazo, Madrid, 1937. Entre 

los trabajos contemporáneos dedicados a este decisivo período histórico destacamos SUÁREZ FERNÁNDEZ, 

L., y CARRIAZO ARROQUIA, J. de M. La España de los Reyes Católicos (1474-1516). En R. Menéndez 

Pidal (dir.). Historia de España. Madrid: Espasa-Calpe, 1969, 2 vols., vol. I, Tercera Parte, “Historia de la 

Guerra de Granada”, pp. 387-914; ’INƒN Mu|ammad ‘A. A. Nih…yat al-Andalus wa-ta’rīj al-‘arab al-

mutana¡¡irīn. El Cairo: Ma¥ba‘at Mi¡r, 1958, p. 222; VIDAL CASTRO, F. “Historia política”. En Mª J. 

Viguera (coord.). El reino nazarí de Granada (1232-1492). Política. Instituciones. Espacio y Economía. T. 

VIII/3 de J. Mª Jover Zamora (dir.). Historia de España Menéndez Pidal. Madrid: Espasa-Calpe, 2000, 49-248, 

especialmente pp. 189-209, que trata sobre los últimos años del reino nazarí; PRESCOTT. W. Historia de los 

Reyes Católicos. Salamanca: Junta de Castilla y León, 2004; ÁLVAREZ DE MORALES, C. Muley Hacén, 

El Zagal y Boabdil: los últimos reyes de Granada. Granada, 2000. 



KITƒB AL-ŶUMƒN F‡ MUJTAøAR AJBƒR AL-ZAMƒN 

   88 

impulsados por una gran motivación ideológica cuyo objetivo último era la “reconquista” 

de territorios para la fe cristiana, como puso de manifiesto el eclesiástico e historiador 

Andrés Bernáldez, más conocido como el cura de Los Palacios (aprox. 1450-1513), cuando 

cayó la ciudad de Guadix: 

 

 “E el rey fizo luego bendecir todas las mezquitas en iglesias en toda la cibdad, 

donde fizo luego dezir misas e oras; e dio vecindad e pobló la dicha cibdad de 

Guadix de cristianos, donde Jesucristo fué e es adorado, como en los dias antiguos, 

antes que fuese de moros, o por ventura mejor”137 . 

  

En 1491 los Reyes Católicos, iniciaron el sitio de Granada: “El sitio de Granada 

comenzó el 26 de abril y el real se estableció en la alquería de Gozco (GuÅq™), donde al 

poco un fuego lo destruyó y se levantó una ciudad fortificada para acoger al real, bautizada 

por la reina con el nombre de Santa Fe”138. Así se determinó levantar una sólida ciudad, 

que, según citan distintas fuentes, fue “la única ciudad de España, como dice un escritor 

castellano, que jamás ha sido manchada con la herejía musulmana”139. Situada a once 

kilómetros de la ciudad palatina de la Alhambra, desde este punto envió Boabdil a su 

emisario, el venerable Ab™ l-Q…sim al-Mul†|140 para tratar los términos de la rendición de la 

ciudad de Granada, lo que demuestra que el anterior testimonio no es correcto. 

La población comenzó a padecer las angustias del hambre al tener cortadas sus 

fuentes de suministro, encerrados dentro de las murallas sin ayuda del norte de África. 

Boabdil, alarmado por el acuciante peligro, convocó un concilio compuesto por el ejército, 

los caídes y alfaquíes, y se reunieron para tratar los términos de la rendición. Después de 

grandes debates y de muchas dificultades, el rey se vio obligado a firmar los acuerdos de 

capitulación de Santa Fe, el día 25/4/1491141, a cambio de obtener importantes 
                                                
137 BERNALDEZ, A. Memorias del reinado de los Reyes Católicos. Ed. y est. M. Gómez-Moreno y J. de M. 

Carriazo, Madrid: Real Academia de la Historia, 1962, p. 220. 
138 VIDAL CASTRO, F. “Historia política”, p. 206. 
139 ESTRADA. Población de España; MARTYR, P. Opus epistolarum; MÁRMOL CARVAJAL, L. del. 

Historia del rebelión de los moriscos, autores citados por PRESCOTT. W. Historia de los Reyes Católicos, 

vol. 2, p. 228. Véase también ‘INƒN Mu|ammad ‘A. A. Ni|…yat al-Andalus, p. 222.  
140 Véase Las capitulaciones para la entrega de Granada. Ed. Miguel Ángel Garrido Atienza, est. preliminar J. 

E. López de Coca Castañer. Granada: Universidad, 1992, doc., nº 41, pp. 153-166, y doc. 61, pp. 295-303. 
141 VIDAL CASTRO, F. “Historia política”, p. 206. Como se ha mencionado en la nota anterior, estos acuerdos 

fueron editados por Miguel Ángel Garrido Atienza. 
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prerrogativas para la población mudéjar. Así pues, el texto de las capitulaciones dice, 

literalmente:  

 

“ Item es asentado e concordado que sus altezas e sus decendientes para siempre 

jamás dejarán vivir al dicho Rey Muley Baaudili e á los dichos al-caides, e 

caballeros e escuderos, e viejos e buenos hombres, e comunidad, chicos e grandes, e 

estar en su ley, e non les mandarán quitar sus algimas e zumaas, e almuédanos, e  

torres de los dichos almuédanos, para que llamen á sus propios e rentas como agora 

los tienen, e que sean juzgados por su ley xaraçina con consejo de sus alcadis, según 

costumbre de los moros, y les guardarán e mandarán guardar sus buenos usos e 

costumbres. 

Item es asentado e con cordado que no les tomarán ni mandarán tomar sus armas e 

caballos, nin otra cosa alguna agora nin en tiempo alguno para siempre jamás, 

ecebto todos los tiros de pólvora grandes e pequeños que han de dar e entregar 

luego á sus Altezas. 

Item es asentado e concordado que todas las dichas personas, hombres y mugeres, 

chicos e grandes de la dicha cibdad e el dicho Albaicín, e de sus arrabales e tierras, 

e de las dichas Alpujarras, e de la otras tierras que entraren so este partido e asiento, 

que se quisieren ir á vevir allende e á otras partes que quisieren, que puedan vender 

sus faciendas y bienes muebles e Raices á quien quisieren; e que sus Alteras e sus 

decendientes  agora nin en tiempo alguno para siempre jamás non puedan vendar 

nin vienden á persona alguna que gelos quieran compra; e que sus Alteras los 

quisieren, que gelos dén pagándolos y comprándolos por sus dineros ante que á 

otro”142. 

 

 Sintetizando, podemos decir que con estas capitulaciones se aseguraba a la 

población musulmana la propiedad de sus pertenencias y la práctica de su religión y 

costumbres, así como se facilitaba su paso a tierras del islam. 

Boabdil entregó las llaves del palacio de la Alhambra el día 2 enero 1492, saliendo 

por la puerta de los Siete Suelos hacia La Alpujarra143, y esa puerta se tapió a petición suya 

                                                
142 Las capitulaciones para la entrega de Granada, pp. 273-274. 
143 ‘INƒN Mu|ammad ‘Abd Allƒh. Nih…yat al-Andalus wa-ta’rīj al-‘arab al-mutana¡¡ir†n, p. 2 52.  
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para que nadie pudiera volver a pasar por ella, como menciona Prescott144. Al año siguiente, 

y a pesar de lo establecido en las Capitulaciones de Santa Fe, se vio obligado a vender sus 

propiedades a los Reyes Católicos y a trasladarse a vivir a África, embarcándose desde 

Adra hacia Melilla, tras lo cual se desplazó a Fez145. Según al-Maqr†146, quien visitó sus 

alojamientos personalmente, en esta ciudad residió y mandó construir palacios al estilo de 

al-Andalus, y murió allí mismo en el año 940/1533-1534147. Al contrario de lo que creían 

algunos historiadores del siglo XIX, quienes sostenían que perdió la vida defendiendo 

causas ajenas, luchando a favor de sus amigos wa¥¥…síes contra tropas de Berbería que 

amenazaban Fez en el año 1536148, lo cierto es que el último sultán de Granada falleció en 

su palacio de muerte natural. Boabdil dejó dos hijos, Y™suf y A|mad, quienes, a juicio de 

al-Maqr†, sufrieron el hambre y la pobreza junto a los mendigos del pueblo149. 

 

 

II.2. LA TRAGEDIA DE LA EXPULSIÓN DEFINITIVA DE LOS 

MORISCOS. 

 

Durante el siglo XVI en la Península Ibérica se vivieron unos sucesos 

trascendentales relacionados con la rebelión de los moriscos, que acabaron en última 

instancia con la expulsión definitiva de éstos. Debido a la decisión de obligar a los 

                                                
144 PRESCOTT. W. Historia de los Reyes Católicos, vol. 2, p. 235 
145 VIDAL CASTRO, F. “Historia política”, p. 209. 
146 Autor, historiador nacido en Tremecén (Argelia), en 986/1587, residió en Fez y el Cairo, y murió en esa 

última ciudad en Ëum…dà II 1041/1631, véase KA››ƒLA, ‘U. R. Mu‘Øam al-mu’allif†n. Damasco: al-Tarq†, 

1376/1957, vol. 2, p. 78, y MAJL•F, M. ŠaØarat al-n™r al-zakiyya, vol. 1, p. 300; Es más conocido bajo el 

nombre del al-Maqqar†, pero otros autores lo vocalizan de forma diferente prononciándolo por el nombre de 

al-Maqr†, lo cual parece más correcto puesto que sus orígenes estaban en la ciudad de Maqra (َمْقَرة) que 

todavía se pronuncia así hasta hoy. Sobre esta contradicción véase KISSAMI, El Mostapha. Tesis Doctoral: 

Fetuas, mawâzil y ahkâm andalusíes en la Tuhfa al-fawâ’id de Abû Yahyà Ibn `Âsim al-Garnâtî (m. 857H. 

/1453 J.C.). Dir.: Emilio Molina López. Granada, 2010, p. 27. 
147 AL-MAQR‡, A. Naf| al-¥†b min gu¡n al-Andalus al-ra¥†b, vol. 4, p. 527. Véase también VIDAL 

CASTRO, F. “Historia política”, p. 209; ‘INƒN, Mu|ammad. Nih…yat al-Andalus, p. 262; AL-NƒŸIR‡, A. 

Al-Istiq¡…’ li-ajb…r duwal al-Magrib al-Aq¡à, vol. 4, p. 105. 
148 PRESCOTT. W. Historia de los Reyes Católicos, vol. 2, p. 235. IRVING Washington. Crónica de la 

conquista de Granada., pp. 528-529, quien fue la base para ‘INƒN Mu|ammad. Nih…yat al-Andalus. p. 272. 
149 AL-MAQR‡, A. Naf| al-¥†b, vol. 4, p. 529. 
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musulmanes a bautizarse en la fe católica bajo riesgo de expulsión, que fue tomada por los 

Reyes Católicos para conservar la unidad religiosa del país, y se materializó en la 

pragmática del 14 de febrero de 1505, gran parte de la comunidad musulmana mantuvo 

viva sus costumbres religiosas practicando el islam de forma encubierta hasta el momento 

de la expulsión, haciendo uso del kitm…n, o “discreción”, “secreto”, según menciona Louis 

Cardaillac150.   

Sin embargo, en 1566 se celebró una junta en Madrid, en la cual se acordó retirar 

las órdenes dictadas en 1562, obligándoles de este modo a hablar en castellano durante los 

tres años que siguieron, así como anulando los contratos escritos en lengua árabe, y 

entregando los libros árabes para ser revisados, entre otras medidas151. 

 

 Como testigo de la tragedia de los moriscos tenemos el testimonio anónimo de uno 

de ellos conservado en un poema, pidiendo la ayuda del sultán otomano Bayacit II152. 

Existe una versión del mismo compilada por al-Maqr† en su obra Azh…r al-riy…d153, y otra 

que pertenece al profesor jubilado Abdelmalik Mouaden, quien me permitió generosamente 

realizar una copia del mismo, la cual contiene algunas diferencias con respecto al texto 

recogido por el autor de Tremecén154.  

El poema conservado por el profesor Mouaden es el siguiente: 

 

                                                
150 CARDAILLAC Louis. Moriscos y cristianos un enfrentamiento polémico (1492-1640). Madrid: Fondo de 

Cultura Económica, 1979, pp. 32 y 85. 
151 CABANELAS RODRÍGUEZ, Darío, “Estudio Preliminar” de LONGÁS BARTIBAS, Pedro. Vida 

religiosa de los moriscos. Granada: Universidad, 1990 (ed. facsímil de la ed. de: Madrid: Imprenta Ibérica, 

1915), pp. XLV-XLVI.  
152 Ab™ Zayd (1481-1512), conocido también como Bayacit II (Bayaceto, en las crónicas cristianas), gobernó 

tras la muerte de su padre, el sultán Mu|ammad al-F…ti|. Fue poeta, autor, alfaquí, astrónomo. Ante la 

petición de ayuda por parte de los moriscos, envió una flota que no cumplió con su cometido, pues tuvo que 

enfrentarse contra otros enemigos como griegos, una coalición franco-española, y contra su propio hermano. 

Véase ŠƒKIR, M. Al-T…r†j al-isl…m†. Beirut: al-Maktab al-Isl…m†,1411/1991, vol. 8, pp. 92-95; y AL-

ŸALƒB‡, ‘Ali, M. al-Dawla al-‘uÅm…niyya. Beirut: D…r al-Bay…riq, 1420/1999, p. 267.   
153 AL-MAQR‡, A|mad. Azh…r al-riy…ÿ f† ajb…r ‘Iy…ÿ. Ed. M. al-Saqā, I. al-Ibyārī y ‘A. ›. al-Šalabī. El 

Cairo: Ma¥ba‘at Laŷnat al-Ta’līf wa al-Tarŷama wa al-Našr, 1358-1361/1939-1942, vol. 1, p. 109.  
154 El profesor Mouaden sostiene que su texto es el original, pues, según sus propias palabras: “No niego que 

sí, que hay versos parecidos entre los dos poemas, sin embargo este que poseo yo es el original y me llegó 

por mis abuelos. Yo he buscado en todas las bibliotecas, pero no encontré uno similar”. Quiero agradecer al 

profesor Mouaden su amabilidad por permitirme utilizar este valioso material. 
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- Texto árabe155: 

 

    الحمد هللا                    و صلى اهللا على سیدنا محمد و أھلھ وصحبھ                    

  

  بطاقة أھل األندلس التي بعثوھا لسلطان مكة

  

  خیر األئمــــــــــةأخص بھ موالي    ***   سالم كریم دائم متجـــــــــــــدد .1

  وسلطان دار المصطفى خیر بقعــة   ***  سالم على موالي سلطان مكــة .2

  فبورك لم الرسل في أرض أیلـــــة   ***  سالم على موالي من حاز ملكھ .3

  صخرة المعراج أفضل صخــرة  بھ  ***  وحاز بالد الشام والمسجد الذي .4

  ــــةـهللا في كل لحظــــــعلیھ سالم ا  ***   سالم على من ملكھ ملك یوسـف .5

  ـــــةـوملكھ الرحمان كل فضیلـــــ   ***  كذلك حاز الفرس والطور ملكـھ .6

  ــــــةـومسكنھ أكرم بھا من مدینــــ   ***  سالم على من دار مصر مقیــلھ .7

  لھ كل عام كسوة بعد كســــــــــــوة      ***سالم على من كسوة البیت عنـده .8

  ــــةـوزینھ بالنیل مثل العروســـــــ   ***   ملــــــكھسالم على من شید اهللا .9

  ــةـوأعطاه ملكا في البحار الثالثــــ      ***سالم على من وسع اهللا ملكـــــھ .10

  وزادكم ملكا على كل أمـــــــــــــة   ***  سالم علیكم شرف اهللا قدركــــــم .11

  ـةـغرب في أرض ذلـــــبأندلس بال   ***  سالم علیكم من عبید تخلفــــــــوا .12

  ـةــمصاب عظیم یا لھا من مصیبــ  ***   سالم علیكم من عبید أصابھــــــم  .13

  ـزةــ شیوبھم بالنتف من بعد عــــــــ***    سالم علیكم من شیوخ تمزقـــــت .14

  رةــعلى جملة اإلعالج من بعد ستــ  ***  سالم علیكم من وجوه تكشفـــــت .15

  وندعوا لكم بالخیر في كل ساعــــة  ***   ـــــمنقبل أرضا حل فیھا بساطكـ .16

  ـةــوعافاكم من كل سوء ومحنــــــــ  ***  اإللھ ملككم وحیاتكــــــــــــم أدام .17

  ــرمــوأسكنكم دار الرضا والكــــــــ  ***  وأیدكم بالنصر والظفر بالعـــدا .18

  ـةـلرزیـ ا من الضر والبلوى وعظم***    شكونا لكم موالي ما قد أصابنـــا .19

  ظلما وعوملنا بكل قبیحــــــــــــــــة  ***   غدرنا ونصرنا وبدلوا دیننـــــا .20

  ـــــةـجـــــــلو  وبحر عمیق ذو ظلم ***   أحاط بنا بحر من الروم زاخـــــر .21
                                                
155 La versión de al-Maqr† se encuentra en Azh…r al-riy…ÿ, vol. 1, pp. 109-111. 
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  نقاتل أھل الكفر في كل ساعـــــــــة  ***  وكنا على دین النبي محمـــــــــد  .22

  ـــةـ وقلـــــــــــ بقتل وأسر ثم جوع  ***  یمــــا ونلي أمورا في الجھاد عظ .23

  كسیل عظیم حملة بعد حملـــــــــــة***    فجاءت علینا الروم من كل جانب .24

  ـــــدةــبجد وحزم من خیول وعــــــ***     ومالوا علینا كالجراد بجمعھـــــم .25

  ــــــةــــــــــفیقتل منا فرقة بعد فرقـ  ***  فكنا بطول الدھر نلقى جموعھـــم .26

 

- Traducción156: 

  

1. Una paz noble, perdurable y siempre renovada es atribución exclusiva de mi Señor, el 

mejor de los Imánes. 

2. La paz sea sobre mi señor el sultán de La Meca y el sultán de la casa del Profeta, el 

mejor sitio.  

3. La paz sea sobre mi señor quien posee su reino, que está bendecido para unir a los 

mensajeros en esta tierra bendita. 

4.  Y posee la tierra de Damasco y la mezquita cuya piedra de al-Mi‘r…Ø157 es la mejor 

piedra. 

5.  La paz sea sobre quien tiene el mismo reino que José, la paz de Dios sea con él todo el 

tiempo. 

6.  Y también su reino comprende Persia y la montaña de al-¦™r158, Dios el Misericordioso 

le hizo reinar con toda la virtud. 

7.  La paz sea sobre quien se paseó por Egipto y su hogar es el mejor sitio.  

                                                
156 Salvo los versos 13, 23 y 25, que son obra de GARCÍA-ARENAL, Mercedes. Los moriscos. Madrid: 

Editora Nacional, 1975, pp. 34-35, el resto de la traducción es mía. 
157 Esta piedra, situada en el centro de la Mezquita al-Aqsà, es especialmente significativa para los 

musulmanes porque antes del islam estaba considerada como la dirección obligatoria para la oración por los 

profetas, y porque desde allí se inició el viaje nocturno del Profeta desde Jerusalén al cielo. Aparece en el 

Corán (17:1). 
158 Para los musulmanes, este monte es el Monte Sinaí (Monte de Moisés o Monte de Dios), en el que Dios 

habló a Moisés y le comunicó la Torá. Aparece en varias aleyas del Corán (2:62), (19:52), (20: 11 y 78), (28: 

46), (79:16). 
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8.  La paz sea sobre aquel quien tiene toda la tela de la Ka‘ba, que se renueva cada año. 

9. La paz sea sobre aquel cuyo reinado construyó Dios y lo adornó con el Nilo, como se 

adorna a una novia159 

10.  La paz sea sobre aquel cuyo reinado amplió Dios dándole un reino en los tres mares. 

11.  La paz sea sobre ti, a quien Dios exaltó con tu rango y te hizo reinar sobre todos los 

musulmanes160.   

12. La paz sea contigo en nombre de los esclavos que permanecen en al-Andalus, en 

Occidente, la tierra de la humillación161. 

13.  La paz sea contigo en nombre de unos esclavos afligidos por una enorme calamidad, 

¡ay, y qué enorme ha sido! 

14.  La paz sea contigo en nombre de unos ancianos cuyo blanco cabello se mesaron a 

jirones, después de haber conocido la gloria. 

15.  La paz sea contigo en nombre de unos rostros obligados a descubrirse entre bárbaros, 

tras haber permanecido velados. 

16.  Besamos el suelo de tu corte e invocamos para ti el bien en todo tiempo. 

17.  Que Dios prolongue tu reinado y tu vida, y te preserve de todo mal y toda desgracia. 

18.  Y te apoye con la victoria y el triunfo sobre el enemigo y te aloje en su complacencia y 

su cuidado.  

19.  Nos quejamos ante ti, mi señor, del perjuicio, la desgracia, y la enorme calamidad que 

nos aflige.  

20.  Hemos sido traicionados y convertidos al cristianismo rompiendo con nuestra otra 

religión; hemos sido oprimidos con deshonor. 

21.  Nos rodeó un mar de cristianos162 y el mar insondable, profundo y tenebroso163.  

                                                
159 Este verso es idéntico al verso 5 (p. 109) de la versión de al-Maqr†. 
160 Coincide con el verso nº 6 del poema de al-Maqr†, sin embargo, en lugar de la palabra “nación” aparece 

“religión”. Véase AL-MAQR‡, A|mad. Azh…r al-riy…ÿ f† ajb…r ‘Iy…ÿ, vol. 1, p. 109   
161 Este verso es idéntico al verso 9 (p. 110) de la versión de al-Maqr†. 
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22.  Y sin embargo bajo la religión del Profeta combatimos a los infieles (ahl al-kufr) todo 

el tiempo164. 

23.  Corriendo en la Guerra Santa grave peligro de ser muertos o capturados y sufriendo 

hambre y sed. 

24.  Pero los cristianos nos atacaban por todas partes como un vasto torrente, ataque tras 

ataque165.  

25.  Barriéndonos en su empuje como una bandada de langostas, con su multitud de 

caballería y armas. 

26.  A pesar de todo resistimos a sus ejércitos durante largo tiempo exterminando grupo 

tras grupo. 

 

 Según las palabras del profesor Mouaden, esa casida es una herencia de sus 

antepasados, que lo conservaron hasta llegar a sus manos; por lo tanto, considera que es la 

versión original, puesto que al-Maqr† no mencionó de dónde tomó el poema. Este poema es 

similar al de al-Maqr†, tanto en su forma como en su contexto. Todo parece indicar que el 

texto original tuvo varias copias con diferentes variaciones. Ahora bien, puesto que 

ninguno de los dos poemas contiene una fecha concreta de redacción, resulta muy difícil 

precisar cuál de las versiones es la más fiable con respecto al texto original.   

 Esta casida es un testimonio muy vivo y directo de las persecuciones, torturas, 

violencia y matanzas de las que fueron víctimas los moriscos del siglo XVI, cuyo punto 

final fue la expulsión masiva que destruyó gran parte de la civilización islámica en la 

península, uno de los períodos más refinados, prolongados y significativos de su historia. 

 La expulsión definitiva tuvo como uno de los destinos principales el norte de 

África, aunque la primera emigración masiva de andalusíes al Magreb fue la de los 

cordobeses expulsados tras de revuelta del arrabal de Córdoba, al principio del siglo IX, 
                                                                                                                                              
162 “Ba|r al-R™m†”, literalmente “un mar de romanos/bizantinos”. 
163 Se refiere al Mar Mediterráneo. 
164 En el poema de al-Maqr† aparece: Nuq…tilu‘·umm…l…’ al-¡al†bi bi-niyya, “combatimos a los fieles de la 

cruz con una gran intención (niyya)” (vol. 1, p. 110, verso 21). 
165 En el poema de al-Maqr† aparece, Bisayl ‘a©†m Øumla ba‘da Øumla, “cuerpo de ejército tras cuerpo de 

ejército, como un vasto torrente”  (vol. 1, p. 110, verso 23). 
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quienes no encuentraron estructuras de acogida. Estos primeros expulsados crearon la 

ciudad de Fez con una infraestructura andalusí, que se convirtió en capital 

ininterrumpidamente durante doce siglos, según menciona Mikel de Epalza166. La mayoría 

de los moriscos tuvo por destino Marruecos, y sobre todo se concentró en ciudades como 

Ceuta, Tetuán y otros lugares próximos al Estrecho. En un número bastante significativo se 

alistaron en ejércitos, y otros acabaron fundiéndose con la población urbana de Tetuán, 

Tánger, Fez y Chaouen. Otro grupo se asentó más al sur, en torno a Rabat, cerca de Salé167. 

Sobre el tema de la falta de información acerca de la inmigración morisca se pronuncia 

Guillermo Gozalbes Busto en los siguientes términos: 

 

 “Lo que ocurre cuando ésta se establece en los países africanos de “allende” no ha 

sido abordado por la historiográfica hispana más que muy escasa y parcialmente. En 

concreto, desconocemos casi todo de cuál fue el destino de los moriscos en 

Marruecos, tanto de los que, en abundancia y clandestinamente, emigraron a lo 

largo del siglo XVI, como de los arribaron cuando la expulsión definitiva, en el 

siglo XVII”168. 

 

No obstante, se conservan algunos testimonios de individuos que se vieron 

afectados por esta terrible tragedia. Uno de los moriscos que vivió los acontecimientos de 

la persecución fue Ših…b al-D†n A|mad ibn al-Q…s†m ibn al-Faq†h, más conocido por los 

nombres de Af™qayy, de Ših…b al-D†n al-›aØar†, o de Bejarano. Merece la pena dedicar una 

atención especial a este autor cuya obra es fundamental para conocer de primera mano el 

período histórico que nos ocupa en este apartado. Había nacido en Láchar (al-›aŷar al-

A|mar), un pueblo de Granada. Era alfaquí y médico, intérprete del árabe y conocedor de 

varios idiomas, entre ellos el castellano, portugués, francés e italiano. Abandonó al-

Andalus en el año 1007/1598, es decir, 11 años después del decreto de expulsión. Después 

de un periplo por diversas ciudades, llegó a Marrakech en la última época del sultán 

                                                
166 EPALZA, Mikel de. Los moriscos antes y después de la expulsión. Madrid: Mapfre, 1992, pp. 181-182. 
167 BARRIOS AGUILERA, Manuel. Granada morisca, la convivencia Negada. Granada: Comares, 2002, pp. 

212- 213. 
168 GOZALBES BUSTO, Guillermo. Los moriscos en Marruecos. Maracena (Granada): T.G. Arte Juberías, 

1992, p. 9-10 
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A|mad al-Man¡™r169. Fue traductor de este último en 1007/1599, y también de su sucesor, 

el sultán M™l…y Zayd…n170, así como de sus hijos. Fue embajador de M™l…y Zayd…n en 

Francia y en Holanda (1022/1613), y peregrinó en el año 1046/1636. A su regreso se 

estableció durante un año en Egipto, y luego fue a Túnez, en donde tradujo al árabe el 

manuscrito al-‘Izz wa-l-man…fi‘ (La gloria y los beneficios), de Ibr…h†m ibn A|mad G…nim 

al-Andalus†, que lo había redactado en castellano171. Compuso la obra titulada N…¡ir al-D†n 

‘alà l-qawm al-k…fir†n, en donde relata su vida y la experiencia de los moriscos en suelo 

peninsular, dando grandes detalles sobre las penalidades que tuvieron que padecer. Muy 

importante es su conexión con los libros plúmbeos hallados en el Sacromonte de Granada, 

puesto que fue uno de los traductores autorizados para desentrañar su contenido. No se 

conoce con seguridad ni la fecha ni el lugar de su fallecimiento172. 

                                                
169Gobernó Fez y Marrakech en el año 986/1578, famoso por al-åahab†, historiador y poeta, nació en Fez 

956/1549 y murió en 1012/1603. Su reino llegó hasta al-S™d…n, al sur del Sáhara. Véase Ibn AL-Qƒþ‡, A. 

Ëa÷wat al-iqtib…s,  vol. 1, p. 114;  KA››ƒLA, ‘U. R. Mu‘Øam al-mu’allif†n. Damasco: al-Ttrqq† 

,1376/1957, vol. 2, p. 183 
170 Alfaquí, gobernó en Marrakech el lunes 26 Rab†‘ I / 25 agosto 1603 y fue enterrado el día 1 de Mu|arram 

1037/1627 en la misma ciudad a lado del sepulcro de su padre, al-Man¡™r. Véase Ibn AL-‘ABBƒS. Al-I‘l…m, 

vol. 3, p. 253. En al-Istiq¡…’, menciona al-N…¡ir† que los piratas de España ocuparon el barco del sultán 

Zayd…n, cargando unas 3000 obras prestigiosas de religión, literatura y filosofía. Esas obras siguen estando 

en las estanterías del Escorial en Madrid. Véase AL-NƒŸIR‡, A. Al-Istiq¡…’, vol. 6, p. 70. 
171 Autor nacido en Granada, fue uno de los moriscos que mantuvo su fe en secreto, bajo presión de los 

cristianos. Aprendió la lengua española para salvarse y poder emigrar de al-Andalus. Era capitán de barco y 

participó en incursiones de piratería contra las embarcaciones españolas. Estudió técnicas de guerra, que es el 

tema del que trata su libro. Murió en Túnez en 1048/1638. Véase KA››ƒLA, `U.R. Mu`yam al-mu’allif†n, 

vol. 1, p. 9; y AL-BAGDƒD‡, Ism…‘†l. Hadiyyat al-‘…rif†n, vol. 1, p. 31. Hay una copia de esta traducción 

árabe en Marruecos, Biblioteca Real de Rabat, nº 2646. La autobiografía de al-›aØar† aparece en las tres 

últimas páginas. 
172 Esta obra fue editada por. Razz™q M. Casablanca: Manš™r…t Kulliyat al-Ad…b, 1407/1987, que es la 

edición que aquí se utiliza. Hay otra edición por A. H. Basay, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyya, 1999, y un 

texto bilingüe, árabe-inglés, con traducción y edición crítica de P.S. Van Koningsveld, Q. Al-Samarrai y G. 

Wiegers, Madrid: CSIC y AECI, 1997. Véase la biografía de este personaje en la introducción de M. Razz™q, 

pp. 5-6; EPALZA, M. de. Los moriscos, pp. 157-160; Ibn AL-‘ABBƒS, I. Al- I‘l…m bi-man |alla Marr…kuš 

wa-Agm…t min al-a‘l…m, vol. 2, pp. 273-276; SARNELLI CERQUA, Clelia. “La contribution de al-Hagari à 

l’histoire d’al-Andalus”, Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid, XIII (1985-1986), 

pp. 113-119; PONS, B. “Una nota sobre Ahmad Ibn Qasim Al-Hayarí Bejarano”. Sharq Al-Andalus: 

Estudios mudejares y moriscos, 13 (1996), pags. 123-128; EL-OUTMANI, I. “Al-Hayari Bejarano niño 

(Dato autobiográfico inédito)”. Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid, 
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Al final de su traducción de al-‘Izz wa-l-man…fi‘, al-›aØar† incluyó el relato de su 

experiencia vital. En este relato describió cómo preparó, a lo largo de muchos años, su 

huida de España, diciendo: 

 

 

 

 

“Y digo: sabed que la lengua árabe fue la primera lengua con la cual empecé a 

hablar en las tierras de al-Andalus, sin embargo los cristianos torturaron  y 

castigaron a todos aquellos que dominaban el árabe, y por eso aprendí la lengua de 

los cristianos para mantener mis conversaciones. Después, Dios me inspiró dejar la 

tierra e ir con los musulmanes, sobre todo cuando confirmé que los cristianos 

habían tomado el control de las cuevas para que los musulmanes no las usasen 

como refugio en sus preparativos para la huida. Por este motivo, buscaban en las 

cuevas por si encontraban a algún andalusí escondido para torturarle y matarle. Así 

pasé años aprendiendo a hablar, escribir y leer sus textos para hacerles creer que era 

uno de ellos, y por lo tanto podría dejar sus tierras e ir a la tierra del islam. Fui a las 

tierras situadas en la costa del mar, donde había una guarnición del ejército, estuve 

                                                                                                                                              
(2009), consultado en http://www.ucm.es/info/especulo/numero43/bejarano.html (19-10-2010); EL-

OUTMANI, I. “El morisco Cide Hamete Bejarano, autor del Quijote”. Espéculo. Revista de estudios 

literarios. Universidad Complutense de Madrid, (2005), consultado en 

http://www.ucm.es/info/especulo/numero30/cidiham.html (19-10-2010). 
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con ellos y no dudaron de mí. Desde allí viajé hacia la tierra de los musulmanes. 

Por lo tanto, mis estudios tenían la intención de acercarme a Dios en las tierras de 

los musulmanes (...)”173. 

 

        Ših…b al-›aØar† en otra de sus obras, Ri|lat Ših…b ilà liq…’ al-a|b…b (El viaje de 

Ših…b al encuentro de los seres queridos), sigue describiendo su salida de al-Andalus, y la 

situación que allí vivió durante unos 20 años: 

 

 “Que estaba bajo la presión de los cristianos, que obligaron a los musulmanes a 

adoptar el cristianismo. Sin embargo a quien se reveló, lo castigaron, torturaron  y 

quemaron. Y por lo tanto los musulmanes rindieron culto a dos religiones: al islam 

en secreto y el cristianismo en público” 174.  

 

La experiencia que relata al-›aØar† sobre la acogida que tuvo en tierras 

norteafricanas fue muy positiva, y totalmente diferente de lo que dicen algunos 

investigadores refiriéndose a la recepción que dedicaron a los moriscos. En este sentido, 

Miguel Ángel de Bunes Ibarra comentó: “Se instalan en zonas más cercanas a la península 

para poder respirar aire de España y recuerdan las regiones donde nacieron”175. Esto no 

tiene nada que ver con la realidad de los asentamientos de los moriscos, que también se 

encontraron en Túnez, Francia y Turquía y desde aquellos sitios no llegaba el aire de al-

Andalus. 

La aportación de al-›aØar† sigue mencionando datos muy interesantes, como son 

las noticias sobre el registro de los moriscos. Así, explicó que antes de salir de al-Andalus, 

Felipe II mandó registrar a todos los habitantes andalusíes jóvenes, viejos e incluso 

aquellos en los vientres de sus madres. Sin embargo, según al-›aØar†, nadie supo el motivo 

                                                
173 AL-RIYƒŠ, I. Ibn G…nim al-Andalus†. al-‘Izz wa-l-man…fi‘ li-l-muØ…hid†n fi sab†l All…h bi-l-mad…fi‘. ms. 

Biblioteca Real de Rabat, nº 2646; ms. Biblioteca Nacional de Argelia, nº 1511, p. 122; Véase también 

‘INƒN Mu|ammad, ‘A. A. “Qi¡¡at k…tib m™risk†”, MaØallat al-‘Arab†. 131 (octubre 1969), p. 15. La 

traducción es mía. 
174 Párrafo mencionado en su obra N…¡ir al-d†n. Véase AL-ŠIHƒB al-›aØar†, A. N…¡ir al-d†n ‘alá al-qawm al-

k…fir†n, ed. Razz™q M. Casablanca: Manš™r…t Kulliyat al-ƒd…b, 1407/1987, p. 18. 
175 BUNES IBARRA, Miguel Ángel de. La imagen de los musulmanes y del norte de África en la España de 

los siglos XVI y XVII. Los caracteres de una hostilidad. Madrid: Consejo Superior de Investigación 

Científica, 1989, p. 131. 
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de este registro. Unos 17 años después, mandó realizar una nueva estadística, quizás para 

conocer si había aumentado su número, y cuando se comprobó que esto era así, ordenó su 

expulsión de al-Andalus176. 

Esta sospecha del autor morisco fue confirmada por Diego Hurtado de Mendoza177 

en una carta, diciendo que “Los enemigos son muchos, porque a mi juicio, llegan a siete 

mil, aunque desarmados y mal avenidos, faltan les cabezas y municiones”178. 

  Indudablemente, todo esto influyó directamente en la decisión de expulsar a los 

moriscos,  sin olvidar las motivaciones religiosas y económicas cuya exposición sería muy 

arduo detallar aquí. 

        Además de esta valiosísima contribución de al-›aØar†, contamos con otras fuentes 

de información que narran el episodio de la emigración morisca. 

       Tradicionalmente la emigración al norte de África por parte de andalusíes asentaba 

sus bases en la huida de las revueltas internas de al-Andalus, y la presión de la conquista de 

los cristianos peninsulares. En el caso de los moriscos, la conquista e implantación 

castellana en al-Andalus fue la causa de la marcha de los musulmanes, algunos de los 

cuales no aceptaron vivir en la tierra de los cristianos, tal como ocurrió con la partida del 

propio al-Šu¥ayb† y otros más como Ših…b al-Dīn al-›aØar†, mientras que otros se vieron 

forzados a emigrar aún en contra de su voluntad. 

       Según investigaciones de Juan Penella Roma, se puede mencionar que el número de 

moriscos levantinos que figuraban en listas oficiales sumaba 124.022 pero en los 

embarques se registraron a 116.022. Los restantes fueron hechos esclavos, muertos, 

condenados, y otros consiguieron escapar dirigiéndose hacia el norte de África, sin que 

haya garantías de donde se establecieron finalmente, porque solo se anotaron los puntos de 

llegada179. 

       Por lo que respecta a la emigración granadina, desde San Juan de Luz se 

embarcaron hacia Marruecos unos 40.000, que se establecieron en el territorio marroquí, 

convirtiéndose en un foco secundario de la cultura andalusí en la Edad Media180. 

                                                
176 AL-›AËAR‡, A. N…¡ir al-d†n ‘alá al-qawm al-k…fir†n, p. 111. 
177 HURTADO DE MENDOZA, D. Cartas. En González Palencia. A. y Mele E, Vida y obras de Don Diego 

Hurtado de Mendoza, Madrid: Instituto de Valencia, 1941-1943, vol. 3, p. 444, apéndice II.  
178 CARO BAROJA, Julio. Los moriscos del reino de Granada. Madrid: Artes Gráficas, 1957, p. 185. 
179 Véase el resumen de la tesis de PENELLA ROMA, Juan. Los moriscos españoles emigrados al norte de 

África. Barcelona. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1975, p. 10. 
180 PENELLA ROMA, Juan. Los moriscos, p. 11. 
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Hasta año 1610 los españoles y portugueses utilizaron las plazas de Orán, Tetuán y 

Ceuta para introducir a los expulsados al Magreb, sin datos definitivos sobre el número de 

moriscos que llegaron a esta zona. Sin embargo, sí se tiene algunas informaciones sobre los 

destinos. Así pues, la totalidad de los moriscos valencianos (120.000) que fueron 

conducidos a las plazas españolas en las costas de África fueron empujados posteriormente 

al interior de Marruecos, a ciudades como Fez, y otras181.        

       Uno de los motivos que provocó la expulsión que tuvo lugar en 1608 fue la 

amenaza provocada por M™l…y Zayd…n, apoyado por los turcos sobre todo a partir del 

tratado de alianza que aquél estableció con Holanda en 1609182, para que le proporcionasen 

barcos. A esto respondieron los holandeses que llevarían los suficientes para tender un 

puente entre África y España. Sin embargo, en Marruecos, en ese mismo año, estalló una 

guerra civil entre M™l…y al-Šayj y su hermano M™l…y Zayd…n sobre el gobierno del Estado 

de Fez. Lo cierto es que la fuerza y el apoyo con el que contaba M™l…y Zayd…n obligó a su 

hermano M™l…y al-Šayj a buscar refugio y solicitar la ayuda de los españoles, ofreciéndoles 

el puerto de Larache a cambio183. La propuesta que, por orden de Felipe III184, se presentó a 

discusión en el Consejo de Estado reunido el 4 de abril de 1609, contenía una mención 

específica al peligro representado por M™l…y Zayd…n como una de las razones para tomar la 

medida de la expulsión de los moriscos valencianos185. En efecto, estos moriscos enviaron 

al sultán cincuenta emisarios que le trasladaron que pondrían a 150.000186 hombres bajo sus 

órdenes para lanzarse a la reconquista de España187. 

                                                
181 PENELLA ROMA, Juan. Los moriscos, pp. 16 y 17. Para un estudio completo del número de habitantes 

moriscos en las ciudades de España y su distribución recomendamos la obra de Gregorio Marañón donde nos 

indica las cifras de los expulsados según fechas y lugares de embarque (MARAÑÓN, Gregorio. Expulsión y 

Diáspora de los Moriscos Españoles. Madrid: Fundación Gregorio Marañón, 2004, pp. 195-198 y 206). 
182 GARCÍA-ARENAL, M., RODRÍGUEZ MEDIANO, F. y EL HOUR AMRO, R. Cartas Marruecas. 

Documentos de Marruecos en archivos españoles siglos XVI-XVII. Madrid: CSIC, 2002, p. 15. 
183 LEA, H. Ch. Los moriscos españoles. Su conversión y expulsión. Alicante: Instituto de cultura “JUAN 

GIL- ALBERT”. 1990, p. 301 (1ª edición, Filadelfia, 1901); AL-NƒŸIR‡, A. Al-Istiq¡…’, vol. 6, pp. 20-21. 
184 En la obra de GARCÍA-ARENAL, M., RODRÍGUEZ MEDIANO, F. y EL HOUR AMRO, R. Cartas 

Marruecas, p. 15, aparece por error Felipe II. 
185 GARCÍA-ARENAL, M., RODRÍGUEZ MEDIANO, F. y EL HOUR AMRO, R. Cartas Marruecas, p. 15. 
186 Las cifras cambian en la obra de LEA a 200.000 (LEA, H. Ch. Los moriscos españoles, p. 301). Y en la 

obra de CARO BAROJA, Julio. Los moriscos del reino de Granada, pp. 231-232 las cifras se reducen a 

60.000. 
187 GARCÍA-ARENAL, M., RODRÍGUEZ MEDIANO, F. y EL HOUR AMRO, R. Cartas Marruecas, p. 16. 
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Un factor importantísimo que contribuyó a la expulsión de los moriscos fue el 

hecho de que los Reyes Católicos los forzasen a practicar el cristianismo para poder seguir 

viviendo en su país. Aunque, según Míkel de Epalza, desde el punto de vista étnico no 

había gran diferencia con respecto a la población cristiana, sí que lo había desde el punto de 

vista de las costumbres, tradiciones, literatura, y, evidentemente, la religión, elemento muy 

importante que provocó la expulsión. En este sentido se pronuncia Mikel de Epalza, cuando 

dijo: 

 

 “La población morisca de los reinos hispánicos del siglo XVI se define, 

esencialmente, por su origen, diferenciado del de los demás súbditos de la corona 

española. Conviene por tanto analizar los elementos diferenciadores de este origen 

y ponderar el valor de cada uno de esos elementos. 

Parece evidente que racialmente los moriscos no se diferenciaban en general de los 

demás habitantes de la Península. Los españoles del XVI han dejado descripciones 

más o menos completas y significativas de las peculiaridades de los moriscos: todas 

ellas son culturales y no somáticas (lengua, formas de expresarse y de vivir).  

Esta afirmación general se explica por el origen étnico o racial de los musulmanes 

de al-Andalus, mayoritariamente indígena y con pocas aportaciones de sangre 

oriental o norteafricana”188. 

 

Entonces, según Mikel de Epalza, el primer elemento que provocó la expulsión fue 

la religión. Sin embargo, no podemos considerar el factor religioso como el único elemento 

perturbador y descartar otros tales como la fuerza del comercio, la ambición por apoderarse 

de sus propiedades, la amenaza de las rebeliones y el peligro militar. Todos estos factores  

sumados contribuyeron a la expulsión definitiva que fue, según la opinión de Rodrigo de 

Zayas, un acto de odio y racismo189, como se puede percibir en la casida que se presentó 

anteriormente, en donde un testigo vivo describió la violencia padecida por la población 

morisca190. 

                                                
188 EPALZA, Mikel de. Los moriscos antes y después de la expulsión, pp. 39-40. 
189 ZAYAS Rodrigo de. Los moriscos y el racismo de Estado. Almuzara, 2006, s.l. Esta obra es muy 

interesante para un estudio completo del racismo de Estado. 
190 Para más informaciones sobre los moriscos véase BARRIOS AGUILERA, Manuel (ed.). La época 

morisca y repoblación (1502-1630), vol. 2 de M. Barrios Aguilera y R.G. Peinado Santaella (dirs.). Historia 

del Reino de Granada. Granada: Universidad, 2002; BARRIOS AGUILERA, Manuel. Moriscos de 
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II.3. EL MAGREB EN ÉPOCA DE AL-ŠU¦AYB‡  

 

 

II.3.1. LA SITUACIÓN POLÍTICA EN EL MAGREB 

 

      El Estado de los wa¥¥āsíes apareció con liderazgo de M™l…y al-Šayj al-Wa¥¥…s†191 en 

el año 876/1471. Los portugueses conquistaron Tánger y Arcila con unos 477 barcos 

encarcelando a unos cinco mil marroquíes, entre ellos a las dos esposas de Mu|ammad al-

Šayj, a su hijo y a su hija. 

Los portugueses transformaron la mezquita mayor de Arcila en una iglesia, y, 

posteriormente, ocuparon Agadir en el año 910/1505. Por otra parte, los wa¥¥āsíes tuvieron 

la fuerza suficiente para atacar en el año 1476 Ceuta, ocupada en esta época por los 

españoles, y a los portugueses en año 1489, en el río de Lukus192. 

       Mu|ammad al-Šayj pasó 20 años de su gobierno intentando apaciguar la situación 

interna del país proponiendo un tratado de tregua, pero no fue capaz de conseguirlo. 

                                                                                                                                              
Andalucía. Granada: Caja Granada, 2008; BARRIOS AGUILERA, Manuel. La suerte de los vencidos: 

estudios y reflexiones sobre la cuestión morisca. Granada: Universidad de Granada, 2009; BUNES IBARRA, 

Miguel Ángel de. Los moriscos en el pensamiento histórico. Historiografía de un grupo marginado. Madrid: 

Cátedra, 1983; DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio. "Los moriscos granadinos antes de su definitiva expulsión". 

MEAH, XII-XIII (1963-64), pp. 113-128; DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio. "Notas para una sociología de los 

moriscos españoles". MEAH, XI (1962), pp. 39-54; DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio y VINCENT, Bernard. 

Historia de los moriscos. Vida y tragedia de una minoría. Madrid: Revista de Occidente, 1997; 

ECHEVARRÍA ARSUAGA, Ana. "Mudéjares y moriscos". En Mª Jesús Viguera (coord.). El reino nazarí de 

Granada (1232-1492). Sociedad, Vida y Cultura. T. VIII/4 de J. Mª Jover Zamora (dir.). Historia de España 

Menéndez Pidal. Madrid: Espasa-Calpe, 2000, pp. 367- 440; GALÁN SÁNCHEZ, Ángel. "Notas para una 

periodización de la historia de los moriscos granadinos. De las capitulaciones de la conversión a las medidas 

de la Capilla Real". En Actas del III Coloquio de Historia Medieval Andaluza. La sociedad medieval 

andaluza, grupos no privilegiados. Jaén: Diputación Provincial de Jaén, Instituto de Cultura, 1984, pp. 77-98; 

GARCÍA-ARENAL, Mercedes, y BUNES, Miguel Ángel de. Los españoles y el Norte de África. Siglos XV-

XVIII. Madrid: Mapfre, 1992. 
191 Sultán wa¥¥…¡† que accedió al gobierno del reino de Fez en 875/1470, y murió en 910/1513. Era famoso 

por al-Šayj. Véase Ibn AL-Qƒþ‡, A. Ëa÷wat al-iqtib…s, vol. 1, p. 211; AL-NƒŸIR‡, A. Al-Istiq¡…’, vol. 4, p. 

120 y 140.  
192 ›ARAKƒT, Ibr…h†m. Al-Magrib ‘abra al-t…r†j, p. 171. El río Lukus pasa por la importante ciudad de 

Alcazarquivir y desemboca en el Atlántico, justo en el puerto de Larache.  
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Aunque Fez estaba bajo su poder, tenía que enfrentarse a la rebelión de los beréberes de las 

montañas, y a la de los santones en el sur, (RiØ…l al-D†n). Además, Mu|ammad al-Šayj 

tuvo que hacer frente también a la enemistad de los religiosos e imames de las mezquitas193. 

 

 

II.3.2. LA SITUACIÓN SOCIAL Y RELIGIOSA EN LA ÉPOCA DE AL-

ŠU¦AYB‡ 

 

       La vida social del Magreb en la época de al-Šu¥ayb† estaba sumergida en la 

corrupción, según mencionaron algunos viajeros que visitaron la zona, como el granadino 

al-›asan al-Wazz…n (1496-1548), también conocido como León el Africano194. En su obra 

Wa¡f Ifr†qiya (“Descripción de África”) describió la ciudad de Azemmour, mencionando 

los malos modales de su pueblo, que él consideró como el motivo que justificaba la caída 

de esta ciudad en manos de los portugueses en el año 918/1512. Para él, una de las causas 

de la corrupción que existía allí era que practicaban la sodomía, e incluso acusaba a los 

padres de buscar a amigos para que practicasen la sodomía con sus hijos195. 

         Y por lo tanto, cuando al-›assan al-Wazz…n entró en Fez, encontró un estado tal de 

corrupción que desde su punto de vista era abominable. Por ejemplo, transformistas, 

hombres que se parecían a las mujeres en todos los aspectos, incluso en la manera de andar. 

Tenían como pareja a otros hombres que vivían con ellos igual que las mujeres vivían con 

sus esposos, teniendo al mismo tiempo a una prostituta en los hoteles de la ciudad196. 

                                                
193 JULIEN, Ch. A. T…r†j Ifr†qiya al-šam…liya, vol. 2, p. 254.  
194 Para más información sobre este autor véase: AL-BUSTƒN‡, Bu¥rus. D…’irat al-Ma‘…rif. Beirut: D…r al-

Ma‘rifa, s.d., vol. 4, p. 28; KA››ƒLA, ‘U. R. Mu‘Øam al-mu’allif†n, vol. 3, p. 292; BROCKELMANN, C. 

Geschichte der Arabischen Litteratur vol. 2, p. 710; Ed(s). "Leo Africanus", Encyclopaedia of Islam, Second 

Edition. Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel y W.P. Heinrichs. Leiden: Brill, 

2010. Brill Online. UNIVERSIDAD DE GRANADA. 30 November 2010 

<http://brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_SIM-4661> 
195 AL-WAZZƒN, ›asan. Wa¡f Ifr†qiya. Traducción al árabe de M. ›aØØ† y M. al-Ajÿar. Rabat: Manš™r…t al-

Ëam‘iyya al-Magribiyya, 1400/1980, vol. 1, p. 125. 
196 AL-WAZZƒN, ›asan. Wa¡f Ifr†qiya, vol. 1, p. 183. 
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          En este panorama transcurrió la vida de al-Šu¥ayb†, y fue tal el impacto que le causó 

que lo llevó a escribir un poema denunciando la corrupción de la sociedad marroquí en su 

época197. 

          En lo que se refiere a la vida religiosa, al-›asan al-Wazz…n dejó testimonio de que 

había numerosos grupos sufíes que manifestaban su fe de una forma muy rocambolesca: 

unos preferían andar viajando de un lugar a otro buscando el aislamiento y la soledad, otros 

solían aposentarse en las esquinas y degustar las dulces comidas, mientras que otros yacían 

con mujeres desnudos y en público, al igual que hacen los animales. A pesar de todo esto, 

al-Wazz…n sostenía que la gente los consideraba santones de Dios (awliy…’ All…h al-

¡…li|†n)198. 

       Por otra parte, el Magreb en esta época experimentó un evidente desarrollo  

científico y cultural debido a las emigraciones sucesivas de los andalusíes quienes, 

beneficiarios de una gran experiencia en todos los campos, llevaron a Berbería su rico 

componente cultural (sabiduría, técnicas agrarias, patrimonio artístico, etc.), grupo entre el 

que se encontraba el personaje objeto de nuestro estudio. El conocimiento de la lengua 

árabe que hablaban algunos facilitó sus adaptaciones. Así, en la sociedad marroquí de 

nuestros días todavía perviven una serie de tradiciones andalusíes de origen islámico y 

árabe por una parte, y otras provenientes de la España del siglo XVI. Estas tradiciones 

peninsulares en la cultura marroquí, trasladadas por los emigrantes andalusíes y moriscos a 

tierras del Magreb, son reivindicadas como herencia de forma diferente por marroquíes y 

españoles, aunque por ambas partes es un elemento positivo de acercamiento humano, lo 

que quiere decir que la sociedad marroquí, más que cualquier otro pueblo árabe e islámico, 

reivindica al-Andalus como parte de su civilización y de su historia199. 

       Terminamos este apartado con las siguientes conclusiones de Guillermo Gozalbes 

Busto: 

 

“En primer lugar, la historia de Andalucía, como la de España no puede escribirse 

aisladamente sin conocer la de Marruecos y sin relacionarse con ella. 

En segundo lugar, posiblemente encontráramos algunas raíces del subdesarrollo 

andaluz en algunos aspectos de su historia no examinados suficientemente. 

                                                
197 Véase el poema de al-Šu¥ayb† en la parte dedicada a sus obras, pp. 52-53. 
198 AL-WAZZƒN, ›asan. Wa¡f Ifr†qiya, vol. 1, p. 89. 
199 EPALZA, Mikel de. Los moriscos, pp. 195-196. 
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Por último, dentro de la desconocida historia de Marruecos, aún nos son menos 

ignorados las consecuencias que para su desarrollo trajo el abandono peninsular del 

frente sur y el aislamiento progresivo a que se sometió y fue sometido el país 

magrebí”200. 

                                                
200 GOZALBES BUSTO, Guillermo. Los moriscos en Marruecos, p. 263. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

TÉCNICAS Y METODOLOGÍA DE LA OBRA KITƒB AL-ËUMƒN F‡  

MUJTAŸAR AJBƒR AL-ZAMƒN. 

 

III.1. BIOGRAFÍA LITERARIA.  

  

Las biografías dedicadas a al-Šu¥ayb† suelen limitarse a la mención de sus obras 

más difundidas, que siguen todavía inéditas en diferentes bibliotecas privadas y públicas de 

países islámicos. Aparte de mencionar también otros títulos menos conocidos, algunos de 

los cuales parecen reflejar obras perdidas, como es el caso de su libro sobre caligrafía, poca 

información ha llegado a nuestros días sobre este autor que vivía aislado, encerrado en su 

cuarto escribiendo sobre temas muy diferentes, al contrario de lo que ocurrió con los al-

Š…¥ib† o al-Šu¥ayb†, cuyo parecido en la nisba ha promovido la confusión en la 

identificación de nuestro personaje201.  

Desgraciadamente el conocimiento de los grandes autores de la cultura mudéjar y 

morisca del siglo XVI es escaso202, y los datos que nos han llegado de sus vidas en 
                                                
201 Véase Capítulo I: I.1.1. Identificación. 
202 Véase el Capítulo II dedicado a los moriscos. A estos autores se han dedicado algunos importantes 

estudios, como los de CABANELAS RODRÍGUEZ, Darío (O.F.M.). El morisco granadino Alonso del 

Castillo. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 1991; MÁRQUEZ VILLANUEVA, Francisco. La 

voluntad de leyenda de Miguel de Luna. México: El Colegio de México, 1981; CABANELAS 

RODRÍGUEZ, Darío (O.F.M.). Cartas del morisco granadino Miguel de Luna. Granada: Universidad de 

Granada, 1966; CABANELAS RODRIGUEZ, Darío (O.F.M.). Juan de Segovia y el problema islámico. 
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ocasiones son dudosos. En el caso concreto de nuestro personaje, se desconocen 

referencias tan importantes como el lugar exacto de su nacimiento, aunque sus biógrafos sí 

que confirman, de forma consensuada, que su fallecimiento tuvo lugar en el norte Magreb. 

Al-Šu¥aybī, según se ha visto en anteriores apartados203 era un ulema y sufí famoso 

por sus obras escritas sobre diferentes campos del saber, que alcanzó gran renombre como 

historiador, compilador (Øāmi‘) y exégeta (mufassir).  

A pesar de que se insista en su dedicación preferente a la historia, cuya obra cumbre 

es al-Ëum…n, y su interés por temáticas relacionadas con la lengua árabe y la poesía, al-

Šu¥ayb† es descrito como un experto conocedor de las ciencias islámicas, como al-fiqh, 

llegando a ser considerado en su época como un gran especialista en la exégesis coránica 

(tafs†r al-Qur’…n) temática a la que dedica su obra al-Lub…b (La sustancia), sin descartar su 

interés en las ciencias exactas (química y física), como era común entre muchos sabios 

musulmanes andalusíes que viajaron al norte de África, tal y como se expuso en el capítulo 

dedicado a sus obras.   

 Probablemente al-Šu¥ayb† escribió su al-Ëum…n en Fez durante el tiempo en que 

residió en esta ciudad. Para esta hipótesis me fundamento en el hecho de que el manuscrito 

que he tomado como base de la edición, una copia sin fechar procedente de la Biblioteca 

al-Qarawiyīn, no contiene ningún indicio que apunte a que hubo un copista diferente del 

autor. De hecho, el estilo en que está escrito es como si fuese redactado por él mismo. 

Además, M. al-F…s† al-Fihr† (m 1963/1383) comentó en su obra escrita en 1962 que había 

visto un ms. del Ëum…n en dicha ciudad204. Por el contrario, en el de Rabat, se nota 

claramente la mano del copista, quien asegura que acabó su copia en 1753-4, es decir, en 

fechas muy posteriores al año 1556, en el cual falleció nuestro autor.   

 

  

 

 

 

 

 
                                                                                                                                              
Estudio preliminar Emilio Molina López y Concepción Castillo Castillo. Granada: Universidad de Granada: 

Fundación el Legado Andalusí, 2007; el propio AL-ðAËAR‡, mencionado anteriormente en el Capítulo 2.   
203 Véase Capítulo I: I. 2. Estudios y formación intelectual.  
204 AL-FIHR‡, M. Qab†lat Ban† Zirw…l, p. 65. 
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III.2. METODOLOGÍA E HISTORIOGRAFÍA.  

 

Al- Šu¥ayb† era uno de los autores que compusieron sus obras en la época wa¥¥…sí y 

fueron responsables de la evolución del pensamiento cultural magrebí, que tuvo como 

objetivo informar e interesar al lector, usando un estilo caracterizado por aderezar sus 

obras añadiendo párrafos de su imaginación y expresando sus sentimientos a lo largo de la 

narración. En el caso concreto de este libro, al-Šu¥ayb† seguía un método caracterizado por 

una redacción resumida supeditada a la forma artística y literaria. 

Su obra la concibió en tres capítulos dedicados a la historia del islam, desde la 

creación del mundo hasta el siglo XVI, como se verá en el siguiente apartado, que trata el 

contenido del manuscrito. En cuando a su estilo, podemos afirmar que escribe de una 

forma sencilla, imperando en todo momento un trasfondo religioso. Considero que su 

intención era llegar a tener la mayor audiencia posible, no únicamente las elites instruidas. 

En este sentido cabe destacar el frecuente uso que hace de la poesía, cómo adapta 

frecuentemente los a|…d†Å y a su propio estilo sencillo y cercano, aunque conservando el 

contenido original. Asimismo también se observa este fenómeno con respecto a las aleyas 

coránicas, aunque con menor frecuencia.  

Su método entonces, sigue la forma historiográfica global del género analístico del 

tipo ta’r†j, y más concretamente del subgénero más primitivo y básico del jabar, es decir, 

nos encontramos ante un esquema cronológico donde el autor cita dinastías, sucesos, 

hechos y dichos de una manera ordinaria, pero de vez en cuando el hilo cronológico se 

interrumpe por hechos que considera curiosos, como la historia de la ciudad de Cobre 

(Mad†nat al-Nu|…s), o la historia de grandes tribus, como era costumbre entre los antiguos 

historiadores. Se observa también la utilización del verbo q…la (“dijo”) para introducir 

informaciones históricas, rasgo propio del ajb…r205. Otra de las características de este autor 

es que utiliza relatos de los al-zuhh…d (ascetas). Asimismo, como ya se ha dicho 

anteriormente, suele incluir con mucha frecuencia algún verso intercalado, prácticamente 

en cada página de su libro, lo que denota su amor y aprecio por la poesía y su ánimo de 

hacer llegar la obra a un mayor número de lectores. 

                                                
205 Sobre esta cuestión véase CHALMETA, Pedro. "Una historia discontinua e intemporal (jabar)". Hispania, 

CXXIII (1973), 22-75; y, del mismo autor, "Historiografía medieval hispana: arabica". Al-Andalus, XXXVII/2 

(1972), 353-404. 
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También en el texto hay rasgos típicos del género biográfico al reflejar aspectos de 

la semblanza moral o la apariencia física de ciertas personas (los profetas, califas, líderes y 

reyes...), contando, por ejemplo, las historias de cada califa en orden, mencionando la 

fecha del califato, la duración de su mandato y la fecha del fallecimiento de los mismos, 

aunque sin destacar en este caso los sucesos y acontecimientos históricos. Igualmente 

incluye también el registro de las acciones de algunos personajes importantes y el papel 

que desempeñaron en los acontecimientos políticos y militares de su tiempo, como es el 

caso del líder, político y militar omeya al-ðaØØaØ (41-95/661-713), del que ofrece la fecha 

de nacimiento, muerte, la duración de su mandato, e incluso cómo tuvo lugar su 

fallecimiento, nota que por sí sola da carácter a este género.  

Por lo que respecta a su método historiográfico, utiliza muchas fuentes sin 

mencionar a los autores, y en otros casos incluye párrafos fiables en los que menciona su 

procedencia, siendo en este último caso un compilador (ŷ…mi`) riguroso y exacto. 

En suma, se puede afirmar que al-Šu¥ayb† seguía el sistema de compendiar las 

opiniones de los primeros historiadores, tales como el historiador, narrador, tradicionista, 

alfaquí, almocrí e intérprete del Corán al-¦abar† (224-310/838-922) y el historiador, 

geógrafo, viajero y nómada árabe al-Mas‘™d† (283-346/896-957)206 y otros, dándoles más 

importancia que a los contemporáneos. 

 Hasta aquí un somero resumen del método usado por al-Šu¥ayb†, donde 

sinceramente se aprecia un trabajo en el que invirtió un gran esfuerzo, y cuyo objetivo 

principal no era el escribir una historia ordenada de los acontecimientos, sino que, llevado 

por un afán moralizante y de purificación de las costumbres de su época, utilizaba relatos 

de creencias antiguas, situaciones y sucesos extraños del pasado, anécdotas, historias de 

ascetas, leyendas y mitos tales como catástrofes naturales, terremotos, y eclipses que han 

acontecido en la historia... 

 

   

                                                
206‘Al† ibn al-ðasan, nacido en Bagdad en 283/896, y muerto en al-Fus¥…t en Egipto en 346/957. Escribió 

sobre historia, literatura y, genealogía. Véase KA››ƒLA, ‘U. R. Mu‘Øam al-mu’allif†n, vol. 7, p. 80; AL-

‘IMƒD‡, Mun†r, AL-‘ALƒYL‡, ‘Abd All…h y otros. al-MunØid f† al-luga wa-l-a‘l…m. Beirut: D…r al-Mašriq, 

2000, p. 532; Pellat, Ch. "al- Mas‘ūdī, Abu 'l-ðasan ‘Alī b. al-ðusayn." Encyclopaedia of Islam, Second 

Edition. Edited by: P. Bearman; Th. Bianquis; , C.E. Bosworth; , E. van Donzel; and W.P. Heinrichs. Brill, 

2010. Brill Online. UNIVERSIDAD DE GRANADA. 13 December 2010 

<http://brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_COM-0704>. 
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III.3. VALOR DE LA OBRA COMO FUENTE DE INFORMACIÓN 

HISTÓRICA. 

 

Al-Šu¥ayb† tomó como fuentes de información, en ocasiones, a autores 

considerados débiles y poco fiables en ciertos temas, algunos de ellos de los primeros 

tiempos del islam como Ka‘b al-A|bār207, Wahb ibn Munabbih208, y otros posteriores, 

como al-Naqq…š209, por lo que algunos investigadores han afirmado que el libro de al-

Ëum…n no tiene ningún interés como fuente histórica. Así lo enjuició ‘Abd al-Sal…m ibn 

Sawda en su libro Dal†l mu’arrij al-Magrib al-Aq¡à (Guía de los historiadores del Magrib 

al-Aq¡…)210 y Rachel Arié en L'Espagne musulmane au temps des Na¡rides (1232-1492)211. 

Sin embargo, y a pesar de sus limitaciones, que las tenía, al-Šu¥ayb† se esforzó mucho en 

compilar diferentes materias, clasificarlas, compendiarlas, y en referir importantes 

informaciones, especialmente sobre los beréberes en al-Andalus y el Magreb. 

                                                
207 AB• IS›AQ, uno de los antiguos tradicionistas de a|…d†Å que vivió en época del Profeta, aunque no llegó 

a conocerlo. Originario del Yemen, abrazó el islam en la época de Ab™ Bakr y murió en Yemen en época de 

‘UÅm…n, el año 32/652. Véase AL-åAHAB‡, Šams al-D†n. Ta÷kirat al-|uff…©. Beirut: D…r I|y…’ al-Tur…Å al-

‘Arab†, s.d., vol. 1, p. 52; Ibn AL-AÄ‡R, ‘Izz al-D†n. Usd al-g…ba f† ma‘rifat al-¡a|…ba, vol. 4, p. 487; AL-

‘IMƒD‡, Mun†r, AL-‘ALƒYL‡, Abd All…h y otros. al-MunØid f† al-luga wa-l-a‘l…m, p. 464;  Schmitz, M. 

"Ka‘b al- A|bār , Abū Ishāq b. Māti‘ b. Haysu‘/Haynū‘." Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Edited by: 

P. Bearman; Th. Bianquis; , C.E. Bosworth; , E. van Donzel; and W.P. Heinrichs. Brill, 2010. Brill Online. 

UNIVERSIDAD DE GRANADA. 13 December 2010 

<http://brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_SIM-3734> 
208 Historiador y tradicionista de origen persa experto en a|…d†Å. Nació en 34/654 y murió en Yemen en 

114/732. Véase AL-åAHAB‡, Šams al-D†n. Ta÷kirat al-|uff…©, vol. 1, p. 100; AL-‘IMƒD‡, Mun†r, AL-

‘ALƒYL‡, Abd All…h, otros. al-MunØid f† l-luga wa-l-a‘l…m, p. 614; Al-IŸFAHƒN‡, Abū l-Nu‘aym, A. 

›ilyat al-awliy…’ wa-¥abaq…t al-a¡fiy…’. Beirut: D…r al-Kit…b al-‘Arab†, 1387/1967, vol, 4, pp. 23-81; AL-

‘ASQALƒN‡, Ibn ›aØar. Tah÷†b a-tah÷†b. Beirut: D…r Ÿ…dir, 1968, vol, 11, pp. 166-168; Khoury, R.G. 

"Wahb b. Munabbih, Abū ‘Abd Allāh." Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Ed. P. Bearman. Th. 

Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel Y W.P. Heinrichs. Leiden: Brill, 2010. Brill Online. 

UNIVERSIDAD DE GRANADA. 29 November 2010 

<http://brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_SIM-7818>   
209 Ab™ Bakr M. Almocrí, experto tradicionista de |ad†Å e historiador. Nació en 266/880 y murió en 351/962. 

De sus obras citamos Ajb…r al-qu¡¡…¡ ( Noticias de los narradores). Véase KA››ƒLA, ‘U. R. Mu‘Øam al-

mu’allif†n, vol. 9, p. 214. 
210 Ibn SAWDA, ‘Abd al-Sal…m. Dal†l mu’arrij al-Magrib al-Aq¡à, pp. 156-157.  
211 París: De Boccard, 1990, 2ª ed, p. 445. 
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Algunos autores han estimado que al-Ëum…n no era una obra de al-Šu¥ayb†, como 

anunció ‘Al† Ibr…h†m ›asan en su libro Istijd…m al-ma¡…dir212, en donde comentó que este 

libro pertenecía a al-Maqr†. La verdad es que el libro, según la metodología anteriormente 

expuesta, muestra que es una obra de al-Šu¥ayb†, y así aparece mencionado en las obras de 

autores como Ibn ‘Askar213, Ibn al-Q…ÿ†214, al-›uÿayk†215, Brockelmann216, Ka||…la217 y al-

Fihr†218. A pesar de todo, considero que al-Ëum…n es un documento importante para 

enriquecer las obras históricas por su función de recopilación de fragmentos de obras de 

autores fiables. Así, Ab™ l-‘Abb…s al-N…¡ir† utilizó al-Ëum…n en su libro al-Istiqs…’219 como 

fuente sobre los beréberes, y lo mismo hizo ‘Abd al-Ra|m…n ibn Zayd en su libro It|…f 

a‘l…m al-n…s220, y así otros muchos más como Mu|ammad ibn Mu|ammad al-Andalus† al-

Waz†r al-Sarr…Ø (m. 1149/1736) en su obra al-ðulal al-sundusiyya f† l-ajb…r al-t™nisiyya221, 

en donde aparece en su bibliografía; y el autor argelino al-›asan al-WarÅ†l…n†, quien 

incluyó al final de su obra un párrafo del Ëum…n sobre los signos del fin del mundo222. 

También al-Ëum…n aparece en Les historiens des chorfa como fuente consultada por Ab™ l-

Q…sim al-Zayy…n† en sus obras al-TurØum…n al-mu‘rib y al-Bust…n al-®ar†f, y lo mismo 

hizo Ab™ ‘Abd All…h Mu|ammad Akins™s, (1211-1294/1797-1877) en su obra al-Ëayš al-

‘aramram223.   

 

 

 
                                                
212 ðASAN ‘AL‡, Ibr…h†m. Istijd…m al-mas…dir wa-¥uruq al-ba|Å. El Cairo: D…r al-Ma‘…rif, s.d., p. 123. 
213 Ibn ‘ASKAR. Daw|at al-n…šir, p. 16. 
214 Ibn AL-Qƒþ‡, A. Durrat al-|iØ…l, vol, 2, p. 203. 
215 AL-›UþAYK‡. al-Man…qib, vol, 2, p. 23. 
216 BROCKELMANN, C. GAL, vol. 2, p. 373. 
217 KA››ƒLA, ‘U. R. Mu‘Øam al-mu’allif†n, vol. 10, p. 295. 
218 AL-FIHR‡, M. Qab†lat Ban† Zirw…l, p. 65. 
219 AL-NƒSIR‡, Ab™ l-‘Abb…s. Al-Istiqs…’. Casablanca: Dar al-Kit…b, 1954, vol. 1, p. 60. 
220 Ibn ZAYDƒN, ‘Abd al-Ra|m…n. It|…f a‘l…m al-n…s. Rabat: al-Ma¥ba‘a al-Wa¥aniyya, 1347/1929, vol. 1, p. 

66. 
221 AL-SARRƒË, Mu|ammad. Al-›ulal al-sundusiyya f† l-ajb…r al-t™nisiyya. Ed. al-ð. al-Hīla. Tunes :al-D…r 

al-Tūnisiyya li al-Našr, 1970, vol. 1, p. 533. 
222 AL-WARÄ‡LƒN‡, al-›usayn b. Mu|ammad. Nuzhat al-an©…r f† faÿl ‘ilm al-ta’r†j wa-l-ajb…r, pp. 575-576-

549-705 
223 LÉVI-PROVENÇAL, Évariste. Les historiens des Chorfa. Essai sur la littérature historique et 

biographique au Maroc du XVIe au XXe siècle. París: É. Larose, 1922, pp. 394-395. 
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III.4. MATERIAL HISTORIOGRÁFICO. 

 

El autor se basó en fuentes muy diversas para componer su Ëum…n, como son los 

libros de biografías del Profeta e historiadores de la talla del polígrafo, historiador, místico 

y poeta córdobés Ibn ›azm224 (m. 994/1064), el gran sabio al-Gaz…l†225 en su libro al-I|y…’ 

(“La revivificación”), el mencionado al-¦abar†, con su al-Anw…r al-ŷal†la (“Las luces 

claras”), Ibn ‘Abd al-Barr226 en su libro al-Tamh†d  (“El prólogo”), Ibn BarraØ…n227 en su 

libro Tan…suq al-|ikma (“La coherencia de la sabiduría”), el Ta’r†j Ifrīqiya (“Historia de 

África”)228 en la que habla sobre los beréberes, además de Ibn al-Ëazz…r229, al-Mas‘™d†,  Ibn 

                                                
224 Nació y murió en Córdoba (994/1064). Véase AL-‘IMƒD‡, Mun†r y AL-‘ALƒYL‡, ‘Abd All…h y otros. 

al-MunØid f† al-luga wa-l-a‘l…m, p. 6; Arnaldez, R. "Ibn ðazm, Abū Mu|ammad ‘Alī b. A|mad b. Sa‘īd." 

Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis;  C.E. Bosworth; E. van 

Donzel; and W.P. Heinrichs. Brill, 2010. Brill Online. UNIVERSIDAD DE GRANADA. 13 December 2010 

<http://brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_COM-0325>  
225 Místico, filosofo, historiador, nació en la ciudad persa de ¦™s, en 450/1058. Estudió en Bagdad y murió en 

el Jurasán en 505/1111. Véase AL-BAGDƒD‡, Ism…‘†l. Hadiyyat al-‘…rif†n, vol. 2, pp. 79-80; KA››ƒLA, 

‘U. R. Mu‘Øam al-mu’allif†n, vol. 11, p. 266; AL-‘ALƒYL‡, ‘Abd All…h y otros. al-MunØid f† al-luga wa-l-

a‘l…m, p. 391; Watt, W. Montgomery. "al- GHazālī, Abū ðāmid Mu|ammad b. Mu|ammad al-¦ūsī." 

Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Edited by: P. Bearman; Th. Bianquis; , C.E. Bosworth; , E. van 

Donzel; and W.P. Heinrichs. Brill, 2010. Brill Online. UNIVERSIDAD DE GRANADA. 13 December 2010 

<http://brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_COM-0233>  
226 Imán, alfaquí, juez, historiador, y tradicionista del |ad†Å, memorizó la totalidad del Corán. Nació en 

Córdoba y murió en Játiva (368/978-463/1070). Véase MAJL•F, M. ŠaØarat al-n™r al-zakiyya, vol. 1, p. 

119; AL-‘ALƒYL‡, ‘Abd All…h y otros. al-MunØid f† al-luga wa-l-a‘l…m, p. 10; Pellat, Ch. "Ibn ‘Abd al- Barr 

al-Namarī (al-Numayrī)." Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Edited by: P. Bearman; Th. Bianquis; , 

C.E. Bosworth; E. van Donzel; and W.P. Heinrichs. Brill, 2010. Brill Online. UNIVERSIDAD DE 

GRANADA. 13 December 2010 <http://brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_SIM-3027>  
227 Místico, experto en |ad†Å, almocrí, intérprete del Corán y arquitecto de Sevilla, murió en Marrakech en 

536/1141; Faure, A. "Ibn BarradØān, Abū l-ðakam ‘Abd al-Salām b. ‘Abd al-Ra|mān b. Mu|ammad b. ‘Abd 

al- Ra|mān al-Lajm†." Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Edited by: P. Bearman;  Th. Bianquis; C.E. 

Bosworth; , E. van Donzel; and W.P. Heinrichs. Brill, 2011. Brill Online. UNIVERSIDAD DE GRANADA. 

07 March 2011 <http://brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_SIM-3106. 
228 Me ha sido imposible identificar al autor del libro que lleva como título “Historia de África”. 
229 Conocido de Ab™ Ëa‘far al-Qayraw…n†, historiador y médico, murió en Túnez en 390/1004. De sus obras 

citamos Z…d al-mus…fir f† ‘il…Ø al-amr…d  (“Subsistencia del viajero en curar enfermedades”) y al-Ta‘rif bi- 

¡a|†| al-ta’rij (“El conocimiento de la verdadera historia”), en diez volúmenes. Véase  KA››ƒLA, ‘U. R. 

Mu‘Øam al-mu’allif†n, vol. 1, p. 137. 
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Is|…q230, al-Ÿayraf† y muchos otros cuyos nombres no menciona en su libro, limitándose a 

decir: “Han dicho los historiadores....”.  

       En cuanto a los a|…d†Å en los que se basó para elaborar el libro, en la mayoría de los 

casos no indica su clasificación, ni su grado de veracidad o su cadena de transmisión. Su 

implicación y motivación por lo que escribe llega a tal punto que los trata como si fuera él 

quien hubiera oído al Profeta en persona. 

       Asimismo, sobre todo en la primera parte, se dedica a reunir los versículos 

coránicos que tratan la creación del mundo, así como narraciones y mitos de la tradición 

judía y cristiana, que muchos musulmanes transmitieron debido al conocimiento que 

poseían de los mismos por la convivencia con los musulmanes231. Este sincretismo se debe 

al parentesco que existe entre el Corán, la Biblia y la Torá en lo que se refiere a la historia 

de los Profetas, ya que los lugares y países donde vivieron éstos resultan algo abstractos 

para los musulmanes, mientras que en la Biblia y la Torá están más detallados. 

       Es digno de mencionar que la mayor parte de las historias que al-Šu¥ayb† cuenta 

sobre los hebreos los ha recogido principalmente del T†Ø…n del historiador Ibn Hiš…m232, 

del que copió textos enteros a veces, y resumió otros, escribiendo expresiones como: “Dice 

Ibn Hiš…m en su libro T†Ø…n...” “han dicho los historiadores...” “los biógrafos han dicho...” 

“Wahb ibn Munabbih ha dicho...”, etc. 

                                                
230 Mu|ammad Ibn Is|…q Ab™ Bakr (m. 150/767), historiador, experto en |ad†Å, fue el primero que escribió 

sobre la vida del Profeta (al-S†ra al-nabawiya). Véase AL-BAGDƒD‡, Ism…‘†l. Hadiyyat al-‘…rif†n. Vol. 2, p. 

7; KA››ƒLA, ‘U. R. Mu‘Øam al-mu’allif†n, vol. 9, p. 44; AL-‘IMƒD‡, Mun†r y AL-‘ALƒYL‡, Abd All…h y 

otros.  al-MunØid f† al-luga wa-la‘l…m. p. 4. Jones, J.M.B. "Ibn Is|āḳ, Mu|ammad b. Is|āq b. Yasār b. Ḵh̲iyār 

(according to some sources, b. Ḵh̲abbār, or Kūmān, or Kūtān)." Encyclopaedia of Islam, Second Edition. 

Edited by: P. Bearman; Th. Bianquis; C. E. Bosworth; E. van Donzel; and W. P. Heinrichs. Brill, 2010. Brill 

Online. UNIVERSIDAD DE GRANADA. 13 December 2010 

 <http://brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_SIM-3222>  
231 Sobre esta cuestión es muy interesante el libro de CASTILLO CASTILLO, Concepción, y PÉREZ 

FERNÁNDEZ, Miguel. Tradiciones populares judías y musulmanas: Adán, Abraham, Moisés. Navarra: 

Verbo Divino, 2009. Véase también AB• ŠAHBA, Mu|ammad. Al-Isr…’iliy…t al-mawÿ™‘…t f† kutub al-tafs†r. 

Cairo: Maktabat al-Sunna, 1408/1987, especialmente p. 14. 
232 Ibn Hiš…m ‘Abd al-M…lik al-›am†r†, historiador, escribió sobre la vida del Profeta basándose en la obra de 

Ibn Is|…q. Nació en Basora y murió en el Cairo en 218/833. Véase AL-‘IMƒD‡, Mun†r y AL-‘ALƒYL‡, Abd 

All…h y otros. al-MunØid f† al-luga wa-l-a‘l…m. p. 16; WATT, W. Montgomery. "Ibn His̲h̲ām, Abū 

Muḥammad ‘Abd al-Malik." Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Edited by: P. Bearman; Th. Bianquis; , 

C.E. Bosworth; , E. van Donzel; and W.P. Heinrichs. Brill, 2010. Brill Online. UNIVERSIDAD DE 

GRANADA. 13 December 2010 <http://brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_SIM-3203. 
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A modo de conclusión, y de forma esquemática, para una mejor comprensión, se 

pueden señalar los siguientes puntos que dan coherencia al manuscrito: 

 

 Al-Šu¥ayb† consideró que las informaciones que hablan de los israelíes son míticas, 

como la historia del pájaro que habló en árabe o la historia de las comunidades que 

habitaron en el cielo. 

 Suele citar y contar relatos fabulosos tal como la historia del halcón que ha traído un 

pescado encontrado en el cielo, donde vivían unos seres humanos, expresando que se 

produjo en la época del quinto califa abasí H…r™n al-Raš†d, (148-193/763-809), narración 

que no se ha encontrado en ninguna otra fuente. Lo mismo acontece con la historia de las 

piedras que cayeron del cielo en la época del califa abasí al-Mu‘tasim (179-227/795-841). 

 Suele ser criticado por citar informaciones falsas. En este sentido cabe destacar la 

opinión de Benchekroun, quien sostenía que al-Šu¥ayb† no llegó al nivel de los 

historiadores famosos, tales como Ibn al-Ja¥†b e Ibn Jald™n233, debido al método que 

empleó para elaborar su obra234.  

 Tal y como se ha mencionado anteriormente, la intención de al-Šu¥ayb† no era escribir 

una historia ordenada de los acontecimientos, sino captar el interés de un lector u oyente 

sin demasiadas pretensiones científicas citando situaciones y sucesos extraños que han 

pasado, y anécdotas o historias fantásticas, así como catástrofes naturales, eclipses..., es 

decir, está más interesado por lo anecdótico que por los datos propiamente históricos. Un 

ejemplo es el relato en el que dice: “En el 444/1052 se  produjo un terremoto muy fuerte 

que destruyó los muros de las casas; en el 448/1056 se produjo una sequía en todos los 

países del Oriente, y la gente comió carne de los muertos; en el  462/1069 hubo una 

hambruna tal que la gente comió carne de ser humano, y en el 490/1096 se produjo un 

terremoto en Palestina por el que murieron 15.000 personas, partiéndose la roca de 
                                                
233 Conocidísimo historiador, considerado como el padre de la Sociología de la historia. De familia de 

orígenes sevillanos, nació en Túnez en 732/1332, fue además juez y profesor en la Qarawiy†n de Fez, la 

Zayt™na de Túnez y al-Azhar en el Cairo, donde murió en 808/1406. Véase MAJL•F, M. ŠaØarat al-n™r al- 

zakiyya, vol. 1, pp. 227-228; AL-BAGDƒD‡, Ism…`†l. Hadiyyat al-‘…rif†n, vol. 6, p. 167; Talbi, M. "Ibn 

KHaldūn, Walī al-Dīn ·Abd al-Ra|mānb. Mu|ammad b. Mu|ammad b. Abī Bakr Mu|ammad b. al-ðasan." 

Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Edited by: P. Bearman; , Th. Bianquis; , C.E. Bosworth; , E. van 

Donzel; and W.P. Heinrichs. Brill, 2010. Brill Online. UNIVERSIDAD DE GRANADA. 13 December 2010 

http://brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_COM-0330; SHATZMILLER, M. L'historiographie 

mérinide. Ibn Khaldoun et ses contemporains. Leiden: Brill, 1982. 
234 BENCHEKROUN, M. La vie intellectuelle Marocaine, p. 436. 
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Jerusalén para luego volver a estar como antes, y se produjo una regresión del mar que la 

gente aprovechó para entrar y sacar todo el pescado necesario, pero el mar volvió a su 

lugar y mató a todos”235. 

 Escribió sobre las dinastías musulmanas intentando encontrar puntos comunes entre 

ellos (los musulmanes), aunque para ello tuviese que interrumpir el hilo cronológico, 

pasando, por ejemplo, de una fecha posterior a otra anterior. 

 En este libro nuestro autor se sirvió de un estilo fotográfico e informativo para narrar la 

historia. Así que usa frases cortas para una descripción física o sea de personas, de 

animales o de cosas (piedras, palacios, torres); y para una descripción moral usa frases 

cortas, y a veces también largas, es decir, cuando habla del carácter de una persona 

introduce ejemplos confirmando su carácter, por ejemplo: “Era paciente, tolerante, 

razonable, y magnánimo, e incluso nunca castigó a un sirviente, ni a una mujer, ni torturó 

un animal jamás en su vida. Eso viene confirmado en el relato de Anas ibn M…lik236, un 

sirviente del Profeta, que dijo: “serví al Profeta durante diez años y nunca me trató mal ni 

me criticó...” 237. “Era el más generoso, sobre todo, en el mes de Ramaÿ…n”238. 

 El autor describe su metodología a lo largo de la narración, explicando la estructura de 

su obra y justificando ciertas decisiones, como, por ejemplo, cuando dijo: “las noticias de 

                                                
235 Véase la edición, pp. 347-348. 
236 Servidor del Profeta durante diez años. Según la tradición, tuvo 78 hijos, era el más rico de su poblado, 

dueño de jardines que daban frutas dos veces al año, y vivió más de cien años. Fue el último de los 

compañeros del Profeta que murió en Basora, en el año 93/711; véase MAJL•F, M. ŠaØarat al-n™r al- 

zakiyya, vol. 1, p. 44. Wensinck, A. J. "Anas b. Mālik Abū ›amza." Encyclopaedia of Islam, Second Edition. 

Edited by: P. Bearman; Th. Bianquis, C. E. Bosworth, E. van Donzel, and W. P. Heinrichs. Brill, 2010. Brill 

Online. UNIVERSIDAD DE GRANADA. 13 December 2010 

 <http://brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_SIM-0654>   

                 237 Véase MUSLIM. al-Ÿa|†|. Kit…b al-faÿ…’il, vol. 7, pp. 73-74; AL-TIRMIå‡, M. al-Ë…mi‘ al-¡a|†|, -Sunan 

al-Tirmi÷i- Kit…b al-birr wa al-¡ilah, capítulo "m… Ø…’a f† juluq al-nabī". Beirut: D…r al-Tur…Å al-‘Arab†, s.d., 

vol. 4, p. 368; Ibn ðANBAL, A. al-Musnad. Beirut: D…r I|y…’ al-Tur…Å, 1412/1991, vol. 4, p. 48; y para más 

informaciones sobre el carácter del Profeta, véase AL-åAHAB‡, Šams al-D†n.  Siyar a‘l…m al-nubal…’, ed. M. 

Na‘†m y Ma’m™n Ÿ…graØ†. Beirut: Mu’assasat al-Ris…la, 1405/1985, vol. 3, p. 398; Ibn ‘ASƒKIR. T…r†j 

madinat dimašq, ed. Mu|ibb al-D†n. Beirut: D…r al-Fikr, 1415/1995, vol. 9, p. 357; Ibn AL-ËAWZ‡. Al-

Waf… bi a|w…l al-mu¡¥afà, ed. ‘Abd al-W…|id Mu¡¥afà. Egipto: D…r al-Kutub al-ðad†Åa, 1386/1966, vol. 2, 

pp. 415 y 425. 
238 Relato de Ibn ‘Abb…s, recogido por AL-BUJƒR‡, Ab™ ‘Abd All…h M. Ÿa|†| al-Buj…r†.  B…b ›usn al-Juluq. 

Estambul: D…r al-Fikr, s.d., vol. 7, p. 81. 
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las tribus árabes son tan abundantes y amplias que nuestro libro no tiene suficiente 

volumen para que quepan todas”239:  

 En el primer apartado del manuscrito nuestro autor sigue el sistema de citar noticias de 

los profetas, los reyes y de las tribus árabes de forma ordenada.  

 En el segundo apartado empieza por hablar sobre el padre del Profeta. Enseguida habla 

del nacimiento del Profeta, su infancia, y su vida entera hasta terminar por su muerte. 

Luego, en el principio del tercer apartado, vuelve otra vez a la vida del Profeta 

mencionando su parentesco, cuando ya anteriormente había mencionado su fin.  Esto 

corrobora lo que dijmos anteriormente de interrumpir el hilo cronológico pasando, por 

ejemplo, de una fecha posterior a otra anterior. 

 En esta obra nuestro autor justifica que su especialidad no solo era la de historiador 

sino también exégeta del texto coránico (mufassir), como lo demuestra su fluidez en la 

lengua árabe, el uso rico de palabras, su explicación de términos difíciles, su uso de una 

sintaxis correcta. Era buen filólogo y amante de la poesía. En su relato, se observan sus 

cualidades como intérprete del Corán cuando menciona aleyas coránicas con sus 

explicaciones, alternando así esta función con la de historiador.  

 Atrae la atención en su obra la gran frecuencia con que incluye la poesía para apoyar y 

justificar sus noticias.  

 Da una explicación etimológica de los términos, por ejemplo, nombres de ciudades, 

regiones, de personajes, etc., demostrando sus inquietudes como filólogo y lingüista. Por 

ejemplo: La denominación de la montaña Ab™ Qab†s, La Meca, Adán, å…t al-‘Im…d (la de 

las columnas)240  etc... 

 Suele incluir en varias ocasiones los mismos acontecimientos para confirmar sus 

relatos, unas veces justifica estas repeticiones con las expresiones: “como hemos 

mencionado antes”, o “como citaremos con detalle más adelante” o “en el siguiente 

apartado”. Pero otras veces repite expresiones, frases y relatos enteros como si fuera la 

primera vez que los cita. Consideramos que a veces este hecho podría ser debido a una 

falta de atención involuntaria del autor241.  

 El autor concede en esta obra un lugar importante al tema de la muerte y la 

desaparición de los antiguos pueblos y naciones, que dejan sus legados como testigo de su 

                                                
239 Véase la edición, pp. 40-97-98-161-283-373. 
240 Véase la edición, pp. 13-34-98-99-127. 
241 Véase la edición, pp. 23-99 y 98-104. 
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existencia. Seguidamente suele incluir poemas que expresan lamentos y quejas por estas 

pérdidas. Con esto, el autor demostraba una intención moralizante, explicando a los 

lectores que la vida era algo transitorio y que nada dura para siempre, aunque se tenga 

todo: poder, fuerza, leyes, propiedades, etc. 

 En muchas ocasiones cita con fidelidad aleyas del Corán y a|…d†Å del Profeta. No 

obstante, otras veces no cita correctamente los textos originales sino que los reformula 

usando una redacción propia, aunque conservando el sentido del contenido. También suele 

escribir a|…d†Å sin mencionar sus fuentes ni su cadena de transmisión (isn…d), sino 

incluyendo el relato (matn) como si hubiera escuchando el |ad†Å directamente del Profeta. 

Por esta razón, es difícil comprobar algunos a|…d†Å contados por él. 

 A veces no respeta el orden cronológico a la hora de exponer los hechos históricos.  

 En muchas ocasiones, no se puede distinguir entre los dichos de nuestro autor y los de 

otros, es decir que intercala los dichos de los demás con sus propias explicaciones sobre el 

mismo tema. 

 

 

III. 5. RASGOS Y REGLAS PARA LA EDICIÓN DE LOS 

MANUSCRITOS.  

                                                         

 Según ‘Abd al-Sal…m H…r™n, en su obra Ta|q†q al-nu¡™¡ wa-našru-h…242, la edición 

del manuscrito  debe ser: 

 

- Tal como está redactado por su autor.  

- Sin ningún cambio tanto en su contiendo como en su esquema. 

- Sin corregir ninguna palabra. 

 

  La finalidad de estas normas es la de conservar una imagen pura del manuscrito y 

de su contenido, lo cual nos permite juzgar y criticar lo más objetivamente posible al autor, 

su obra y su tiempo.  

 ‘Abd Allah ibn ‘Abd al-Ra|m…n nos dice que las cualidades del editor son: 

                                                
242 Véase HAR•N, ‘Abd al-Sal…m. Ta|q†q al-nu¡™¡ wa-našru-h…. El Cairo: Maktabat al-Jank†, 1397/1977, pp. 

46-47; también véase AL-MUNAËËID, Ÿal…| al-D†n. Reglas para la edición critica de textos árabes. Trad. 

FÓRNEAS José María. S.l.: Imprimerie Mi¡r S.A.E., 1958, p. 5.  
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 Poseer un sentido profundo del valor científico e intelectual del patrimonio cultural.  

 Amor hacia el patrimonio del manuscrito. 

 Adoptar la experiencia y el conocimiento suficientes para conseguir editar el 

manuscrito. 

 Tener buenos conocimientos del tema y del contenido de la obra, con objeto de lograr 

un mayor dominio y precisión en el texto.   

 Tener las destrezas y competencias necesarias para editar el texto y corregirlo.  

 Un excelente dominio de la lengua árabe, sus métodos, vocabulario y reglas (qaw…‘id) 

para superar las dificultades con las que se enfrenta el editor. 

 Investigar y consultar fuentes y bibliografía sobre distintos aspectos y campos 

relacionados con el contenido de la obra243. 

 

 Como conclusión, afirmamos que cualquier trabajo de investigación que trata el 

tema de la edición de un manuscrito deberá pasar por las siguientes etapas: 

 

1- Búsqueda y recopilación del manuscrito, es decir, localizar los distintos ejemplares del 

mismo y recopilar sus diversas copias. 

2- Fijación critica del texto en función de las siguientes pautas: 

 

o Conservar el manuscrito tal como fue redactado. 

o Verificar la autenticidad de la obra, su título y la atribución a su autor. 

o Verificar el contenido. 

o El editor puede señalar el error, enmendarlo (ta‘d†l) en nota a pie de página, 

mientras que en el texto se conserva la versión tal como aparece en el 

manuscrito. 

o El editor puede añadir una letra o palabra que haya desaparecido del texto sin 

cambiar su sentido o el de la frase, aunque debe reflejar ese añadido con los 

consiguientes signos auxiliares. 

o Cuando el manuscrito tiene muchas copias es preferible fundarse en una sola244, 

elegida por la aplicación de las siguientes cláusulas: 

                                                
243 ‘S‡LƒN, ‘Abd Allah Ibn ‘Abd al-Ra|†m. Ta|q†q al-maj¥™¥…t bayna al-w…qi‘ wa al-nahØ al-amÅ…l. Riyad, 

1415/1994, pp. 41-42. 
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 La copia completa es preferible a la incompleta. 

 La clara es mejor que la borrosa. 

 La más antigua debe prevalecer sobre la más reciente245.  

 

 

III.6.  METODOLOGÍA Y SÍMBOLOS DE LA EDICIÓN ÁRABE  

 

III.6.1. METODOLOGÍA DE LA EDICIÓN ÁRABE 

 

Para una mejor comprensión del texto, hemos procedido a dividir los capítulos de la 

obra en subapartados relacionados con el contenido del mismo. Con la misma finalidad, 

también se han separado las palabras propias del autor de las de otros historiadores 

utilizados como fuentes. 

Tal y como exige la correcta edición crítica de un manuscrito, en nota se han 

incluido: 

  

 Críticas.  

 Explicaciones.   

 Correcciones. 

 Comparaciones entre dos copias  

 Errores. 

 Explicaciones de palabras e identificación de algunos datos concretos importantes para 

llegar a comprender de forma precisa el contenido de la obra, tales como sitios y 

lugares, si bien el autor no nos ha dejado muchos datos de este tipo debido a su estilo 

literario tan conciso y sintetizado. 

 Identificación de personas y obras mencionadas. 

 Identificación de las aleyas coránicas y a|…d†Å del Profeta. En este último caso, la 

identificación ha sido difícil porque el autor no respeta ni la vía de transmisión ni el 

                                                                                                                                              
244 HƒR•N, ‘Abd al-Sal…m. Ta|q†q al-nu¡™¡ wa-našru-h…, p. 42; también véase AL-MUNAËËID, Ÿal…| al-

D†n. Reglas para la edición crítica de textos árabes, pp. 4-6. 
245 Véase BERGSTRÄSSER, Gotthelf. U¡™l naqd al-nu¡™¡ wa-našr al-kutub. El Cairo: Dar al-Kutub, 1969, p. 

14.  
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esquema, solo mantiene el contenido del |ad†Å, reformulándolo con sus propias 

palabras.  

 

 

III.6.2. SÍMBOLOS DE LA EDICIÓN ÁRABE 

 

-Símbolo de la copia básica de esta edición, que pertenece a la Biblioteca al :(ف) - 

Qarawiyīn (al-Ë…mi‘ al-Qarawiy†n) de Fez.  

 .Copia de la Biblioteca Nacional de Rabat :(ر)  -

-  (« »): Relatos de historiadores mencionados expresamente por sus nombres.  

-  (﴾ ﴿): Aleyas coránicas.  

-  ({ }): A|…d†Å del Profeta. 

  

 

III.7. COPIAS DEL ËUMĀN. 

 

Existen varios manuscritos del Kit…b al-Ëum…n, de los cuales he podido localizar 

seis copias, a las que me referiré más adelante con detalle, pero en esta edición solamente 

me he basado en las tres copias que he podido recopilar, consultar, copiar, y estudiar, 

puesto que me ha sido imposible hacerme con el resto por diferentes motivos (copias 

desaparecidas, copias en un estado de conservación muy defectuoso, algunas bibliotecas no 

cuentan con servicio de microfilmado de manuscritos, etc.)246. Las copias utilizadas 

contienen erratas, correcciones en el margen de los folios y errores ortográficos, y no todas 

conservan el contenido íntegro del texto, que comienza con el capítulo “El comienzo de la 

vida” y concluye con “Signos del fin del mundo”. 

La obra contiene tres partes bien diferenciadas que mantienen una distribución de 

orden geográfico: Oriente, Magreb y al-Andalus247.  

Por lo que respecta a las características específicas de las copias utilizadas, son las 

siguientes: 

                                                
246 Por ejemplo, según me informaron en la Biblioteca Nacional de Rabat, el manuscrito nº 2326 ك, todavía 

no está microfilmado, y tampoco se permite hojearlo. 
247 En el apartado siguiente que trata el contenido del manuscrito hablaremos con más detalle sobre esta 

distribución. 
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1. Primera copia: 

 

 La copia de la Biblioteca General (al-Jiz…na al-‘ƒmma) de Rabat, actualmente 

Biblioteca Nacional (al-Maktaba al-Wa¥aniyya), con el n° D1344:  

 Soporte: papel 

 Número de páginas: es un volumen de 232 páginas. 

 Número de líneas por página: 13, excepto la primera y la última página, que tienen 10 y 

17 líneas respectivamente. 

 Caja de escritura: 170 x 215 mm. 

 Tipo de letra: magrebí normal, de buen tamaño con algunas dificultades en la lectura. 

 Encuadernación: marroquí de la época. 

 Cubierta: piel marrón oscuro, cosido con hilo blanco. 

 Estado de conservación del microfilm: bueno. 

 Estado del manuscrito original: débil, en mal estado, carcomido, difícil de hojear y con 

algunas manchas que dificulten la lectura.  

 Tinta: color marrón, intercalando palabras y nombres en color rojo, como el título, el 

nombre del autor y la palabra "haz de saber” (i‘lam).  

 Lugar: Biblioteca Nacional de Rabat.  

 Número de clasificación del manuscrito: 2043  

 Número del manuscrito: D1344 

 Número de microfilm: 2792 

 Copista: A|mad ibn al-Sayyid al-Bišr ibn ‘Al† ibn Ya‘q™b†.  

 Fecha de la finalización de la copia: 18 Rab†‘ I 1260/7 abril 1844. 

 Utiliza el reclamo: la última palabra de cada página se repite al principio de la página 

siguiente. 

 Cada página está encabezada por dos lados ( derecha e izquierda) por la frase: 

"Oh Dios, bendice a nuestro señor Muhammad y su familia "; "اللھم صل على سیدنا محمد وآلھ " 

 No utiliza los signos de puntuación.  

 Lo curioso en este manuscrito es que el copista, a veces, parte una palabra que se 

encuentra al final de la línea, y la continúa al principio de la siguiente, lo cual es algo 

excepcional.  



KITƒB AL-ŶUMƒN F‡ MUJTAøAR AJBƒR AL-ZAMƒN 

   125 

 Aunque desde el punto de vista formal esta copia parece completa, sin embargo le 

faltan los dos primeros capítulos. 

 Incipit.  

 

ائم          ‘‘  دین أن أول ق ذا ال ة ھ سلمین وأئم اء الم ین علم ع ب م ال خالف یق د بنصر اهللا      اعل ق اهللا المؤی وث لخل دین اهللا المبع  ب

  ’’ ... سیدنا محمد بن عبد اهللا بن عبد المطلب

  

 “Haz de saber que no hay contradicción entre los ulemas (‘ulam…’) y los imames de esta 

religión y que el primer pilar de la religión de Dios es el Mensajero para la humanidad, al 

que Dios sostiene en su victoria, nuestro señor Mu|ammad ibn ‘Abd All…h ibn ‘Abd al-

Mu¥¥alib... ”  

 

 Explicit: 

 

ع                  ... ‘‘ ام وق ستة أی وم ب ذا الی ل ھ ائتین واأللف، وقب ستین والم اتح ال كان الفراغ منھ في ثمان عشر من ربیع األول عام ف

دھم                   خالء بوادي صفرو وھتك     ال عظیم عن سوة وضاع م ى الك ا حت ذه الزوای اب ھ ق ألرب م یب ا عظام، فل ة زوای ت حرم

ي           ون وشیوخ أوالد عل سعود میم وترشوا وتركوا وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظیم وسبب ذلك ھو ولد البشر بن م

یعھم بجاه سیدن         سلیما،      بن وماس، ونطلب اهللا وكل من لھ قدرة عند اهللا أن یشتت شمل جم ھ و صحبھ وسلم ت د وآل ا محم

  .’’فنطلب اهللا واألشیاخ أن یقطع دابرھم وحبلھم بجاه نبي األولین واآلخرین رسول رب العالمین 

 

“Fue terminado en el día dieciocho de Rab†‘ I, del año mil doscientos sesenta. Seis días 

antes, el río Safr™ fue evacuado248 y la santidad de las zaw…yà (zagüías) fueron violadas, 

por lo tanto, a los dueños de éstas no les quedaba nada, incluso perdieron sus ropas, dinero 

y fueron abandonados, no hay fuerza ni poder excepto la de Dios, el Elevado, el Inmenso, 

por causa del hijo de al-Bišr ibn Mas‘™d Maym™n y de los maestros hijos de ‘Alī ibn 

Wamm…s249. Pedimos a Dios y a los que Dios da poder que los dispersen, por la virtud de 

nuestro Señor Mu|ammad y su familia y sus compañeros, y pedimos a Dios y a los 

maestros que detenga sus genealogías, con la virtud del Profeta de los primeros y de los 

últimos, el Mensajero, Señor del mundo”. 

 

 

                                                
248 Hay que sobrentender que el río estaba seco, y anteriormente en su cauce había un asentamiento de gente. 
249 No detalla los motivos de este suceso. 
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Primera página del ms nº D1344 
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Última página del ms. nº D1344 
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2. Segunda copia: 

 

Es la copia de la Biblioteca de la Mezquita Mayor al-Qarawiy†n (Jiz…nat Ë…mi‘ al-

Qarawiy†n), en la ciudad de Fez, con el nº 1990. 

 

 Soporte: papel 

 Número de páginas: 282 páginas. 

 Número de líneas por página: 26. 

 Caja escritura: de 200 x 270 mm.  

 Tipo de letra: magrebí.  

 Encuadernación: marroquí de la época. 

 cubierta: piel de color marrón oscuro  

 Estado de conservación del microfilm: bueno.  

 Estado del manuscrito original: aunque es posible la lectura del texto, el papel está 

carcomido en los márgenes de las páginas, por lo que es difícil hojear (se rompen las 

hojas). 

 Tinta: cinco colores diferentes: rojo, azul, oro, verde y marrón. El escritor usó el color 

rojo para escribir el título del primer apartado, cuyas letras son de gran tamaño, así como al 

escribir la palabra “q…la - dijo”; usó el azul para el título del libro; los tres colores verde, 

rojo y marrón para marcar las páginas, y, este último, también para escribir el cuerpo del 

texto del manuscrito; el color oro lo reservó para decorarlo.  

 Lugar: Biblioteca de la Mezquita Mayor al-Qarawiy†n de Fez 

 Número de clasificación del manuscrito: 3743. 

 Número del manuscrito: 1990. 

 Número de microfilm: 1461. 

 Copista: “desconocido”.  

 Fecha de finalización de la copia: sin datos. 

 El manuscrito contiene reclamos al final de cada página. 

 La fecha del fallecimiento del autor aparece en la primera página, en la parte superior 

del margen, parte derecha. 

 El copista no suele hacer distinción entre las letras r…’ y d…l, lo cual dificulta 

notablemente la lectura de algunas palabras.  



KITƒB AL-ŶUMƒN F‡ MUJTAøAR AJBƒR AL-ZAMƒN 

   129 

 De vez en cuando usa los puntos para enumerar y para decorar los versos de poesías, y 

usa tres puntos con forma de triangulo para decorar el texto.  

 

 Incipit: 

 

ى            “  سان إل م بإح ابعین لھ ین والمرسلین والت ع النبیئ الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى جمی

  .یوم الدین، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظیم

ھ     ال المؤلف سامح اهللا ل ھ وعظ للمعت             : ق ون فی ي لیك ا أمكنن ا م رة اختصرت منھ ان كثی ار الزم ب أخب ت كت ا رأی رین  لم ب

  ”... .وتذكرة للمتقین، وتبصرة للمتفكرین واهللا الموفق المعین، فاختصرت من جمیعھا ثالث فصول

 

”Las alabanzas a Dios, Señor de los mundos. La paz y las bendiciones sean con el Profeta 

Mu|ammad y todos los Profetas, Mensajeros y quienes les siguieron en la verdad hasta el 

día del juicio, no hay fuerza ni poder excepto la de Dios, el Elevado, el Inmenso. 

El autor, Dios le perdone, dijo: cuando vi que las noticias de los tiempos eran abundantes, 

abrevié todo lo posible para que fuesen consejo para los entendidos, recuerdo para los 

creyentes y aclaración para los pensadores. Por ello lo resumí todo en tres apartados... " 

 

 Explicit: 

 

 .ذلك یوم یكشف عن ساق ویدعون إلى السجود خاشعة أبصارھم ترھقھم ذلة ، ذلك الیوم الذي كانوا یوعدون...“

حابھ            ھ وأص ى آل لین وعل ام المرس ین وإم اتم النبیئ د خ ى سیدنا محم سالم عل المین والصالة وال د هللا رب الع انتھى والحم

  .”دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین أجمعین والتابعین ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین وآخر 

 

 “El día que las cosas se pongan mal y sean invitados a prosternarse, no podrán. La mirada 

abatida, cubiertos de humillación! Tal será el día con que se les había amenazado. 

Se acabó250, alabanza a Dios, Señor de los mundos. La paz y las bendiciones sean con el 

Profeta Mu|ammad, último de los Profetas e Imán de los Mensajeros; y con toda su 

familia, sus compañeros y quienes les siguieron en la verdad hasta el día del juicio. Y por 

último, nuestra invocación es (dar) gracias y alabanzas a Dios, Señor de los mundos”. 

 

 

 

                                                
250 Se refiere a la obra. 
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Primera página del ms. nº 1990 
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Última página del ms. nº1990 
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3. Tercera copia:  

 

      Otra copia de la Biblioteca Nacional de Rabat, con el nº579  د: 

 

 Soporte: papel 

 Número de páginas: 303 páginas. 

 Número de líneas por página: 35. 

 Caja de escritura: de 205 x 315 mm.  

 Tipo de letra: magrebí normal.  

 Encuadernación: marroquí de la época. 

 Cubierta: Cuero de color marrón oscuro, la centra una forma oval de color rojo oscuro. 

 Estado de conservación del microfilm: bueno. 

 Estado del manuscrito original: está en mal estado, difícil de hojear, algunas páginas 

están horadadas por los gusanos, con muy pocas manchas.  

 Tinta: el cuerpo en color marrón oscuro, casi negro; el título, el nombre del autor (en la 

primera línea), los nombres de los historiadores, y la palabra "dijo" van en color rojo; 

asimismo, la poesía se ornamenta con comas rojas. 

 Lugar: Biblioteca Nacional de Rabat. 

 Número de clasificación del manuscrito: 2041 

 Número del manuscrito: 579 د 

 Número de microfilm: 4186 

 Copista: desconocido  

 Fecha de la finalización de la copia: Ëum…dà I, 1167/ febrero-marzo 1754.  

 Al igual que las copias anteriores, recurre al reclamo. 

 La fecha del fallecimiento del autor aparece en la primera página del manuscrito. 

 El copista no suele hacer distinción entre las letras r…’ y d…l, lo cual dificulta 

notablemente la lectura de algunas palabras.  

 No hay ningún signo de puntuación.  
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 Incipit: 

 

 

 

  . وصلى اهللا على سیدنا وموالنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیمابسم اهللا الرحمان الرحیم“ 

  .قال الشیخ اإلمام العالم الرباني سیدي محمد الشطیبي رضي اهللا عنھ آمین

ان          الحمد هللا ذكر أھل العلم أن الدنیا كلھا سبعة آالف سنة، ثالثة آالف من ھبوط آدم إلى الطوفان، وثالثة آالف من الطوف

   .”...ل اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، وألف سنة من الھجرة إلى قیام الساعة إلى ھجرة رسو

  

“¡En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso! Las bendiciones sean con 

nuestro señor Mu|ammad, su familia y sus compañeros, la paz sea con él. 

El maestro, el imán, el sabio religioso, mi señor Mu|ammad al-Šu¥ayb†, que Dios este 

complacido con él, amén, dijo: «Loado sea Dios. Los sabios mencionaron que la edad del 

mundo es de siete mil años, de Adán hasta el diluvio (al-¥™f…n) trescientos mil años, del 

diluvio hasta la hégira del Profeta Mu|ammad, trescientos mil años, y de la hégira hasta el 

día del juicio mil años...»”.  

 

 Explicit: 

 

ى عام سبعة وستین            ... ‘‘ ادى األول ل جم ي أوائ ھ اهللا ف انتھى كتاب الجمان في أخبار الزمان تألیف الشیخ الشطیبي رحم

ھ      ومائة وألف وال حول وال قوة إال باهللا الع     د و آل ا محم ى سیدنا وموالن لي العظیم وھو حسبنا ونعم الوكیل وصلى اهللا عل

  ’’. وصحبھ وسلم تسلیم

  

“El Kit…b al-Ëum…n f† ajb…r al-zam…n, escrito por el maestro al-Šu¥ayb†, que Dios le tenga 

misericordia, se terminó a primeros de Ëum…dà I del año 1167/1753251, no hay fuerza ni 

poder excepto la de Dios, el Elevado, el Inmenso. Él es Suficiente, el buen Apoderado, y 

las bendiciones sean con nuestro señor Mu|ammad, su familia y sus compañeros. La paz 

sea con él”.             

 

  

  

  
                                                
251 Se refiere a la fecha de la copia. 
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Otras copias revisadas de la Biblioteca Nacional de Rabat: 

 

4. Copia nº 1603 د 

 

 Soporte: papel 

 Número de páginas: 276 páginas. 

 Número de líneas por página: 18. 

 Caja de escritura: 215 x 170 mm. 

 Tipo de letra: magrebí bella. 

 Encuadernación: marroquí de la época. 

 Cubierta: piel marrón. 

 Estado de conservación del microfilm: bueno. 

 Estado del manuscrito original: normal, carcomido, difícil de hojear y con algunas 

manchas que dificulten la lectura.  

 Tinta: no se visualiza claramente en el microfilm. 

 Lugar: Biblioteca Nacional de Rabat. 

 Número de clasificación del manuscrito: 2044. 

 Número del manuscrito: 1603 د. 

 Número de microfilm: 310. 

 Copista: Idr†s ibn Ä…bit ibn ‘Izza. 

 Fecha de la finalización de la copia: Domingo, 9 Ramaÿ…n 1278/10 marzo 1862.  

 Su autoría se atribuye erróneamente a al-Maqr†, en vez de a al-Šu¥ayb†. 

 Al igual que las otras copias, es frecuente que al final de cada folio aparezca una 

palabra con la que empieza el folio siguiente. 

 No hay ningún signo de puntuación.  

 Incipit: 

 

  . ورجائي وصلى اهللا على محمد وآلھ بسم اهللا الرحمان الرحیم وبھ عوني“ 

ان وفر     ق الزم ة محق ري الفاسي          قال الشیخ اإلمام العالم العالم د المق دین أحم ھاب ال شیخ ش ا ال د العصر واألوان، موالن ی

  .”...تغمده اهللا تعالى بالرحمة والرضوان وأسكنھ أعلى فرادیس الجنان ونفعنا والمسلمین بعلومھ في الدارین آمین
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“¡En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso!, mi Apoyo, mi Esperanza. Las 

bendiciones sean con Mu|ammad y su familia. El maestro, el imán, el sabio, el verificador 

(investigador) del mundo, el único de su época, nuestro señor el maestro Ših…b al-D†n  

A|mad al-Maqr† al-F…s†,  que Dios le de su misericordia y su favor, que le proporcione 

estancia en los paraísos elevados, y que nos beneficie con sus conocimientos en las dos 

vidas252. Amén”. 

    

 Explicit: 

 

  .انتھى والحمد هللا رب العالمین وصلى اهللا وسلم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین... “ 

ن عزة لطف اهللا      1278وكان الفراغ منھ ضحوة یوم األحد التاسع من رمضان عام     ت ب ن ثاب  على ید عبید ربھ إدریس ب

ھ إال اهللا      (...)ن  ولجمیع المسلمین والمسلمات آمی(...)بھ آمین وغفر لھ ولوالده ولولده   ل ال یعلم ان طوی ذا زم  بعد كل ھ

  . ”تعالى

 

“... Se acabó. Las alabanzas a Dios, Señor de los mundos. La paz y las bendiciones sean 

con nuestro señor Mu|ammad, con toda su familia y sus compañeros. Se terminó al 

mediodía del domingo diecinueve de Ramaÿ…n, del año 1278/20 de marzo de 1861, por 

parte del sirviente de Dios Idr†s ibn Ä…bit ibn ‘Izza, Dios lo tenga en su misericordia, amén, 

y le perdone a él, a su padre, a sus hijos (...) y a todos los musulmanes y las musulmanas, 

amén (...). Después de toda esa larga época, nadie tuvo conocimiento de ella, excepto Dios, 

el Altísimo”.     

  

                                                
252 La terrenal y la eterna (al-j…lida). 
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5. Copia nº 40 د 

 

 Muy similar a la anterior. 

 

6. Copia nº 1094 د 

 

 Soporte: papel 

 Número de páginas: 197 páginas. 

 Número de líneas por página: 26. 

 Caja de escritura: 180 x 230 mm.  

 Tipo de letra: mala caligrafía magrebí.  

 Encuadernación: marroquí de la época. 

 Cubierta: piel de color marrón oscuro. 

 Estado de conservación del microfilm: bueno. 

 Estado del manuscrito original: en buen estado, un poco carcomido, difícil de hojear y 

con algunas manchas que dificulten la lectura.  

 Tinta: No se observa el color en el microfilm.  

 Lugar: Biblioteca Nacional de Rabat.  

 Número de clasificación del manuscrito: 2042. 

 Número del manuscrito: 1094 د. 

 Número de microfilm: 305. 

 Copista: ‘Abd All…h ibn al-¦…hir ibn al-ðasan al-Saml…l†. 

 Fecha de la finalización de la copia: sin datos. 

 Al igual que las copias anteriores, recurre al reclamo al final de la página. 

 No hay ningún tipo de signo de puntuación. 

 Incipit: 

 

  بسم اهللا الرحمان الرحیم والصالة والسالم على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ“ 

ن                  د ب د اهللا محم ي عب د، أب د العاب الم الزاھ ام الع ھ واإلم شیخ الفقی ألیف ال ان، ت ار الزم كتاب الجمان في مختصرتوثیق أخب

  .مینعلي الشطیبي األندلسي رحمھ اهللا تعالى ورضي عنھ آمین یا رب العال
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وم        ى ی الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى جمیع النبیئین والمرسلین والتابعین لھم بإحسان إل

ا  : قال المؤلف سامحھ اهللا. الدین وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظیم  لما رأیت كتب أخبار الزمان كثیرة اختصرت منھ

   .”... بعض ما أمكنني

  

“¡En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso! Las bendiciones sean con 

nuestro señor Mu|ammad, su familia y sus compañeros. 

Kit…b al-Ëum…n f† mujta¡ar tawÅ†q ajb…r al-zam…n, escrito por el maestro, alfaquí, imán, 

sabio, asceta, adorador (de Dios), Ab™ ‘Abd All…h Mu|ammad ibn ‘Al† al-Šu¥ayb† al-

Andalus†, que Dios le tenga misericordia y este complacido con él, amén, ¡oh, Dios del 

mundo! 

Las alabanzas a Dios, Señor de los mundos, la paz y las bendiciones sean con el Profeta 

Mu|ammad y todos los Profetas, Mensajeros y quienes les siguieron en la verdad hasta el 

día del juicio, no hay fuerza ni poder excepto la de Dios, el Elevado, el Inmenso. El autor, 

Dios le perdone, dijo: «cuando vi que las noticias de los tiempos eran abundantes, abrevié 

todo lo posible (...)»”. 

 

 Explicit: 

 

ھ وصحبھ وسلم             ... “  ى آل د وعل ا محم ى سیدنا وموالن كمل التألیف المبارك بحمد اهللا تعالى وحسن عونھ وصلى اهللا عل

  .”انتھى على ید كاتبھ عبد اهللا بن الطاھر بن الحسن السماللي. تسلیما

 

“... Se completó la bendita obra con las alabanzas y el apoyo de Dios. La paz y las 

bendiciones sean con nuestro señor Mu|ammad, con toda su familia y sus compañeros, la 

paz sea con él. Se terminó por la mano del copista ‘Abd All…h ibn al-¦…hir ibn al-ðasan al-

Saml…l†”.   
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CAPÍTULO IV 

CONTENIDO DEL LIBRO  

                                                

El libro que aquí nos ocupa aparece con diferentes títulos, según se ha visto en el 

capítulo anterior, y más concretamente en el apartado dedicado a las obras del autor. En la 

introducción del libro, presenta el método que va a seguir con las siguientes palabras: 

 

“(...) vi que las noticias de los tiempos eran abundantes, abrevié todo lo posible 

para que fuese consejo para los entendidos, recuerdo para los creyentes y aclaración 

para los pensadores. Por ello lo resumí todo en tres apartados: 

 

1- Un apartado que incluye desde el comienzo del mundo hasta el nacimiento del 

enviado de Dios ( Mu|ammad, la paz sea con él) 

2- Un apartado desde su nacimiento (del Profeta: la paz sea con él) hasta su 

muerte. 

3- El último apartado desde su muerte hasta “la trompeta” (fin del mundo) junto 

con los hechos curiosos que ocurrieron. 

Pedimos a Dios, Grandioso y Majestuoso, que nos proteja de los pecados”. 

 

 Como se ha dicho en anteriores apartados, esta distribución temática es clásica 

entre los historiadores árabes medievales. 
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IV.1. EL PRIMER APARTADO: ANTES DEL PROFETA MUðAMMAD 

 

Al-Šu¥ayb† comenzó su comentario con un primer apartado dedicado a la 

descripción del mundo, diciendo:  

 

“Debes saber que el mundo en el cual vivimos (al-duny…) es como esta 

época (al-zamān), en la cual Dios hizo aparecer la creación de un mundo 

inexistente a partir de la nada. Esto es la interpretación divina (ma‘nà) del dicho 

coránico del Altísimo: «Yo era un tesoro desconocido y originé la creación para 

que me conocieran»  ُنزا لم ُأنت كَ﴿ كرف فخلقت خلقا ليعرفونيع ﴾ ”253. 

 

 Aquí debemos llamar la atención sobre esta aleya, que es inexistente. Hay que 

cuestionar la veracidad de las palabras de al-Šu¥ayb†, dado que atribuyó al Corán dichos y 

aleyas que no le pertenecen, algo que es práctica común entre algunos narradores sufíes. 

Por lo tanto, se debe verificar y confirmar sus dichos antes de basarse en ellos y adoptarlos 

como referencia. 

Al-Šu¥ayb† prosiguió su relato describiendo el mundo aludiendo a lo que dijo el 

historiador Wahb ibn Munabbih, que sostenía que cuando Dios lo creó, tenía su trono sobre 

el agua y ordenó a las olas que se agitasen, entonces se agitaron durante mil generaciones, 

cada generación duró mil siglos, cada siglo mil años, cada año mil meses y cada mes mil 

días. Y durante este tiempo, se acumuló sobre el agua gran cantidad de espuma, de la cual 

creó la tierra, subió el humo de las olas, del cual creó Dios el domingo (es el primer día 

creado), en el cual originó los cielos. Luego creó el lunes, en el cual originó el sol, la luna 

y las estrellas. Después creó el martes, en el cual originó a los animales de la tierra, del 

                                                
253 Es un dicho profético que no ha llegado a ser aleya del Corán, y que  los sufíes usan con frecuencia. No 

contaba con la aprobación del polemista sirio Ibn Taymiyya (661/1263-728/1328) quien dijo: el dicho no 

tiene base ninguna y no es profético. Véase Ibn Taymiyya. MaØm™‘ al-fat…wà. Medina: MaØma‘ al-Malik 

Fahd, 1416/1995, vol. 18, p. 122. Tampoco era reconocido por al-‘AØl™n†, quien dijo: los sufíes lo usan como 

apoyo, referencia y base de sus reglas y fuentes.  )  وھو واقع كثیرا في كالم الصوفیة واعتمدوه و بنوا علیھ أصوال لھم ( ,  

Véase AL-‘AËL•N‡, Ism…‘†l. Kašf al-jaf…’ wa-muz†l al-ilb…s. El Cairo: Maktabat al-Quds, 1351/1932, vol. 

1, p. 132, n° de |ad†Å: 2016. Sin embargo el conocido místico Ibn ‘Arabī sí que se había apoyado en él. Véase 

Ibn ‘ARAB‡, Mu|y† al-D†n. al-Fut™|…t al-makkiyya. El Cairo: D…r Ÿ…dir, 1392, vol. 3, p, 167. 
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mar, y del cielo. Luego creó el miércoles, en el cual originó al-arz…q (los dones necesarios 

para la subsistencia, la fortuna, lo que Dios da), entre los cuales están al-aqw…t (los 

alimentos, el sustento). Luego creó el jueves, en el cual originó el paraíso y el infierno. 

Luego creó el viernes, en el cual originó a Adán y a su mujer Eva254. Y por último creó el 

sábado, en el cual no originó nada, por eso el pueblo de Israel lo eligió para el culto255. Al 

final del comentario de Wahb ibn Munabbih, al-Šu¥ayb† escribió: 

 

 “Este es el significado de lo que dijo Dios en el Corán:  «Él es Quien ha creado los 

cielos y la tierra en seis días, teniendo Su Trono en el agua, para probaros, para ver 

quién de vosotros es el que mejor se comporta»”.256   

 

Al-Šu¥ayb† incluye la descripción del mundo, basándose en los dichos de los sabios, 

de la siguiente manera:  

 

“El mundo entero está sobre la espalda de un ángel, el ángel está sobre una 

columna, la columna sobre el cuerno de un toro, el toro sobre la espalda de una 

ballena, la ballena sobre el agua, el agua sobre el viento, el viento sobre el aire, el 

aire sobre la pureza ( صفا  la pureza sobre la ola, la ola sobre la luz, la luz sobre el ,(ال

destello, el destello sobre la hermosura, la hermosura sobre la oscuridad, la 

oscuridad sobre la existencia, la existencia sobre el poder (al-qudra) no lo conoce 

nadie, excepto el Oyente, el Discernidor quien creó las cosas en su estado más 

perfecto, y las dispuso (dabbara) sin temperamento (miz…Ø). Su orden (viene 

                                                
254 Sobre las figuras de Adán y Eva desde la perspectiva islámica véase IBN KAÄ‡R, Ab™ l-Fid…’ Ismā‘īl. al-

Bid…ya wa al-nih…ya f† l-t…r†j. El Cairo: 1º edición, 1348, vol. 1, p. 68; Ibn AL-AÄ‡R, ‘Izz al-D†n. al-K…mil f† 

al-t…r†j. Beirut: D…r al-Kit…b, 1387/1967, vol. 1, p. 18, y los artículos de CASTILLO CASTILLO, 

Concepción. "La creación de Adán según la tradición y la leyenda musulmana", MEAH, 27-28/1 (1978-79), 

131-148; "Aportación a la mítica historia de Adán y Eva" (I), MEAH, 29-30/1 (1980-81), 35-53; "Aportación 

a la mítica historia de Adán y Eva (II), MEAH, 31/1 (1982), 47-60.   
255 Sobra la creación y la descripción del mundo véase Ibn TAYMIYYA, Taq† l-D†n. al-Fat…wá al-kubrà. 

Beirut: D…r al-Qalam, 1407/1987, vol. 5, p. 347-350; AL-BUJƒR‡, Ab™ ‘Abd All…h M. Sa|†| al-Buj…r†, vol. 

4, p. 72. 
256 El noble Corán. Edición y traducción de CORTÉS, Julio. Barcelona: Herder, 2000, que es la traducción 

del Corán que hemos utilizado en este trabajo; véase (11:7). 
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expresada) entre la letra k…f /k/ y la letra n™n /n/, y cuando quería algo le decía 

kun257, y existía”. 

 

Luego, nuestro autor trató, de manera ordenada, el tema de los ángeles creados por 

Dios y sus descripciones258, contó los pueblos que vivieron en la tierra diez mil años antes 

de Adán, aceptando la idea de que Dios creó a diez mil adanes, permaneciendo cada uno de 

ellos diez mil años antes de haber creado al gran Adán, nuestro padre, ante quien se 

postraron los ángeles. Dios lo destacó sobre toda la humanidad gracias a su descendiente 

Mu|ammad (la paz sea con él), quien dijo en uno de sus dichos: 

 

 “Lo primero que creó Dios es mi iluminación (n™r), y mi iluminación fue la 

primera que se postró a Dios, y a través de mi iluminación Dios creó el trono (al-

‘arš), el pedestal (al-kursiy), la tabla (al-law|), la pluma (al-qalam), el sol, la luna, 

la luz de la perspicacia (al-ba¡†ra) y la visión (al-ba¡ar), la mente (al-‘aql) y el 

conocimiento (al-ma‘rifa), que están en los corazones de algunos hombres en 

particular”259. 

 

Al-Šu¥ayb† siguió escribiendo sobre Adán basándose en los dichos de los sabios sin 

especificarlos ni nombrarlos directamente, incorporando el relato que dice: 

 

“Dios creó a Adán de la superficie de la tierra, es decir, de su cara, la kunya260 de 

Adán es “el Padre de la Humanidad” (Ab™ l-Bašar). Dios mandó el Arcángel 

                                                
257 Imperativo del verbo k…na, “ser” o “estar”, ( ْنُك ). 
258 Quien desee más información sobre la cuestión de la angeología islámica, debe consultar a IBN KAÄ‡R, 

Ab™ l-Fid…’ Ismā‘īl. al-Bid…ya wa al-nih…ya f† l-t…r†j, vol. 1, p. 40-47; AL-BUJƒR‡, Ab™ ‘Abd All…h, M. 

Sa|†| al-Buj…r†, vol. 4, p. 77-84; AL-AŠ‘ARĪ, Ab™ l-ðasan. ŠaØarat al-yaq†n, ed. y traducción CASTILLO 

CASTILLO, Concepción. Tratado de escatología musulmana. Madrid: Instituto Hispano Árabe  de Cultura, 

1987, pp. 10-11, así como el trabajo de CASTILLO CASTILLO, Concepción. "Algunos aspectos de la 

angelología islámica según Šihāb al-Dīn al-Aš‘arī", MEAH, 26-28/2 (1977-79), 423-431.  
259 Este |ad†Å es famoso entre los sufíes. Véase Ibn ‘ARAB‡, Mu|y† l-D†n. al-Fut™|…t al-makkiyya, vol. 1, p, 

119. Pero no ha llegado a ser considerado correcto porque el Profeta, según la ley islámica, es descendiente 

de Adán, y Adán es de arcilla y no es de luz. 
260 Parte del nombre que precede al ism o nombre propiamente dicho. Como en este caso, puede ser utilizado 

como apodo.  
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Gabriel261 para traerle un puñado de la superficie de la tierra, su cara, de todas las 

direcciones, este, oeste, norte, y sur. Le mandó también traerle este puñado de todos 

los géneros, las cualidades. Y de sus propiedades: roja, y negra, llana y yerma, 

fresca y salada, dulce y amarga, fragante y hedionda. 

Cuando Gabriel vino, le preguntó la tierra: “¿Qué se piensas hacer con este puñado 

de tierra (al-qabÿa) que tiene estas cualidades?” Le contestó Gabriel: “Dios el 

Altísimo quiere crear con este puñado a un ser al que va a mandar y al que va a 

prohibir (cosas). Si lo obedece, le premiará, y si lo desobedece, le castigará”. La 

tierra replicó: “por Dios, no cojas nada de mí”. Luego le mandó al Arcángel Rafael 

(Isr…f†l)262, y la tierra le dijo lo mismo que a Gabriel. Después le mandó al Arcángel 

Miguel (Mik…’†l)263, también le dijo lo mismo y por último vino Azrael (‘Izr…’†l)264, 

la tierra le dijo lo mismo, pero él le contestó: “Dios merece ser obedecido más que 

tú”. Así que cogió el puñado como Dios mandó. Era viernes después de la oración 

de la tarde, a última hora del día. Después Dios mandó los ángeles a que mezclasen 

aquel puñado con el agua del paraíso durante cuarenta días hasta que se convirtiese 

en arcilla, tras lo cual Dios insufló su espíritu (r™|) en aquel puñado”. 

 

Al-Šu¥ayb† siguió tratando el tema de Adán y de sus noticias a través los dichos de 

los sabios. 

Por ejemplo, cuando Dios obligó a Adán a descender a la tierra, le enseñó todos los 

nombres no de manera concreta, sino que Dios iluminó su corazón poniendo en su mente 

una capacidad (quwwa) para encontrar todos los nombres de las cosas, como unir cada 

género con el suyo, y poner cada cosa en su lugar como Dios mandó, y esto ocurrió cien 

años después de la salida de Adán del paraíso. 

Al-Šu¥ayb† dijo que los sabios, sobre todo Wahb ibn Munabbih, dijeron que Gabriel 

trajo a Adán treinta clases de frutas del paraíso, diez de las cuales se come su piel y no su 

pulpa, diez de ellas se come su pulpa y se tira su piel y las últimas diez se comen enteras. 

Dijeron también que la semilla de la cebada era como el huevo de avestruz, como el 

racimo de la uva. Y a los árboles solo dieron las frutas dulces y no las ácidas, ni tampoco 

                                                
261  Según la tradición islámica, ángel a quien Dios encargó la revelación del Corán.  
262  Ángel a quien Dios encomendó que se encargara de los vientos, y la trompeta, avisando el día final y fin 

del mundo.  
263  Ángel a quien Dios encargó ocuparse de la lluvia, nombrado en el Corán solamente una vez; véase (2:98). 
264 Ángel a quien Dios encargó que se ocupara de la muerte. 
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las amargas, hasta la muerte de Caín (Q…b†l) por parte de su hermano Abel (H…b†l)265, que 

fue cuando  disminuyó el sabor de las frutas, apareciendo espinas y llegando a ser amargas 

y ácidas. 

A continuación, nuestro autor siguió escribiendo sobre Adán, diciendo:  

 

“Cuando Adán y su mujer residieron en la tierra, a ella la llamó Eva (ðaww…’), que 

en siríaco (al-siry…niyya) significa «creación a partir de un ser vivo». Y Dios le 

enseñó a Adán todos los idiomas, pero sus descendientes solo hablaron y 

escribieron la lengua siríaca”. 

  

Luego, al-Šu¥ayb† trató la descendencia de los profetas y los enviados basándose 

ante todo en el Corán, mediante interpretaciones de sus aleyas (tafs†r), mencionando 

expresamente a Wahb ibn Munabbih, y los dichos de los comentaristas, como por ejemplo 

Ibn ‘Abb…s266, al-Kalb†267 y al-Ša‘b†268. Según se ha visto, nuestro autor intentó enriquecer 

                                                
265 Sobre la historia de los dos hijos de Adán véase IBN KAÄ‡R, Ab™ l-Fid…’ Ism…‘†l. al-Bid…ya wa al-nih…ya 

f† al-t…r†j, vol. 1, p. 92; Ibn AL-AÄ‡R, ‘Izz al-D†n. al-K…mil f† al-t…r†j, vol. 1, p. 26 
266 Primo y acompañante del Profeta, nació en La Meca tres años antes de la hégira (619 d.C.). Sabio, alfaquí, 

tradicionista de a|…d†Å y comentarista del Corán, era conocido como “El mar y la tinta de la comunidad” a 

causa de la abundancia e intensidad de sus ciencias. Murió en Ta’if en 68/687. Véase Ibn AL-AÄ‡R, ‘Izz al-

D†n, Usd al-g…ba f† ma‘rifat al-Ÿa|…ba, eds : Mu|ammad al-Bannà, Mu|ammad ‘ƒš™r : al-Ša‘b, s.d., s.l., vol. 

2, p.290; KA››ƒLA, ‘U. R. Mu‘Øam al-mu’allif†n, vol. 6, p. 66; AL-‘IMƒD‡, Mun†r y AL-‘ALƒYL‡, Abd 

All…h y otros. al-MunØid f† al-luga wa-la‘l…m. Beirut: D…r al-Mašriq, 2000, p. 10; Veccia Vaglieri, L. "‘Abd 

All…h b. al- ‘Abb…s." Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Edited by: P. Bearman; Th. Bianquis; C. E. 

Bosworth; E. van Donzel; and W.P. Heinrichs. Brill, 2010. Brill Online. UNIVERSIDAD DE GRANADA. 

13 December 2010 <http://brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_SIM-0035>. 
267 Mu|ammad Ibn al-S…’ib al-Kalb†, nació en Kufa (Iraq), historiador, gramático, tradicionista, y 

comentarista del Corán, murió en 146/763. Véase AL-BAGDƒD‡, Ism…‘†l. Hadiyyat al-‘…rif†n, vol. 2, p. 7; 

AL-‘IMƒD‡, Mun†r y AL-‘ALƒYL‡, Abd All…h y otros. al-MunØid f† al-luga wa-l-a‘l…m, p. 466. Atallah, W. 

"al- Kalbī." Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Edited by: P. Bearman; , Th. Bianquis; , C.E. Bosworth; 

, E. van Donzel; and W.P. Heinrichs. Brill, 2010. Brill Online. UNIVERSIDAD DE GRANADA. 13 

December 2010 <http://brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_SIM-3821>   
268 ‘Amir al-Ša‘b†, memorizador del Corán, tradicionista del |ad†Å, vivió en Kufa, en donde se puso en 

contacto con ‘Abd al-M…lik ibn Marw…n. Fue emisario ante el monarca bizantino. Nació en 19/640 y murió 

en 103/721. Véase KA››ƒLA, ‘U. R. Mu‘Øam al-mu’allif†n, vol. 5, p. 54, AL-‘IMƒD‡, Mun†r y AL-

‘ALƒYL‡, Abd All…h y otros. al-MunØid f† al-luga wa-la‘l…m, p. 3; Juynboll, G.H.A. "al- S̲H ̲abī." 

Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Edited by: P. Bearman; Th. Bianquis; C. E. Bosworth; E. van 
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su obra al-Ëum…n con relatos (qi¡a¡) sin respetar en su narración el orden temporal, y así lo 

vemos narrando sobre Abraham269 para pasar seguidamente a la historia de Hud (H™d)270, 

escribiendo que Wahb ibn Munabbih dijo:  

 

“H™d (la paz sea con él) es el primero que habló la lengua árabe, él, sus hijos y sus 

nietos. Y que antes no había ninguna lengua excepto la lengua siríaca mediante la 

cual Dios envió a H™d veinte volúmenes (¡a|†fa) que contenían veinte libros 

(kit…b)”.  

 

Después de haber hablado de H™d pasa otra vez a hablar de Abraham, y así sin 

seguir  ningún orden temporal. 

Siempre alude a los dichos de Wahb ibn Munabbih como si fuera el único 

historiador que escribió las historias de los profetas, los enviados, los tiranos y los 

opresores, como es el caso del relato Nemrod (al-Namr™d)271 y su fallecimiento en época de 

Abraham. Y así explica que Dios envió a los más débiles de su ejército, que eran los 

mosquitos, los cuales el primer día se comieron los ojos de los caballos hasta que se 

acabaron todos, el segundo día, se comieron los ojos de los seres humanos, y el tercer y 

último día, dedicado a Nemrod para mostrarle el poder de Dios, le envió un mosquito ciego 

que entró por su nariz hasta que acabó con su vida. 

                                                                                                                                              
Donzel; and W.P. Heinrichs. Brill, 2010. Brill Online. UNIVERSIDAD DE GRANADA. 13 December 2010 

<http://brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_SIM-6726>.   
269 Según la tradición islámica, fue descendiente de Sem (S…m), uno de los hijos de Noé (N™|) que era hanif. 

Su padre es Azar quién adoró a los ídolos. Véase el Corán (6: 75,80), (19: 40-48), (9:115), (21, 51-70), (2: 

257), (37:83-101). Para más información, véase IBN KAÄ‡R, Ab™ l-Fid…’’Ismā‘īl. al-Bid…ya wa al-nih…ya f† 

al-t…r†j, vol. 1, p. 139; CASTILLO CASTILLO, C. “Abraham, Agar e Ismael en la tradición musulmana”, 

Ámbitos. Revista de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades. 2ª época, 18 (2007), 11-15. 
270 H™d, de quien se dice que fue el bisnieto de Sem (S…m), uno de los hijos de Noé (N™|), fue mandado a la 

gente de ‘ƒd porque estos se habían vuelto adoradores de ídolos. Los habitantes de ‘ƒd tenían una cultura 

muy desarrollada y sus habilidades arquitectónicas eran más elevadas que las del resto de las gentes de su 

tiempo. También eran ricos, poderosos e injustos. Véase el Corán (7: 64-71), (26: 123-140), (41: 14-15), (51: 

41-42), (54: 18-21), (11: 58-59). 
271 Según la tradición islámica, era uno de los soberanos de más poder en la Historia. Tenía disputas con 

Abraham, perdonando a un condenado a muerte y ejecutando a otro. Véase la edición del Corán preparada 

por Julio Cortés, p. 117, nota. 258; Ibn AL-AÄ‡R, ‘Izz al-D†n. al-K…mil f† al-t…r†j, vol. 1, p. 66. 
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A continuación, al-Šu¥ayb† habla de Iram la de las Columnas (Iram å…t al-‘Im…d), 

diciendo:  

 

“los comentaristas trataron el dicho coránico: ¿No has visto cómo ha obrado tu 

Señor con los aditas, con Iram, la de las columnas?” (89:6-7),  diciendo que Iram es 

la ciudad de Ëir™n, que es Damasco, la cual toma su nombre del personaje: Ëir™n 

ibn Sa‘d ibn Ir…m. Y “columnas” (‘amūd), es el plural de “columna” (‘imād), que 

significa “palo o pilar”. Por lo que se refiere a ‘ƒd, mencionado en esta Aleya, fue 

el mayor (al-akbar) y el primer (al-awwal) ‘ƒd. Dios dijo: “Que Él hizo perecer a 

los antiguos aditas”. (53:50) 

 

  Al-Šu¥…yb† continuó diciendo: 

 

 “Se le llamó å…t al-‘Im…d (la de las columnas), porque en ella se encontraron 

ciento cuarenta mil columnas de mármol, y Šadd…d la edificó parecida al paraíso. 

Se eligieron mil tribus, de cada tribu cuarenta hombres, que utilizaron piedras de 

oro, de plata, de coral, y de corindón. Y Šadd…d fue el constructor de esta ciudad 

durante ciento ochenta años”. 

 

Como es costumbre del autor, seguidamente cambió de tema señalando las 

diferencias existentes entre los sabios con respeto a la edad del mundo, diciendo: 

 

 “Los historiadores estuvieron en desacuerdo sobre lo que ocurrió en el mundo y la 

división entre sus poblaciones y sus habitantes, sin embargo, sí que estaban de 

acuerdo en que a partir de Adán hasta el día del juicio final, la edad del mundo será 

de siete mil años. Esta es la interpretación del siguiente |ad†Å: «el mundo se 

compone de siete etapas, mi nación y yo estamos en la séptima etapa». Entre las 

palabras de los sabios están las siguientes: la división correcta de las etapas del 

mundo272  es: 

                                                
272 Literalmente “la edad del mundo” (‘umr al-dunya). 
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De Adán hasta el diluvio (al-¥™f…n) trescientos mil años. Del diluvio hasta 

Abraham, mil años. De Moisés (Mūsà)273 hasta David (D…w™d)274, quinientos años, 

en esta época vivía “El de los dos cuernos”)275. De David hasta Cristo (‘‡sà) 

quinientos años. De Cristo hasta el Profeta Mu|ammad, quinientos años. Y del 

Profeta Mu|ammad hasta el día de hoy, mil años276. Y todo esto es una 

aproximación”. 

 

Luego, al-Šu¥…yb† siguió hablando de la historia de José (Y™suf)277 con Zulayja278, la 

de Goliat (Ë…l™t) y David (¦…l™t), y la de Salomón (Sulaym…n)279 con la reina de Saba 

(Balq†s). 

Todo eso lo hace a través de la explicación de las aleyas del Corán, ya que al-

Šu¥ayb† actúa en este apartado como intérprete del Corán, más que como historiador. 

                                                
273 Moisés es el mensajero conocido como Israel, cuyo padre se llamaba ‘Imr…n, fue enviado en época del 

faraón. Algunos aspectos de la vida de Moisés son relatados en el Corán con mucho más detalle. Véase: 

(6:155), (7:103-156), (20:9-99) (21:48-49), (23:45-50), (25:35-36), (27:7-14), (28:3-28), (43:45-56), (79:15-

26). Y sobre la confrontación entre Moisés y el faraón y el destino final de este último después de que 

dividiese el mar Rojo, véase: (10:75-93), (17:101-104), (29:39-43), (40:23-54), (66:11), (69:8-9), también 

véase: (2:48-74 y 244), (4:163-165), (5: 22-32), (7:159-171), (14:5-8), (18:59-82),  (33:69), (37:114-122). 
274 Uno de los Profetas que fueron mandados a la tribu de Israel después de Moisés para mantener vivas sus 

enseñanzas. Véase el Corán: (5:78-79), (17:55), (2:246-251), (34:10-11), (38:23-25), (20:122), (21:78-80); 

Ibn AL-AÄ‡R, ‘Izz al-D†n. al-K…mil f† al-t…r†j, vol. 1, p. 125. 
275 Aunque el Corán no lo nombra, se refiere a Alejandro Magno, llamado en El Corán “Dū l-Qarnayn” (“El 

de los dos cuernos”), los cuernos son símbolo de fuerza. Véase Corán, (18:82-96). También Ibn KaÅ†r lo 

describe como un rey fuerte, majestuoso, poderoso y justo. Véase IBN KAÄ‡R, Ab™ l-Fid…’ Ismā‘īl. al-

Bid…ya wa al-nih…ya f† l-t…r†j, vol. 2, p. 212. 
276 Según Ibn SA‘D: de Adán hasta Noé, 10 siglos; de Noé a Abraham, 10 siglos; de Abraham a Moisés, 10 

siglos; de Moisés a Cristo, 1900 años y desde Cristo hasta el Profeta Mu|ammad, 569 años; véase Ibn SA‘D, 

M. al-¦abaq…t al-kubrà. Beirut: D…r S…dir, s.d., vol. 1, p. 53.  
277 Uno de los doce hijos de Jacob (Ya‘q™b), también fue conocido como Israel. Y™suf es el único profeta al 

que se le dedica una azora completa en el Corán (Y™suf, nº 12).  

          278 La mujer de ‘Az†z, el poderoso, véase: (12: 30); Ibn AL-AÄ‡R, ‘Izz al-D†n. al-K…mil f† al-t…r†j, vol. 1, p. 

81. 
279 Fue el hijo de David, se conoce como Israel. Véase: (38:30-40), profeta extraordinario, Dios le dio el 

poder no solamente sobre la gente si no también sobre el viento, el clima y sobre diablos también entendía las 

idiomas de los criaturas véase: (21: 80-82), (34: 12-13), (27: 15-44), (2: 101-102), (34: 12-14); Ibn AL-

AÄ‡R, ‘Izz al-D†n. al-K…mil f† al-t…r†j, vol. 1, pp. 130-133. 
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Llama la atención que este apartado esté lleno de mitos y de leyendas, careciendo de 

opinión científica, y de base demostrativa sobre lo allí narrado, de lo cual se ofrecerán 

algunos ejemplos en el siguiente apartado. 

 

 

IV.2. EL SEGUNDO APARTADO: DESDE EL NACIMIENTO DEL 

PROFETA HASTA SU MUERTE. 

 

En este segundo apartado al-Šu¥ayb† trata con detalle la vida del Profeta, respetando 

el orden temporal e histórico al narrar los acontecimientos y los sucesos, comenzando por 

el padre de nuestro Profeta, ‘Abd All…h, y continuando con el nacimiento del Profeta, su 

niñez, sus conquistas, y su emigración a YaÅr†b (la hégira, al-hiØra). 

Al-Šu¥…yb† comienza este apartado de la siguiente forma: 

 

 “Dicen los sabios que el padre del Mensajero Mu|ammad era el hombre más 

hermoso de la tribu de Qurayš, Dios ha luminado su cara con la luz de la profecía y 

a todas las mujeres les gustaba su belleza (...), y ‘Abd All…h siempre decía a su 

padre: «Oh, padre! ¿Por qué cuando voy a La Meca veo dos luces que me enfocan, 

cada una de ellas se dirige a una dirección, una al este de la tierra y otra al oeste, 

seguidamente regresan y vuelven con rapidez al instante280,  y después desaparecen 

a mi espalda?». Su padre replicó: «hijo mío, tuve muchos sueños, unos tras otros, 

que muestran que engendrarás281 al más bondadoso de los seres humanos»”. 

 

A continuación, nuestro autor trató las etapas del nacimiento del Profeta (la paz sea 

con él) desde el embarazo de su madre, basándose en fuentes anteriores, sin mencionar a 

sus autores, como ya se ha explicado previamente. 

Continúa al-Šu¥ayb† su narración, diciendo: 

 

 “Dicen los sabios que Mu|ammad estuvo en el vientre de su madre la noche del 

viernes, el primer día de RaØab, cuando Dios mandó el guardián de los paraísos a 

                                                
280 Literalmente, “más rápido que el parpadeo del ojo”, (asra‘ min ¥arfi al-`ayn).  
281 Literalmente “sale de tu espalda” (yajruØu min ©ahrika), con el sentido de “dar vida”. 
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abrir sus puertas, y mandó también al pregonero a que pregonase bajo el trono: «la 

luz guardada ya está establecida en el vientre de su madre esta noche. Y Dios 

completará su creación y será mi mensajero para la gente». Así se regocijaron los 

cielos y la tierra. En aquella noche todos los ídolos fueron destruidos, y el trono del 

demonio Ibl†s, el enemigo de Dios, sufrió un retroceso durante cuarenta días”. 

 

Más adelante nuestro autor dijo: “Dicen los historiadores que el padre del Profeta 

murió dejando a su esposa embarazada de él, unos dicen de seis meses, y otros dicen de 

más tiempo”. 

El Profeta, según al-Šu¥…yb†, quien coincide con la tradición islámica, nació sesenta 

y cinco días después de que el elefante entrase en La Meca, es decir, el 12 de rabi` I, que 

podría corresponder con el 570/571. Al-Šu¥ayb† relató con gran profusión de detalles y 

cayendo en repeticiones el nacimiento de nuestro Profeta. Como se vio anteriormente, 

puede ser que estas repeticiones tuviesen como objetivo confirmar un relato que 

consideraba muy importante, o bien podría ser debido a la falta de atención involuntaria 

del autor. 

Después de haber hablado sobre su nacimiento, nuestro personaje trató su niñez, 

crecimiento y su educación, e incluso habló de su madre, Am†na bint Wahb, y de su 

nodriza, ›al†ma al-Sa‘diya, tratando también la cuestión de su tutela (takaffala) por parte 

de su abuelo ‘Abd al-Mu¥¥alib tras la muerte de la madre, y después, la de su tío Ab™ ¦…lib. 

Relató el matrimonio del Profeta diciendo:  

 

“Cuando alcanzó la edad de 25, el Profeta se casó con Jad†Øa bint Juwaylid, que era 

una de las mujeres más nobles, más ricas y puras de su tribu Qurayš. Fue su única 

esposa hasta la muerte de ésta. Con ella tuvo todos sus hijos, excepto Ibr…h†m, cuya 

madre fue María la Copta (al-Qu¥biyya), la cual fue ofrecida al Profeta por al-

Muqawqas, el señor de Egipto”. 

 

Jad†Øa le ofreció el más preciado de los regalos: dos hijos varones llamados al-

Q…sim y ‘Abd All…h, y cuatro hijas: Zaynab, Ruqayya, Umm KulÅ™m y Fátima. Aunque es 

bien poco lo que se sabe de al-Q…sim y ‘Abd All…h, salvo que murieron siendo aún muy 

niños, la historia demuestra que sus cuatro hijas sobrevivieron. 

Más tarde, llegamos al comienzo de la revelación. Nuestro autor comienza cuando 

Mu|ammad estuvo en el monte de ›ir…’ rindiendo culto a Dios. Tenía 40 años cuando vio 
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al Arcángel Gabriel por primera vez. Este último se dirigió al Profeta diciéndole: “¡Lee!”.  

Le contestó: “No sé leer”. El Arcángel lo abrazaba fuertemente repitiendo la misma 

palabra: “¡Lee!”. Mu|ammad volvió a contestar: “No sé leer”. Gabriel lo abrazaba 

fuertemente otra vez, insistiendo: “¡Recita282 en el nombre de tu Señor, que ha creado, ha 

creado al hombre de sangre coagulada! ¡Recita! Tu Señor es el Magnífico. Que ha 

enseñado el uso del cálamo, y ha enseñado al hombre lo que no sabía”283.  

Mu|ammad salió de la gruta hasta llegar a su casa temblando. Al entrar, dijo a su 

esposa Jad†Øa: “Arropadme... Arropadme para que me tranquilice”. A su vez, según cuenta 

el autor, Jad†Øa se asustaó y se marchó enseguida a la casa de su primo Waraqa ibn Nawfal 

quien, anteriormente, había abrazado la genuina fe de Abraham. Después de haberle 

contado todo lo que le ocurrió al Profeta, el primo le informó que quien habló a 

Mu|ammad debió ser el mismo Arcángel Gabriel, que antes habló también a Moisés, y sin 

duda alguna, Mu|ammad sería el Profeta que guiase a su nación. 

 

Enseguida, nuestro autor describió el carácter del Profeta diciendo: 

 

“Era paciente, tolerante, razonable, y magnánimo, e incluso nunca castigó a un 

 sirviente, ni a una mujer, ni torturó a un animal jamás en su vida. Eso viene 

 confirmado en el relato de Anas ibn M…lik, un sirviente del Profeta, que dijo: “serví 

 al Profeta durante diez años y nunca me trató mal ni me criticó284”. “Era el más 

 generoso, sobre todo, en el mes de Ramaÿ…n”285. 

 

Al-Šu¥ayb† continuó su relato mencionando que Jad†Øa se convirtió en la primera 

persona que abrazaba el islam, el segundo fue el joven ‘Al†, hijo de Ab™ ¦…lib, el siguiente 

en abrazar el islam fue Zayd ibn al-›…ri¥, hijo adoptivo del Profeta, y Ab™ Bakr fue la 

cuarta y el más importante de estos primeros tiempos del islam. 

Nuestro autor siguió su narración sobre el viaje del Profeta al-¦…’if, en el año que 

se conoce como “de su gran tristeza”286, relatando que el Profeta había depositado en este 

                                                
282 Así en la traducción de Julio Cortés. Desde mi punto de vista, es más correcta la palabra “leer”.  
283 Véase el Corán: (96:1-5) 
284 Véase nota nº: 237.  
285 Relato de Ibn ‘Abb…s. Véase nota nº: 238. 
286 Lo que se refiere a este año, es cuando dos nuevos y tristes sucesos iban a marcar profundamente la vida 

de Mu|ammad. El primero de ellos llegó con la muerte del octogenario Ab™ ¦…lib, quien durante cuarenta y 
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pueblo la esperanza de que abrazasen el islam, y describiendo los maltratos y rechazos que 

recibió de ellos, puesto que incluso lo apedrearon y lo echaron a las afueras de ¦…’if. 

Al-Šutayb†, posteriormente, pasó a narrar de forma bastante extensa el viaje 

nocturno, al-Isr…’, diciendo: “Y cuando cumplió los 51 años y siete meses lo trasladaron 

hacia los cielos. Esta es la versión más correcta para los sabios”. 

Al-Šu¥ayb† siguió describiendo del mismo modo los sucesos y eventos de aquel 

viaje, relatando la venida del Arcángel Gabriel, quien abrió el pecho de Mu|ammad, 

lavando su corazón con el agua bendita de Zam-Zam. Acto seguido, le hizo montar en al-

Bur…q (una montura con alas), cuya zancada alcanzaba hasta donde podía llegar su vista. 

En su continuo ascenso, Mu|ammad tuvo la ocasión de conocer y saludar a otros 

enviados de Dios: en el primer cielo a Adán, en el segundo a Cristo287 y Juan288, en el 

tercero José (Y™suf), en el cuarto Idr†s289, el quinto Aarón (H…r™n)290, el sexto Moisés, y por 

último en el séptimo Abraham. 

Después llegó a la “Casa poblada” (Bayt al-ma‘mūr) en la cual rezan cada día 

setenta mil ángeles291. Y al final de su viaje llegó a Sidrat al-Muntahà292 donde se ubican 

cuatros ríos, dos de ellos interiores, localizados en el Paraíso, y dos exteriores: el Nilo (al-

N†l) y el Éufrates (al-Fur…t). 

                                                                                                                                              
dos años había sido para el Profeta, además de tutor, su más leal amigo y generoso protector....Unas semanas 

después, Dios volvía a someterlo a una nueva prueba, si cabe aún más dolorosa: La muerte de Jad†Øa, su fiel 

y amada esposa. 
287 Según la ley islámica fue uno de los profetas de Dios, llamado ‘Īsà ibn Maryam, que anunció la llegada de 

Mu|ammad como  último profeta; véase Corán, (61:6). Y sobre la muerte de Jesús, el Corán afirma que fue 

sustituido por otro ser parecido a él (4:157).  
288  Ya|yà, hijo del profeta Zakariyyā’ quien descendía del profeta Salomón. Véase Corán (19:6).  
289 Lo que se sabe sobre Idr†s es que fue uno de los primeros profetas mandados después de Adán. Véase 

Corán (19:56-57).  
290 Según la ley islámica, Aarón era el hermano de Moisés, conocido por su elocuencia, motivo por el que 

Moisés pidió a Dios que Aarón lo acompañara a predicar su mensaje. Véase Corán (20:24-31). 
291 Sobre la casa poblada y la oración de 70.000 ángeles véase AL-BUJƒR‡, Ab™ ‘Abd All…h M. Ÿa|†| al-

Buj…r†, vol. 4, p. 78; IBN KAÄ‡R, Ab™ l-Fid…’ Ism…‘†l. al-Bid…ya wa al-nih…ya f† al-t…r†j, vol. 1, p. 42 
292 Según la traducción de Julio Cortés, es “junto al azufaifo del confín”.  
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En este viaje Dios le ordenó rezar cincuenta oraciones diarias. Cuando informó a 

Moisés sobre el tema, este último le aconsejó dirigirse a Dios para pedirle que redujese el 

número de oraciones, y Dios se las redujo a cinco diarias293. 

 Al-Šu¥ayb† describió este viaje nocturno como un gran honor y premio para el 

Profeta, especialmente después de padecer un año de tristeza. 

Asimismo se refiere a los milagros del Profeta basándose en los dichos de algunos 

sabios: Uno de ellos cuenta que había un beduino que se dirigió al Profeta y le dijo:  

 

“«¿Me puedes mostrar un milagro para que se fortalezca mi creencia en Dios?». El 

Profeta le contestó: «Vete  a aquel árbol y dile que Mu|ammad te llama». El 

beduino hizo lo que dijo el Profeta y el árbol se inclinó a la derecha e izquierda 

hasta que arrancó sus raíces de la tierra, y se acercó a las manos del Profeta, 

diciéndole: «La paz sea contigo, mensajero de Dios». El beduino dijo sorprendido: 

«¡Basta Profeta, te juro por Dios que no habrá otra maravilla como esta! ¡Oh, 

Profeta de Dios!, ¿me permites prosternarme ante ti?». Le contestó: «No te 

prosternes ante nadie, excepto ante Dios, y si se permite que alguien lo haga sería la 

mujer ante su marido». El beduino dijo: «Pues, ¿me permites besar tus manos y tus 

pies?» Le contestó: «Como quieras». Entonces las besó y se marchó”294. 

  

 Otros de los milagros que citó fueron la emanación del agua de sus manos, el 

aumento de la comida que antes escaseaba, las conversaciones con los seres inanimados, la 

prosternación de las palmeras, la resurrección de los muertos, y hacer hablar al niño mudo. 

Y sobre sus esposas, al-Šu¥ayb† dijo que el Profeta se casó con Sawda bint Zum‘a, 

después de la muerte de su primera esposa Jad†Øa, y no se casó con ninguna virgen excepto 

‘Ā’iša bint Ab™ Bakr, que murió en la época de Mu‘āwiya en el año 58/677, a la edad de 

                                                
293 Al terminar de citar la historia del viaje nocturno dijo nuestro autor: este |ad†Å es el más correcto en Ÿa|†| 

al-Bujār†, véase AL-BUJƒR‡, Ab™ ‘Abd All…h M. Ÿa|†| al-Buj…r†, vol. 4, pp. 247-248; mencionado también 

en el Ÿa|†| Muslim. B…b Bad’ al-Wa|y, n° 241, vol. 1, p. 377. 
294  Véase AL-BAZZƒR, Ab™ Bakr A. al-Ba|r al-zajj…r al-ma‘r™f bi-Musnad al-Bazz…r. Medina: Maktabat al-

‘Ul™m wa-l-ðikam, 1988-2009, vol. 10, p. 324, nº 4450; Al-IŸFAHƒN‡, Abū l-Nu‘aym, A. Dal…’il al-

nubuwwa. Beirut: D…r al-Naf…’is, 1406/1986, vol. 2, p. 390; AL-ŠƒM‡ al-S…li|†. Subul al-hudà wa al-raš…d f† 

s†rat jayr al-‘ib…d. Cairo: I|y…’ al-Tur…Å al-Isl…m†, 1415/1995, vol. 10, p. 128-129. Sin embargo, este |ad†Å no 

figura en la obra de Ibn KaÅ†r en el apartado relativo a este suceso; véase; IBN KAÄ‡R, Ab™ l-Fid…’ Ismā‘†l, 

al-Bid…ya wa al-nih…ya, ed: M. ‘Abd al-‘Az†z al-NaØà. Riyad, s.d., vol. 6, pp. 141-143. 
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66 años. También se casó con ›af¡a bint ‘Umar ibn al-Ja¥¥āb en el año 3/624, y murió en la 

época de ‘UÅm…n. Se casó también con Zaynab bint Jaz†ma, que fue la única que murió 

antes que él, además de JadīØa. Se casó con Zaynab bint Ëa|š en el año 5/626, la cual 

murió en el año 20/640, en época del califa ‘Umar.  

Al-Šu¥ayb† enumera a las esposas del Profeta sin ningún orden lógico, intercalando 

en ocasiones informaciones contradictorias. Por ejemplo, aunque había mencionado que la 

primera esposa después de JadīØa era Sawda bint Zum‘a, sin embargo, posteriormente, 

dice que era Umm ›ab†ba, cuyo nombre era Ramla bint Ab† Sufy…n, y que murió en el año 

44/664, durante el califato de su hermano Mu‘…wiya295. 

 Luego, en el año 7/628, el Profeta se casó con Maym™na bint al-›…riÅ, tras lo cual 

murió dejando nueve viudas. 

 A través de los comentarios de al-Šu¥ayb† observamos que nuestro autor no respetó 

una sucesión histórica en su narración de los acontecimientos, y así lo vemos adelantando 

los episodios sin orden, según su deseo, lo que resume el método general del autor a lo 

largo de su obra. 

Al-Šu¥ayb† terminó el segundo apartado hablando de la muerte del Profeta 

basándose en aleyas coránicas, poniendo el énfasis en que todo ser humano tiene que 

morir, como por ejemplo cuando cita: “Muhammad no es sino un enviado, antes del cual 

han pasado otros enviados. Si, pues, muriera o le mataran, ¿íbais a volveros atrás? Quien se 

vuelva atrás no causará ningún daño a Dios. Y Dios retribuirá a los agradecidos”. (3:144).  

“No hemos hecho eterno a ningún mortal antes de ti. Muriendo tú, ¿iban otros a ser 

inmortales?” (21:34). “Cada uno gustará la muerte, pero no recibiréis vuestra recompensa 

íntegra hasta el día de la Resurrección. Habrá triunfado quien sea preservado del Fuego e 

introducido en el Jardín. La vida de acá no es más que falaz disfrute”. (3:185). 

Al-Šu¥ayb† interpretaba estas aleyas adoptando las ideas de Ibn ‘Abb…s, Ibn 

Mas‘™d296, Ka‘b al-A|b…r y otros sabios más, por lo que nuestro autor actuaba como 

exégeta e historiador al mismo tiempo. 

Al-Šu¥ayb† concluyó este apartado mencionando las virtudes del Profeta, vía |ad†Å 

de Ibn ‘Abb…s, diciendo: 

 
                                                
295 Véase la edición, p. 209 
296 ‘Abd All…h ibn Mas‘™d, compañero del Profeta, tradicionista de a|…d†Å emigró Abisinia y a Medina, en 

donde murió en el año 32/652; véase Ibn AL-AÄ‡R, ‘Izz al-D†n. Usdu al-g…ba f† ma‘rifat al-¡a|…ba, vol. 2, p. 

384 ; AL-‘IMƒD‡, Mun†r y AL-‘ALƒYL‡, Abd All…h y otros.  al-MunØid f† al-luga wa-la‘l…m, p. 14.  
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 “El Profeta dijo: «Gabriel vino, me saludó diciéndome: la paz sea contigo, último 

Profeta; la paz sea contigo, destacado Profeta; la paz sea contigo, omitido Profeta». 

Yo negué estas descripciones que son de Dios y no de un ser humano. Gabriel 

contestó: «Dios me obligó a saludarte de esta forma, porque te ha elegido dentro de 

toda su creación, siendo  tu luz lo primero que se creó, y la aparición de tu persona 

fue lo último. Estabas oculto (bā¥in) cuando unió tu nombre con el suyo en la 

profesión de fe del islam: al-Šah…datayn. Te hizo destacado porque eres el último 

de los Profetas del islam. Mu|ammad, cuando Dios creó el trono, dos mil años 

antes de toda la creación, hasta el infinito, no se se detuvo hasta poner sobre el pilar 

del trono la frase: no hay Dios excepto All…h y Mu|ammad es su Profeta, y  luego 

se estableció y paró. Gracias a Dios por estas virtudes, las cuales no dio a nadie de 

sus creados, sean antes o después de ti»”. 

 

Al-Šu¥ayb† en el segundo apartado, al igual que en el tercero, no añadió nada 

especial de sus propias ideas, sólo incluye en esta parte lo que copió de las obras de 

famosos historiadores musulmanes anteriores, como por ejemplo:  la S†ra  de Ibn Hiš…m, la 

de Ibn Is|…q, la de Ibn KaÅ†r, el Fiqh al-S†ra de al-Gaz…l†, el Sa|ī| de Muslim y el Sa|ī|  de 

al-Buj…r†. 

 

 

IV.3. EL TERCER APARTADO: DESDE SU MUERTE HASTA “LA 

TROMPETA” (FIN DEL MUNDO) JUNTO CON LOS HECHOS 

CURIOSOS QUE OCURRIERON. 

 

Al-Šu¥ayb† siguió hablando sobre los califas “ejemplares” (al-julafā’ al-rāšid™n) 

diciendo: “Ab™ Bakr llegó a ser califa, y lo primero que hizo era combatir a los renegados 

que rechazaban el tercer pilar del islam, que es al-zak…t (limosna), y por consiguiente 

murieron en esta batalla unos 1200 musulmanes, entre ellos 700 que tenían memorizado el 

Corán”. 

 Y por consejo de ‘Umar ibn al-Ja¥¥…b, el Califa estableció que se recopilara el 

Corán en un solo tomo, por temor de la pérdida del texto, y confió la supervisión de esta 

obra majestuosa al ilustre Ÿa|…b†, Zayd ibn Ä…bit. Este era, sin duda, el más indicado para 

hacerlo, por retener en la memoria la totalidad del Corán, y por ser uno de los escribas que 
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más tiempo había permanecido junto al Profeta cuando recibía la revelación. El Corán fue 

escrito en presencia del Profeta, fue memorizado por los Ÿa|…bas y conservado en 

diversas formas; por este motivo los Ÿa|…bas no vieron una necesidad urgente, después de la 

muerte del Profeta, de reunirlo en un solo tomo. Fue durante las guerras contra los primeros 

apóstatas cuando muchos de los que guardaban el Corán de memoria murieron en 

combate. 

Nuestro autor habla seguidamente sobre la recopilación del texto coránico. Decía 

que ese Corán recopilado, después del fallecimiento de Ab™ Bakr, se mantuvo en las manos 

de ›af¡a, hija de ‘Umar y esposa del Mensajero. A la llegada de ‘UÅm…n había confusión 

sobre las lecturas del Corán puesto que existían hasta siete maneras distintas. De inmediato 

‘UÅm…n ordenó reunirse a los Ÿa|…ba y les consultó sobre este importante tema. Ordenó 

que se escribiera el Corán en una sola tipografía, para que coincidieran los musulmanes de 

esa época en una única forma de lectura. Le solicitó esto, según se ha visto, a Zayd ibn 

Ä…bit. Ab™ Bakr gobernó durante dos años y tres meses, y cuando enfermó, le pidieron que 

recibiese la atención de un médico, pero rechazó la idea. Murió a la edad de 63 años. 

 Tras terminar la historia de Ab™ Bakr, al-Šu¥ayb† continuó con ‘Umar ibn al-Ja¥¥…b, 

diciendo: “Los biógrafos dijeron: «‘Umar era un sabio, político, justo en sus decisiones, 

inocente del orgullo, generoso con el visitante, misericordioso con el extranjero, y quienes 

lo vieron con su ejército, creyeron que era un simple soldado»”. 

‘Umar era muy modesto, eligió vivir de forma sencilla llevando ropa desgastada y 

con remiendos, sin sacar ningún sueldo del pueblo. Incluso en su testamento dejó dispuesto 

a su hijo que pagase sus deudas de su propio dinero sin tocar ningún céntimo de los 

tributos. 

Después de haber citado sus virtudes, al-Šu¥ayb† mencionó la historia de su muerte. 

‘Umar fue asesinado mientras llevaba a cabo la oración del alba por un cautivo persa que 

se llamaba Lu’lu’a. Este último le pidió a ‘Umar que hablase con su jefe para que le 

permitiese dejar de pagar impuestos, pero ‘Umar rechazó esta pretensión, y por esa razón 

fue asesinado a la edad de 63 años, después de haber gobernado diez años, seis meses y 

cuatro días. 

En este apartado se observa con claridad la idea de que la intención de al-Šu¥ayb† 

no era escribir una historia ordenada de los acontecimientos, sino citar situaciones y 

sucesos extraños que habían pasado, anécdotas, así como catástrofes naturales, eclipses... 

Por ejemplo, cuando dijo: “En la época de ‘Umar ocurrió un terremoto en el año 20/640, y 

en el año 8/629 se produjo una gran sequía, hasta el punto de que los animales salvajes 
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huyeron desde el Sáhara hasta las zonas urbanizadas. Luego, en el mismo año, se produjo 

la plaga (peste), en la cual murió un número indeterminado de Ÿa|…ba”297. 

‘Umar no designó a una persona concreta para la sucesión, sino que nombró a seis 

candidatos, instaurando así la Š™ra (consejo), y ordenó escoger a uno de ellos como nuevo 

califa.  

  El elegido fue ‘UÅm…n ibn ‘Aff…n, quien fue nombrado califa en el año 24/644. Se 

casó con Ruqayya, hija del Profeta, y al fallecer ésta se casó con su otra hija, Umm 

KulÅ™m. Tras el fallecimiento de esta última el Profeta se disculpó por no tener otra hija 

con quien casarlo, y por eso se le llamó “El de las  dos luces”. 

Viajó hacia Abisinia (al-›abaša) y luego hacia Medina. Según decía al-Šu¥ayb†, 

durante su gobierno no tocó nada del dinero del pueblo. El califa insistió sobre la necesidad 

de hacer múltiples copias del Sagrado Corán, y su distribución a todas las regiones donde 

había llegado el islam. 

En total tuvo que hacer frente a cincuenta y cuatro batallas. Fue asesinado en el año 

53/672 el viernes tras la oración de la tarde, y enterrado el sábado antes del mediodía, en el 

mes de åū l-›iØØa. 

‘UÅm…n gobernó durante doce años y diez días, y murió a la edad de 80 años. Es 

muy evidente que la historia de ‘UÅm…n es muy breve en la obra de al-Šu¥ayb†, en 

comparación con la de otros califas precedentes. 

Nuestro autor continúa su relato indicando que, en las anteriores circunstancias, se 

designó a ‘Alī ibn Ab† ¦…lib como nuevo califa de Medina. ‘Alī fue el primero en abrazar 

el islam y en rezar con el Profeta, a la edad de nueve años. Así, el Profeta le informó que 

era miembro de la gente del Paraíso. Se casó con la hija del Profeta, Fátima al-Zahr…’, y era 

buen conocedor de la lengua, literatura y gramática, inventando sus normas y reglas, hasta 

que dijo nuestro autor: “todas las ciencias del Occidente derivan de las de ‘Alī”298. 

 De sus poesías, al-Šu¥ayb† citó: 

 

 ¡Que buena es la vida de este mundo y su prosperidad / si obedece a Dios quien la 

obtiene! 

 Quien  no ayuda a la gente con su favor / le da la espalda  su prosperidad. 

                                                
297 Véase la edición, p. 248. 
298 Véase la edición, p. 256. 



KITƒB AL-ŶUMƒN F‡ MUJTAøAR AJBƒR AL-ZAMƒN 

   163 

 Se jactan ante la gente de sus riquezas / y cierran con la tacañería sus cerrojos. 

 Si agradecieran a Dios, les habría aumentado la palabra que Éste ha dicho: 

 {Y si sois agradecidos, os daré aún más} / Y agradecer el favor hace que éste 

permanezca. 

 Ten cuidado de no perder el favor, Oh inadvertido! / y comparte lo que tengas de 

este mundo con quien te lo pida. 

 Pues Su dueño es pródigo en las dádivas / y te recompensará en el Jardín con su 

equivalente299. 

 

Prosigue nuestro autor diciendo que, a pesar de sus bienes y virtudes, los Jariyíes  

(Jariyíes) se enemistaron con él, lo rechazaron y abandonaron, e incluso lo combatieron 

más tarde en la batalla de Nahraw…n300, en la cual ‘Alī  logró derrotarlos. 

Seguidamente tres Jariyíes acordaron asesinar a ‘Al†, Mu‘…wiya y ‘Amr ibn al-‘ƒ¡. 

Cada uno  de ellos escogió a su víctima y decidieron ejecutar su misión en K™fa, en el mes 

de Ramadán. En lo que se trata de ‘Al†, lo asesinó Ibn MulØam el día veintisiete de 

Ramadán, durante la oración del alba, recibiendo una herida con una espada envenenada. 

Antes de su muerte ‘Alī hizo testamento a favor de sus hijos ›asan y ›usayn para que 

fuesen compasivos con su asesino y le diesen un golpe mortal, pero, por el contrario, sus 

dos hijos lo torturaron antes de  matarlo cortándole su mano, su pierna e incluso su lengua, 

y hundiéndole un clavo muy caliente en su boca y sus ojos. 

‘Alī murió en el año 48/663, después de haber gobernado durante cuatro años, siete 

meses y ocho días. Su tumba se mantuvo en el anonimato por orden suya para que ninguno 

de sus enemigos omeyas lo sacaran y profanaran su cuerpo. Así pues, nadie hasta hoy 

conoce en dónde fue enterrado. 

En lo que se refiere a Mu‘…wiya recibió un sablazo en su trasero, pero logró 

curarse. ‘Amr ibn al-‘ƒ¡ se encontraba indispuesto ese día y permaneció en su casa 

asignando al jefe de la guardia que dirigiera la oración, circunstancia que le costó  la vida a 

éste último, pues el asesino pensó que se trataba de ‘Amr. 

                                                
299 Véase la edición, pp. 256 - 257 
300 Fue en el año 39/659 cerca de Bagdad.  
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Después de ‘Alī su hijo ðasan llegó a ser califa en el mismo día de la muerte de su 

padre, sin embargo después de gobernar seis meses y seis días los omeyas lo sobornaron, y  

fue asesinado por su mujer, quien lo envenenó.  

En el mismo capítulo, al-Šu¥ayb† dio comienzo en su narración a la etapa de los 

califatos omeyas y abasí realizando una larga y detallada narración sobre el inicio de la 

dinastía omeya. Así pues, comentaba que Mu‘…wiya ibn Abī Sufy…n había sido el primero 

elegido por la gente de Gran Siria, aunque, si embargo, fue rechazado por la gente de Iraq. 

Gobernó en el año 45/666, durante diez años y tres meses, y luego, tras la muerte de su 

padre, gobernó Yaz†d ibn Mu‘…wiya durante  tres años y  nueve meses, hasta que murió en 

el año 64/683. 

Después le sucedió el nieto de Mu‘…wiya, llamado Mu‘…wiya ibn Yaz†ÿ ibn 

Mu‘…wiya, a la edad de veinte años, aunque permaneció en el cargo únicamente 40 días, 

puesto que rechazó la idea de gobernar. 

Esta manera de narrar los hechos es propia de la metodología usada por al-Šu¥ayb† 

en su libro, contando las historias de cada califa con orden, mencionando la fecha del 

califato, su duración y la fecha del fallecimiento de los mismos, sin profundizar en los 

sucesos y  acontecimientos. 

Lo mismo hizo con la dinastía abasí, empezando el párrafo diciendo: “El primero 

que gobernó era ‘Abd All…h ibn Mu|ammad ibn ‘Alī ibn ‘Abd All…h ibn ‘Abb…s ibn ‘Abd 

al-Mu¥¥alib, apodado al-Saff…| (el Sanguinario), quien accedió al gobierno en el año 

133/755. En su época comenzó el exterminio de los omeyas, y únicamente se salvaron 

quienes se escondieron o huyeron fuera del Estado abasí, tal como por ejemplo ‘Abd al-

Ra|m…n ibn Mu‘…wiya, que huyó hacia el Magreb, tras lo cual cruzó el estrecho hacia al-

Andalus. Se estableció en Córdoba en el año 138/755 y la gobernaron él y su familia hasta 

el año 174/764, en el que aparecieron los jerifes (al-šuraf…’) Ban™ ›amm™d”301. 

Como era su costumbre, al-Šu¥ayb† volvió a citar los desastres naturales, diciendo:  

 

“En el año 233/847 murió un número inmenso de personas en el terremoto de 

Damasco. En el mismo año se produjo otro terremoto en Antioquía, en la cual 

murieron más de 20.000 personas, y en el año 234/848 soplaron fuertes vientos que 

                                                
301 Véase la edición, pp. 303-304. Sobre la dinastía |amm™dí, véase el trabajo de ROSADO LLAMAS, Mª 

Dolores. La dinastía |ammūdí y el califato en el siglo XI. Málaga: Centro de Ediciones de la Diputación de 

Málaga, 2008. 
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duraron cincuenta días en Bagdad, Basora y K™fa, destruyendo toda la siembra de 

la ciudad Hamd…n y paralizando la movilidad de la gente. Luego, en el año 

238/852, se cayó una gran piedra del cielo en ¦abaristán; la piedra era de color 

blanco y se hundió en la tierra unos cinco brazos”. 

 

El autor continuó con su exposición de hechos curiosos relatando una anécdota 

ocurrida, según él, al año siguiente. Decía que 

 

 “(…) volaron las estrellas dispersándose, hasta que el día estuvo a punto de 

aparecer302. Seguidamente, sobre una tribu de Egipto cayeron cinco piedras que 

pesaban 2,5 libras (ra¥l), cada una, causando una serie de incendios. Y en Ramadán 

del año 240/854 apareció un pájaro blanco sobre la muralla de Alepo que hablaba la 

lengua árabe. En el mismo año apareció otro pájaro que habló la lengua persa en el 

entierro de un hombre, diciendo que toda la gente allí presente estaba perdonada 

por Dios... y otros sucesos extraños”. 

 

Concluye al-Šu¥ayb† hablando de las señales que anunciarán el fin del mundo, 

basándose en los a|…d†Å que hablan de ello, tales como: la llegada del “Anticristo” (al-

DaØØ…l) y la venida de Jesús (‘‡sà) y la aparición de al-Mahd†. En este apartado intercalaba 

las informaciones de a|…d†Å considerados como muy fiables (|asan) con otros valorados 

como débiles (da‘īf). 

                                                
302 Considero que esta frase debe ser tomada en sentido metafórico, y lo que quería expresar era que en el 

cielo se produjo un fenómeno astronómico de difícil identificación. Véase la edición, p. 328. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 

 

REYES DEL NORTE DE ÁFRICA Y DE AL-ANDALUS A TRAVÉS DE 

LA FUENTE HISTÓRICA: AL-ËUMƒN F‡ MUJTAŸAR AJBƒR AL-

ZAMƒN (LAS PERLAS ESCOGIDAS DE LAS NOTICIAS DE TODOS 

LOS TIEMPOS) 

 

 

1. NOTICIAS DE LOS REYES DE EGIPTO 

 

 En cuanto a los reyes de Egipto, son los ‘Ubaydiy™n, que adoptaron el nombre de 

Fatimíes. El primero de ellos en gobernar el Magreb303 fue ‘Abd All…h al-Š†‘† que se 

estableció en Kairuán en el año trescientos seis (918 d.C.) y adoptó el sobrenombre de al-

Mu‘taz bi- All…h (el glorioso por Dios). Luego envió a su criado llamado Ëawhar al-R™m†, 

                                                
303 El Magreb que menciona al-Šu¥ayb† en su obra al-Ëum…n incluye tres reinos: 1- Reino de Ifr†qiya, que es 

el Magreb al-Adnà (el más cercano), cuya capital era la ciudad de Kairuán, y en la actualidad ocupa 

aproximadamente el territorio de Túnez. 2- Reino del Magreb al-Awsa¥ (el medio), cuya capital es Tremecén 

y se corresponde más o menos con Argelia. 3- Reino del Magreb al-Aqsà (el extremo) que viene a ser el 

Marruecos actual.  
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a las aldeas del Magreb más remoto en el año trescientos cuarenta (951 d.C.), conquistó la 

ciudad de SiØilm…sa y sometió la ciudad de Fez a un fuerte asedio. En ella estaban los 

jariyíes al-Ÿufriyya, seguidores de Mu|ammad ibn al-Fat|, llamado al-Š…kir, el que acuñó 

los dírhames llamados Š…kiríes. Ëawhar al-R™m† y Ma¡…la los dispersaron y se apoderaron 

del emir de Fez, A|mad ibn Bakr. Saquearon la ciudad y a sus habitantes y destruyeron sus 

murallas. Luego regresaron a (donde estaba) su caudillo, al-Mu‘taz bi All…h, en Kairuán, 

en el año trescientos cuarenta y nueve (960 d.C.), después de haber dominado el Magreb y 

haber expulsado de allí a los jariyíes al-Ÿufriyya.  

-((Se denominaron chiíes porque son de los Ban™ Marw…n, que surgieron en el 

Estado de ‘UÅm…n porque R™m…n al-Zan…t† se convirtió al islam a través de ‘UÅm…n ibn 

‘Aff…n, que Dios esté Complacido con él, y lo designó como gobernante de los beréberes, y 

a él se adhirieron los jariyíes del Magreb. Todos afirmaban ser musulmanes pero eran 

contrarios a la Sunna. Entre ellos estaban: los chiíes, los ¡ufríes, los bargaw…tíes y los 

Øazn…’íes; y sus doctrinas no dejaron de aparecer y desaparecer. La mayoría de ellos se 

concentraba en Ifr†qiya304 hasta al-Ëaz†ra (península), en las arenas del territorio de 

Trípoli))-305.  

Y cuando volvieron, partieron para luchar contra Mi¡r (Egipto)306, y la asediaron 

durante cuatro meses hasta que entraron en ella, la destruyeron, y construyeron una nueva 

(ciudad de) Mi¡r. Y su gente llamó a ‘Ubayd All…h, que acudió con cuatrocientos 

beréberes, entró en ella en el año trescientos cincuenta y dos (963 d.C.), y allí murió. Dejó 

el califato en herencia a sus hijos y a sus nietos.  

Le sucedieron su hijo al-Q…sim y luego al-Man¡™r, al-‘Izz y al-‘Az†z. Este último, 

que era el sexto, murió asesinado, porque el sexto siempre ha sido asesinado o destronado. 

                                                
304 Se refiere al actual Túnez.    
305 -((   ))-: Con estos símbolos se representan las largas explicaciones del autor del manuscrito que se salen 

del tema principal e interrumpen el hilo conductor de la narración. 
306 La palabra “Mi¡r” que ahora designa a Egipto, era originalmente el nombre de una ciudad, probablemente 

Menfis. Según Y…q™t al-ðamaw†, era la ciudad de Faraón, la primera que fue construida y habitada después 

del diluvio universal. Sin embargo al-ðimyar† y el editor de la obra Maf…jir al-barbar  Boubaya Abdelqader 

sostienen que la ciudad de Mi¡r es la actual Fustat. Véase YƒQ•¦ al-ðamaw†. Mu‘Øam al-buld…n. Beirut: 

D…r Ÿ…dir, s. d., vol. 5, p. 213-214; AL-ðIMYAR‡, M. Ibn‘Abd al-Mun‘im. Al-Rawÿ al-mi‘¥…r f† jabar al-

aq¥…r. Ed. I|s…n ‘Abb…s. Beirut: Maktabat Lubn…n, 1984, p. 441; Maf…jir al-barbar. Ed. Boubaya Abdelqader. 

Rabat: D…r Ab† Raqr…q li-¦ib…‘a wa al-Našr, 2005, p. 143. 
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Esa regla se cumplió en el caso de al-ðusayn ibn ‘Alī, que Dios esté Complacido con él307, 

que fue asesinado y era el sexto después del Mensajero de Dios, que Dios lo bendiga y le 

dé paz. Y así ha sucedido siempre en el califato de esta nación en todo lugar.  

 Cuando murió al-‘Az†z, asesinado por su hermana, ésta puso como gobernante a su 

hijo al-®…hir, y a éste le siguieron al-Mustan¡ir, al-Musta‘l†, al-ƒmir, al-ð…fi© y por último 

al-®…hir, que era el sexto, razón por la que fue depuesto y asesinado. Después de éste 

asumió el poder su hijo al-‘ƒbid, luego al-‘ƒÿid, que era el último de ellos.  

 También los Ban™ Ayy™b reinaron en Mi¡r (Egipto). El primero de ellos fue Sal…| 

al-D†n al-N…¡ir (Saladino) y, a continuación, su hijo al-‘Az†z, luego su hermano al-F…ÿil, 

Sal…| al-D†n, al-‘ƒdil, al-K…mil y por último al-‘ƒdil el pequeño, a quien depusieron los 

señores de su Estado y designaron como gobernante a Ayy™b al-Ÿ…li| y, a continuación, a 

su hijo al-Mu‘ta¡im, que fue el último. También los turcos gobernaron Egipto, el primero 

de ellos fue ‘Izz al-D†n B…bik al-Ÿ…li|†, después le siguieron su hijo al-Man¡™r, su hijo al-

Mu©affar, Mu|ammad al-Sa‘†d, y por último al-‘ƒdil Sal…bis, que fue el sexto, y fue 

depuesto, tras lo cual designaron como gobernante a al-Man¡™r Qal…w™n que fue el último. 

  En cuanto a los chiíes al-‘Ubaydiyy™n, el primero de ellos fue ‘Abd All…h al-Š†‘†, 

que fue llamado al-Mahd†. -((La causa por la que obtuvo el reino fue por que al-ðasan ibn 

Mu|ammad ibn A|mad ibn ‘Abd All…h al-Qadd…|, llamado al-Qadd…| porque curaba los 

ojos de los ciegos, era de la descendencia de ‘Al† ibn Ab† ¦…lib. Cuando llegó a la ciudad 

de Salamya308 sacó de ella unos tesoros que su abuelo ‘Abd All…h al-Qadd…| había 

guardado para él, se casó con una mujer hermosa que tenía un hijo de otro, y al-ðasan lo 

“adoptó”309, enseñándole los secretos del emirato y las reglas de la diplomacia, dándole 

riquezas y distinciones, y aquel niño fue un gran prodigio. Al-ðasan ordenó a los suyos 

que lo obedecieran y le sirvieran, y su linaje se atribuyó a al-ðasan, que no era su padre 

puesto que su parentesco era desconocido, llegándose a decir que su padre era judío))-. Y 

él es ‘Abd All…h ibn al-ðasan ibn ‘Al† ibn Mu|ammad ibn M™sà ibn Ëa‘fara ibn 

                                                
307 Libro al-Ëum…n. Las perlas escogidas de las noticias de todos los tiempos, p. 258; la edición árabe, pp. 

353-354. 
308 Ciudad situada en La Gran Siria. Véase YƒQ•¦ al-ðamaw†. Mu‘Øam al-buld…n, vol. 3, p. 240-241; AL-

BAKR‡ Ab™ ‘Ubayd al-Andalus†. Mu‘Øam ma sta‘Øam min asm…’ al-bil…d wa-l-maw…ÿi‘. Beirut: ‘ƒlam al-

Kit…b, s. d., vol. 3, p. 751.    
309 Ejerció sobre él el tabannī, es decir, asumió todas las responsabilidades relacionadas con su manutención, 

cuidado y educación, aunque no le cediese sus apellidos, cosa que no permite el derecho islámico. 
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Mu|ammad ibn ‘Al† ibn al-ðusayn ibn ‘Al† ibn Ab† ¦…lib. Y hay quien afirma que era el 

mismo Ab™ l-Qadd…|.  

 Cuando murió al-ðasan en Yemen, la gente del Magreb lo llamó (al hijo adoptivo), 

entró en el territorio de Ifr†qiya en el año doscientos setenta y nueve (892 d.C.), dieron las 

alocuciones (en las mezquitas) en su nombre y lo llamaron el comendador de los creyentes. 

Él fue quien construyó al-Mahdiyya. Luego adoptó la doctrina chií e invitó a la gente a 

seguirla, de manera que a quien la siguió le hizo el bien, y a quien rehusó lo castigó. Y fue 

el primero de los chiíes.  

 Luego designó como gobernante a su hijo al-Q…’im y, a continuación, a Ism…‘īl al-

Man¡™r, y en tercer lugar a su hijo al-Mu‘tazz bi All…h, que fue quien ordenó que su 

general Ëawhar al-R™m† tomara la ciudad de Mi¡r (Fustat), el cual la devastó y construyó 

una nueva Mi¡r (el Cairo) en el año trescientos cincuenta y tres (964 d.C.)310. Después de 

él, la sucesión pasó a su hijo al-‘Az†z y luego a al-ð…kim A|mad, que era el sexto de al-

‘Ubaydiyy™n, -((lo que le hizo ocultarse en el país y casarse en el este de ðilw…n, estando 

acostumbrado a recorrer el país disfrazado de mercader para que nadie lo reconociera. 

Después desapareció y lo buscaron hasta que lo encontraron asesinado en una alberca de 

agua con un grupo de siete de sus compañeros))-. Y a continuación le sucedió su hijo ‘Al† 

Ab™ l-ðasan al-®…hir, luego al-Musta‘†n, al-Musta‘l†, al-Am†n, ‘Abd al-MaØ†d, al-ð…fi© y 

al-®…hir, que era el sexto, causa por la que fue asesinado. Después le sucedió su hijo al-

F…’id y, a continuación, al-‘ƒÿid ibn al-ð…fi©, y terminó la dinastía de al-‘Ubaydiyy™n en 

el año quinientos sesenta y siete (1171 d.C.) en los tiempos de al-Mustaÿ†’ bi-N™r All…h 

ibn MušaØØad al-‘Abb…s†. 

  En Mi¡r, después311 de al-‘Ubaydiyy™n, (gobernó) el sultán Y™suf al-Sa‘†d ibn 

Ayy™b y, a continuación, su hijo al-‘Az†z ‘UÅm…n, luego su hermano al-F…ÿil, al-‘ƒdil al-

Kab†r (el mayor) Ab™ Bakr ibn Ayy™b, Mu|ammad al-K…mil, al-‘ƒdil al-Ÿag†r (el menor), 

que fue el sexto, y lo depusieron. Después le siguió Ayy™b ibn al-K…mil, su hijo T™r™n Š…h, 

su hermano al-Ašraf ibn Y™suf ibn ŠaØarat al-Durr, luego su hijo al-Mu‘izz, luego su hijo 

‘Al† al-Man¡™r, al-Mu©affar, que fue el sexto y lo asesinaron. Después vino al-®…fir F†b™s, 

luego su hijo Mu|ammad al-Sa‘†d ibn Karj…n, luego su hermano al-‘ƒdil Tal…wus, luego 

al-Man¡™r Qal…w™n, luego su hijo al-Ašraf Jal†l y luego al-Q…hir Mudrik, que fue el sexto, 

                                                
310 Aquí notamos que el autor corta el hilo histórico de los acontecimientos, desviando de este modo al lector 

a otros temas secundarios que hacen olvidar el argumento principal, aunque después vuelve a la narración.   
311 Al-Ëum…n, p. 259; la edición árabe, pp. 354 -355. 
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al que dieron juramento de fidelidad un solo día. Luego le siguió al-N…¡ir ibn Man¡™r, que 

fue depuesto por al-‘ƒdil Tabqawj…j, aunque volvió de nuevo al califato, tras lo cual fue 

depuesto por segunda vez. Y esta vez lo depuso Qaš…¥†r, un esclavo de su padre al-

Mu©affar Biy™š, luego le sucedió al-‘ƒdil Tabqawj…j, luego al-Man¡™r L…|†q ibn al-

Mu©affar, luego al-Man¡™r ibn al-N…¡ir y luego su hermano al-Ašraf que fue el sexto, lo 

depusieron y lo cegaron, para luego matarlo. Después de él le juraron fidelidad a su 

hermano al-N…¡ir A|mad, luego vino Ism…‘īl al-Ÿ…li|, luego Ša‘b…n, luego al-Mu©affar 

ð…ØØ†, luego al-N…¡ir al-ðasan, luego al-Man¡™r ‘Al† ibn al-Ÿ…li|, luego al-Ašraf Ša‘ban, 

luego ‘Al† al-Man¡™r, luego al-®…hir Y™qaq, luego su hijo Fara| al-N…¡ir, y en sexto lugar, 

su hermano al-‘Az†z que fue depuesto y fue asesinado. Después se sucedieron al-Musta‘†n, 

Ab™ al-Na¡r al-Šayj, su hijo al-Mu©affar, al-®…hir Tibr, Mu|ammad al-Ašraf ‡n…n, A|mad 

al-Muqayyad, al-®…hir Jašq™m, y al-Mu’allif, que aún vive.  

 Y los hemos mencionado únicamente para detenernos en el secreto de Dios, desde 

el momento de la muerte de al-ðusayn ibn ‘Alī, que Dios esté Complacido con él, hasta el 

fin de esta nación, en el final trágico de cada sexto (de los gobernantes) en todas las 

comarcas. 

 

 

2. NOTICIAS DE LOS BERÉBERES 

 

   [Y así mismo los reyes beréberes, que son los del Magrib al-Aq¡à, después de dejar 

su origen, su ascendencia, el lugar donde se criaron y al que se desplazaron y hasta el 

primero y el último de ellos. Y mencionan los historiadores que los hijos de ð…m lucharon 

contra los hijos de S…m, y los hijos de ð…m fueron derrotados, tras lo cual ð…m partió 

hacia el Magreb con sus hijos. Allí procrearon y se extendieron desde la tierra de Egipto 

hasta el límite del Magreb y hasta el confín con Sudán. Los IfranØ312 y los africanos 

estaban en las costas del Magrib al-Aq¡à, y la descendencia de ð…m estaba en aldeas y 

campamentos. Los primeros, que no eran  árabes, estaban en las ciudades, mientras que la 

mayoría de los hijos de ð…m permanecieron en el territorio de Palestina, dentro de la tierra 

de al-Š…m (la Gran Siria) hasta la época de David (D…w™d), la paz sea con él, -((que fue el 
                                                
312 La palabra se corresponde con “franco” pero en este contexto y en el uso de los textos de la época se 

refiere a los habitantes de Europa en general. 
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primer Profeta al que Dios le concedió el reino y le enseñó lo que quiso))-. Entre ellos 

estaban los reyes de los Ëal…liyya, que a cada rey llamaban Goliat (Ë…l™t)313, como los 

persas llamaron a sus reyes Cosroés (al-Ak…sira), los romanos Césares, y los árabes al-

Aqy…l y ðimyar. 

  Cuando David mató a Goliat, el rey de los beréberes, les dio la orden de salir del 

Estado de Canaán (Kan‘…n) en Palestina, y mandó que se exiliaran a la península del 

Magreb, por lo que partieron hacia Ifr†qiya y hacia al-Z…b314, donde se sintieron agobiados. 

Las montañas, las cuevas y las arenas se llenaron de ellos, y pasaron a conducir reatas de 

camellos y usar casas de pelo animal. Los IfranØ no pudieron echarlos, así que se retiraron 

a las ciudades mientras que los beréberes se quedaron fuera de ellas. Y sin embargo, eran 

de diferentes creencias, cada uno de ellos adoraba alguna de las religiones falsas. Los hubo 

que adoptaron el cristianismo, los hubo que adoptaron el judaísmo y los hubo que 

adoptaron el zoroastrismo315 hasta la época del islam. Entre ellos hubo arraeces (ru’as…’), 

reyes y adivinos; y hubo guerras y grandes matanzas contra los que se enfrentaron a 

ellos]316. 

 Al-¦abar† dice: Nadie duda de que son un resto de los gigantes. Y cuando los 

condujo Ifr†qas al-ðimyar† por orden del Profeta de Dios, David, llamaron al país donde 

habitaron con el nombre de quien los condujo hasta él (Ifr†qas al-ðimyar†). Y cuando vio 

Ifr†qas que se habían convertido en beréberes, dijo: 

  Los de Canaán se hicieron beréberes cuando los conduje / desde el país de la 

miseria hasta la extraordinaria riqueza. 

 A una tierra que habitaron donde / los beréberes lograron unos medios de vida 

prósperos317. 

                                                
313 Goliat  
314 Al-Z…b, región que actualmente está dentro de Argelia e incluye varias ciudades como al-Ms†la, Naq…wus, 

¦ubna, Biskra, Tah™da y otras. Véase AL-BAKR‡ Ab™ ‘Ubayd al-Andalus†. Mu‘Øam ma sta‘Øam min asm…’ 

al-bil…d wa-l-maw…ÿi‘, vol. 2, p. 692; AL-ðIMYAR‡, M. Ibn ‘Abd al-Mun‘im. Al-Rawÿ al-mi‘¥…r f† jabar al-

aq¥…r, pp. 281-282. 
315 Al-Ëum…n, p. 160; la edición árabe, p. 356. 
316 En su libro al-Istiq¡…’ li-ajb…r duwal al-Magrib al-Aq¡à, al-N…¡ir† utiliza como fuente al-Ëum…n  cuando se 

refiere a las dinastías de los beréberes. Véase vol. 1, pp. 60-61.  
317 Véase AL-¦ABAR‡, Mu|ammad Ibn Ëar†r. T…r†j al-umam wa-l-mul™k. Beirut: D…r al-Kutub al-‘Ilmiyya, 

1986/1407, vol. 1, p. 261. 
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   El imán Ab™ ‘Umar ibn ‘Abd al-Barr, autor de al-Tamh†d f† kit…b al-ans…b (Los 

preliminares acerca del libro de los linajes), dijo: Los beréberes proceden de los Qib¥ 

(coptos), y los Qib¥ son los hijos de Qib¥, hijo de ð…m, hijo de Noé, la paz sea con él. Al 

residir Qib¥ ibn ð…m en Mi¡r (Egipto), se la dio en herencia a sus hijos, que son los coptos, 

quienes fueron gobernados por los reyes faraones, y de ellos descienden los beréberes.  

   En cuanto al hecho de que fueran llamados “Beréberes”, es porque cuando el reino 

de Egipto pasó a ser de Qays ‘Ayl…n, éste tenía un hijo que se llamaba Barr, y salió,  

enojado con su padre y con sus hermanos, hacia el Magreb. La gente dijo: “barbara”, que 

significa “se ha hecho silvestre”, y por eso fueron llamados beréberes.  

   El Mensajero de Dios, que Dios lo bendiga y salve, los menciona por este nombre 

en algunos de sus a|…d†Å. Como cuando dijo: “Tengo auxiliares, y mis auxiliares son 

aquellos que acogen y auxilian, y los auxiliares de mi descendencia son los beréberes, 

aquellos que acogerán a mi descendencia y los honrarán”318.  

   Y entre sus antepasados hay quien les encomendó seguir al Mensajero de Dios, que 

Dios lo bendiga y salve, como es el caso de al-Nu‘m…n al-ðimyar†, el cual hizo habitar en 

el Magreb a catorce de sus hijos, y dijo: Surgirá un noble Profeta llamado Mu|ammad, 

tened fe en él y seguidlo. 

   Y así mismo Qays ‘Ayl…n319 encomendó a su hijo Barr lo mismo. Y los principales 

de ellos no han dejado de enorgullecerse de su antepasado Qays y Barr y se ven a sí 

mismos honrados por ello,  hasta el punto de que uno de los Omeyas (Ban™ Umayya) 

llamado Zayd ibn J…lid, mencionó los linajes de las tribus en una larga poesía: 

 

 ¡Oh! tú que preguntas por nuestro linaje / En Qays ‘Ayl…n tenemos el primer 

motivo de orgullo320.  

 Nosotros somos, en verdad, de los Ban™ Barr, los generosos / A lo largo del 

tiempo sacrificadores de camellos. 

                                                
318 Me ha sido imposible localizar tanto este |ad†Å como los otros sobre el tema de los beréberes en las 

compilaciones tradicionales de a|…d†Å. Sin embargo este |ad†Å está mencionado en la obra anónima Maf…jir 

al-barbar . Véase Maf…jir al-barbar. Ed. Boubaya Abdelqader, pp. 180-181. 
319 Está mencionado en la copia de Rabat con el nombre de Qays Gayl…n.  
320 En vez de "el primer motivo de orgullo", en la copia de Rabat aparece " el primer abuelo".  
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 Y los Ban™ Barr son los hijos del hijo de ‘Ayl…n / Que conoció la gloria y de 

gloria se cubrió. 

 En verdad de Qays se enorgullecen sus beréberes / Y por unos beréberes se 

enorgullecen en Qays el ilustre. 

 De Qays nos enorgullecemos, era nuestro gran antepasado / Desatador de 

grilletes. 

 En verdad Qays son el pueblo de Qays ‘Ayl…n / Ellos son la mina del bien y el 

bien señalan.  

 Me bastan los beréberes como pueblo / Ellos han dominado la tierra con las 

puntas de las lanzas321.  

 

       Durante el califato de ‘Umar ibn al-Ja¥¥…b, que Dios esté Complacido con él, se 

conquistó la ciudad de Mi¡r322, la cual fue gobernada por ‘Amr ibn al-‘ƒ¡. Y a este último 

le vinieron seis beréberes con cabezas rapadas y barbas afeitadas y les dijo: ¿Para qué 

vinisteis? Dijeron: Por deseo del islam, porque nuestros abuelos nos lo encomendaron. 

Entonces ‘Amr ibn al-‘ƒ¡323 los envió al califa ‘Umar ibn al-Ja¥¥…b, que Dios esté 

Complacido con ambos, y le escribió informándole de lo que habían dicho. Cuando 

llegaron a ‘Umar ibn al-Ja¥¥…b, como ellos no sabían árabe, les habló un traductor 

traduciéndoles del árabe y les dijo: ¿A quién conocéis? Dijeron: Somos los Ban™ M…z†g. 

Entonces ‘Umar les dijo a los que estaban sentados con él: ¿Habéis oído alguna vez hablar 

de éstos? Dijo un anciano de Qurayš: ¡Comendador de los creyentes! Estos son los 

beréberes de la descendencia de Qays ‘Ayl…n, que al salir enojado con su padre y con sus 

hermanos, dijeron: Barbar, es decir: Ha escogido el campo. Y les dijo ‘Umar: ¿Qué os 

distingue en vuestra tierra? Respondieron: Honramos a los caballos y menospreciamos324 a 

las mujeres. Añadió ‘Umar: ¿Tenéis señales por las que os guiáis? Contestaron: No. Dijo 
                                                
321 Este poema, donde Zayd ibn J…lid alaba el linaje de los beréberes, también está mencionado en la obra de 

Ibn Jald™n. Véase IBN JALD•N ‘Abd al-Ra|m…n. T…r†j Ibn Jald™n (al-‘Ibar). Beirut: D…r al-Fikr, 2000/1431, 

vol. 6, p. 125.   
322 Se refiere al antiguo campamento romano que, en época fatimí, se convertiría en la ciudad del Cairo. 
323 Al-Ëum…n, p. 261; la edición árabe, pp. 357-358. 
324 Este |ad†Å esta mencionado en la obra de Maf…jir al-barbar de un autor anónimo, sin embargo, en vez de 

decir "menospreciamos a las mujeres", dice "cuidamos a las mujeres". Véase Maf…jir al-barbar. Ed. Boubaya 

Abdelqader, p. 180.   
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‘Umar: Por Dios, que estuve con el Mensajero de Dios, que Dios lo bendiga y salve, en una 

de sus incursiones (batallas) y viendo el escaso número del ejército empecé a llorar, y el 

Mensajero de Dios, que Dios lo bendiga y salve, me dijo: “¡Oh ‘Umar, no te aflijas!, pues 

en verdad, Dios dará supremacía a esta religión por medio de hombres del Magreb, que no 

tienen ciudades, ni castillos, ni mercados, ni señales por las que guiarse en los caminos”. 

Concluyó ‘Umar: La alabanza a Dios que nos ha favorecido con poder verlos.  

  ‘Umar los trató bien, los honró, les dio generosamente todo lo que necesitaron y les 

dio prioridad sobre el resto de las tropas que habían venido a él. Entonces, escribió a  ‘Amr 

ibn al-‘ƒ¡: Ponlos al frente de los musulmanes325. 

  Eran de diferentes clanes. Y el Magreb siempre ha sido de los beréberes desde los 

primeros tiempos hasta los últimos, desde el mar al-Qulzum326, que va desde la tierra del 

Yemen, hasta el mar de los Jázaros327, y hasta las tierras de Sudán. 

       Y en la tradición se recoge que Fátima, la hija del Mensajero de Dios, que Dios lo 

bendiga y salve, le dio a su sirvienta una limosna después de la muerte del Mensajero de 

Dios, que Dios lo bendiga y salve, y le dijo: Ve al mercado y tráeme a quien acepte de ti 

esta limosna. Entonces, la sirvienta fue al mercado y dijo: ¿Quién acepta de mí la limosna 

de la hija del Mensajero de Dios, que Dios lo bendiga y salve? Y dijo un hombre magrebí: 

Soy yo en quien se puede depositar la limosna de la familia del Mensajero de Dios, al que 

Dios bendiga y salve. Entonces le dio la limosna y le dijo: Responde a la hija del 

Mensajero de Dios, que Dios lo bendiga y salve; y el hombre contestó: Oigo y obedezco. Y 

cuando llegó a la puerta, Fátima, que Dios esté Complacido con ella, lo miró, lloró y dijo: 

Este es un hombre beréber y el Mensajero de Dios, que Dios lo bendiga y salve, me 

comentó: “Todo Profeta tiene apóstoles, y los apóstoles de mi descendencia son los 

                                                
325 Este relato lo mencionan al-N…¡†r†, al-DarØ†n† y el autor de la obra Maf…jir al-barbar, con distintos 

enunciados aunque manteniendo su sentido general. Véase AL-NƒŸIR‡ AL-SALĀWĪ, A. Al-Istiq¡… li-ajb…r 

duwal al-Magrib al-Aq¡à, vol. 1, p. 74; AL-DARË‡N‡ Ab™ l-‘Abb…s. ¦abaq…t al-Maš…’ij bi-l-Magrib. Ed. 

¦al…y Ibrahim. Constantina (Argelia): 1974/1394, vol. 2, pp. 17-18; Maf…jir al-barbar. Ed. Boubaya 

Abdelqader, pp. 180-181.        
326 Con este término conocían los árabes al Mar Rojo. Véase YƒQ•¦ al-ðamaw†. Mu‘Øam al-buld…n, vol. 1, 

p. 344 y vol. 4, p. 387; AB• L-FIDƒ’ ‘Im…d al-D†n, I. Taqw†m al-buld…n. Paris: D…r al-¦ib…‘a al-Sul¥…niyya, 

1840, pp. 116-117.    
327 Dícese del Mar Caspio, situado en Asia occidental. Es el mayor mar cerrado del mundo, rodeado 

actualmente de cinco países: Rusia, Irán, Azerbaiyán, Turkmenistán, y Kazajstán. Véase YƒQ•¦ al-

ðamaw†. Mu‘Øam al-buld…n, vol. 1, p. 342.  
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beréberes, ¡Oh Fátima!, al-ðasan y al-ðusayn serán asesinados, y sus hijos huirán y nadie 

les dará cobijo excepto los beréberes. ¡Qué desgraciado será quien les haga el mal! ¡¦™bà 
328 será para quien honre a mi descendencia y le dé preeminencia! Ellos practicarán esta 

religión en el camino claro. Es como si estuviera viendo a los beréberes sobre caballos 

blancos moteados de negro, llevando turbantes sobre sus cabezas, y la victoria irá delante 

de ellos cuarenta (días), hasta que lleguen a atar a sus caballos en los olivos de Palestina, y 

se repartirán a las árabes veladas (munaqqab…t) y las venderán por dirhams y monedas de 

cobre”329.   

 

 

3. NOTICIAS SOBRE LA PENÍNSULA DE LOS BERÉBERES  

  

  Los historiadores como Ibn al-Ëazz…r y al-Mas‘™d†, entre otros, mencionaron que la 

tierra de los beréberes era la península del Magreb330, la cual estaba rodeada de mares por 

todas partes y tenía una sola salida hacia el este, con un recorrido de dos días a pie desde el 

mar de al-Suww†s331 hasta el mar de Roma332. Al-Ma’m™n ibn H…r™n al-Raš†d tuvo la 

intención de unir  ambos mares, pero le dijeron: ¿Qué pasaría si esta Península estuviera 

ocupada por los IfranØ  y no encontráramos medio de entrar en ella? Y entonces el califa la 

dejó como estaba.  

 La tierra de los beréberes es una Península situada en el medio de los mares, 

rodeada por todas las regiones: Al este por el mar al-Qulzum que va desde B…b al-

Mandab333 en el Yemen hasta la ciudad de al-¦™r y ‘AØr™d; al sur y al oeste por el océano 

                                                
328 Es una palabra que designa al Paraíso o a un lugar del mismo. Se dice que es el nombre de un árbol del 

Paraíso cuya sombra llega a la distancia que un jinete recorre en cien años. 
329 Este |ad†Å, como los demás sobre el tema de los beréberes, no está citado en las compilaciones 

tradicionales de los a|…d†Å. Sin embargo lo menciona el autor de la obra Maf…jir al-barbar de una manera 

detallada manteniendo el sentido general del |ad†Å. Véase pp. 182-184.    
330 En el texto árabe se refleja la concepción geográfica del momento, que entendía el norte de África como la 

Península del Magreb.  
331 El golfo de Suez.  
332 Mar Mediterráneo. Véase AB• L-FIDƒ’ ‘Im…d al-D†n, I. Taqw†m al-buld…n, p. 27 
333 Está citado en las tres copias del Ms. como "al-Man÷ar", pero es un error del copista, en vez de "al-

Mandab" que es el estrecho conocido como “Bab al-Mandab”. Véase YƒQ•¦ al-ðamaw†. Mu‘Øam al-
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Atlántico que nadie sabe donde acaba, excepto Dios; al norte por el mar de los Jázaros, que 

es el mar de los europeos, hasta Jerusalén, en la región de al-Š…m, y finalmente, en el 

medio de esta Península se hallan los desiertos334 de Sudán, que separan Sudán de los 

beréberes.  

 

 

4. NOTICIAS DEL NILO 

 

 En esta Península hay un río que se considera el más grande, sin igual en todo el 

mundo. Nace en la Montaña de al-Qamar (la Luna) (o al-Qumr)335 que está detrás del 

Ecuador, -((es una montaña que se colorea desde la primera noche del mes árabe, 

adquiriendo colores diferentes hasta el punto de que cuando la luna está plenamente llena a 

mitad del mes, los ojos no pueden ver las luces de esta montaña ))-, por debajo de la cual 

surgen manantiales de agua que se acumulan en una enorme laguna a su alrededor; esa 

laguna adopta colores como los de la montaña, sin que se sepa cuál de ellas toma el color 

de la otra, o si ambas toman esos colores de la luz de la luna llena. Y Dios sabe más. 

De esta laguna sale el río Nilo que es el más asombroso y mayor del mundo. Y de 

él salen afluentes hacia la tierra de Nubia (al-N™ba)336 y hasta la tierra de Ëin…wa. Entre las 

maravillas de este río es que es el único que fluye hacia el norte, a diferencia del resto de 

los ríos, que corren hacia el este o el oeste. Este río cruza la línea del Ecuador y sigue por 

la tierra de Abisinia, K™k™, Sudán, Egipto... hasta que desemboca en los mares de las dos 

ciudades de Egipto: Tanis (Tinn†s)337 y Damietta338. Y cuando es escasa el agua de toda la 

                                                                                                                                              
buld…n, vol. 5, p. 209; AL-BAKR‡ Ab† ‘Ubayd al-Andalus†. Mu‘Øam ma sta‘Øam min asm…’ al-bil…d wa-l-

maw…ÿi‘, vol. 4, p. 1269.  
334 Al-Ëum…n, p. 262; la edición árabe, pp. 359-360. 
335 Lugar donde empieza el nacimiento del río Nilo; según ‘Im…d al-D†n nadie consiguió pisar su suelo, sólo 

lo vieron desde lejos. Véase AB• L-FIDƒ’ ‘Im…d al-D†n, I. Taqw†m al-buld…n, pp. 24-25.  
336 Se ubica en el norte de Sudán y sur de Egipto. Véase YƒQ•¦ al-ðamaw†. Mu‘Øam al-buld…n, vol. 5, p. 

308-309.  
337 Una ciudad egipcia, de la que se dice que es una isla situada dentro de una laguna denominada la laguna 

de Tinn†s, y está cerca de Damietta. Véase YƒQ•¦ al-ðamaw†. Mu‘Øam al-buld…n, vol. 2, p. 51-55; AB• L-

FIDƒ’ ‘Im…d al-D†n, I. Taqw†m al-buld…n, p. 118; AL-ðIMYAR‡ ‘Abd al-Mun‘im, M. Al-Rawÿ al-mi‘¥…r f† 

jabar al-aq¥…r, p. 137.   
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tierra, el río Nilo se fortalece, aumenta y se desborda, inundando hasta veinte millas la 

tierra, unas veces más y otras menos, dependiendo del descenso (injif…ÿ) y subida (irtif…‘) 

de la tierra. Y lo que de él va hasta Ëin…wa no llega hasta el Mar Mayor (al-Ba|r al-

A‘©am)339 sino que se detiene en el límite de su población.   

En él hay maravillas y cosas insólitas, que sería largo de mencionar, como la 

existencia de cocodrilos, hipopótamos y al-d…l (el pez gigante del Nilo), del que nadie, 

excepto Dios, sabe el tamaño que puede alcanzar -((es una gran pez que sujeta los peces 

con sus aletas y luego se los traga, y cuando levanta su aleta es como el mayor de los 

muros))-, y otras cosas. 

  El río Nilo baja desde las Montañas del Oro, de las que se extraen las pepitas de 

oro y que son llamadas las Montañas T™t†, y llega a la Montaña de al-Ark…n, a al-ZinØ, y a 

Abisinia, Egipto y el mar. 

  En cuanto a las maravillas de los desiertos de esta Península no hay espacio aquí 

para enumerarlas. Atraviesa esta Península la montaña (la cadena montañosa) de Daran340, 

que es la más grande del mundo. El lado occidental conecta con al-S™s y el lado oriental 

llega cerca de Egipto. En esta sierra hay minerales diferentes de todas las piedras de la 

tierra. Los beréberes poblaron esta montaña desde su comienzo hasta su final, la mayoría 

de ellos en la región del Magrib al-Aq¡à.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
338 Es una ciudad egipcia, localizada en el mar Mediterráneo (norte de Egipto), cerca de la desembocadura de 

uno de los dos grandes afluentes del río Nilo. Véase AB• L-FIDƒ’ ‘Im…d al-D†n, I. Taqw†m al-buld…n, p. 

116; YƒQ•¦ al-ðamaw†. Mu‘Øam al-buld…n, vol. 2, p. 472-475; AL-ðIMYAR‡ ‘Abd al-Mun‘im, M. Al-

Rawÿ al-mi‘¥…r f† jabar al-aq¥…r, p. 257. 
339 Se refiere al Mediterráneo 
340 Cadena montañosa que empieza en la ciudad Asaf†, en la costa del mar Atlántico, y termina en la ciudad 

de Barqa, situada al lado de Marrakech. Véase IBN JALD•N. T…r†j Ibn Jald™n (al-‘Ibar), vol. 6, p. 37 y 88; 

AB• L-FIDƒ’ ‘Im…d al-D†n, I. Taqw†m al-buld…n, p. 25; AL-ðIMYAR‡ ‘Abd al-Mun‘im, M. Al-Rawÿ al-

mi‘¥…r f† jabar al-aq¥…r, p. 234. 
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5. LAS NOTICIAS DE LA ISLAMIZACIÓN DE LOS BERÉBERES Y 

LA MENCIÓN DE SUS TRIBUS 

 

 Los beréberes se hicieron musulmanes a través de las seis personas que a su vez 

habían abrazado el islam con ‘Umar ibn al-Ja¥¥…b, que Dios esté Complacido con él. 

Algunos lo habían abrazado en la época de ‘UÅm…n, que Dios esté Complacido con él, y 

otros cuando ‘Uqba ibn N…fi‘341 entró al Magreb en los tiempos de Mu‘…wiya. Y cuando 

fue conquistado al-Andalus muchos cruzaron el estrecho, lo poblaron y lo tomaron como 

patria. En al-Andalus hubo beréberes que fueron emires, generales, sabios, jueces, 

escribanos, justos y santos. Algunos de ellos procedían de la tribu de los Ÿanh…Øa, otros de 

los Zan…ta, otros de Yafraz, otros de ‡l…n, otros de los Ban™ Jaraz y los Ban™ ‘Aw†Øa, otros 

de los Ban™ Raz†n, de los Ban™ Zirw…l y de los Zan…ta.  Y el nombre de Zan…ta (el 

antepasado de la tribu) es Ë…n… ibn Ya|yà ibn Tamz†t ibn þar†s ibn Hadyal. 

 El emir de la marca de Guadalajara, Mu|ammad ibn Ily…s al-Mag†l†, era beréber y 

había entrado en al-Andalus con ¦…riq ibn Ziy…d (50-102/670-720) en la primera 

conquista. Y entre los emires está Ibn W…nsn™s al-Mikn…s†342, y están también los emires 

de Játiva que son los Nafz…liy™n, de los Ban™ ‘Azl™n. Y hubo en Córdoba beréberes que 

fueron jueces y hombres de saber como el juez al-‘Abb…s y al-A¡bag al-Haww…r†. Y todos 

los hombres ilustres de Zaragoza y sus emires fueron beréberes, unos de los Ban™ l-

Gamr…t† y otros de los Ban™ Qad†r, entre ellos Mu|ammad ibn al-Ëabb…r al-Ma¡m™d† 343, 

que se levantó en la tierra de Mérida en los días de los Omeyas. Y de ellos son los Ban™ 

Ya|yà en Córdoba, y los al-Awrab†, de los Ban™ S…lim, de los Kut…ma y de los Lamt™na, 

que eran los más grandes reyes beréberes. Así pues, el primero de ellos que gobernó 

Córdoba fue Mu|ammad ibn Dal† B†l†k…n344, luego Ab™ Mu|ammad Tašf†n, luego ‘Abd 
                                                
341 Nació en 622 y fundó la ciudad de Kairuán, murió en 683/ 63. Véase AL-ZIRIKL‡. Al-A‘l…m, vol. 5, p. 

37.   
342 Ibn ðazm lo menciona con el nombre de Sulaym…n ibn W…ns™s en vez de W…nsn™s, que es como está 

mencionado en las copias del Ms. Véase IBN ðAZM, Ab™ M. ‘Alī. Ëamharat ans…b al-‘arab. El Cairo: D…r 

al-Ma‘…rif, 1962, p. 499. 
343 Al-Ëum…n, p.  263; la edición árabe, pp. 361-362. 
344 En una de las dos copias de Rabat, este gobernador aparece con el nombre de Mu|ammad ibn Daliy ibn 

Lam…k…n, y en la otra con el nombre de Mu|ammad ibn Daliy ibn B†kal…n. Sin embargo el autor de la obra 

Maf…j†r al-barbar sostiene que el primero que gobernó Córdoba fue Ab™ Mu|ammad Muzdal† ibn Salank…n. 

Y según la obra de Ibn ‘I÷…r† viene con muchas denominaciones, entre las cuales citamos: Ab™ Mu|ammad 
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All…h ibn al-H…ØØ, luego Mu|ammad ibn Ab† Zanq†345, luego Mu|ammad ibn Mazdal† y 

luego ‘Abd All…h ibn Yady…n. Y hubo  muchos de ellos en Sevilla, Granada, Murcia, 

Valencia y Zaragoza. A pesar de que las tribus beréberes son tan numerosas que no las 

podemos enumerar citaremos a los Laww…ta y a los Nafza en Trípoli y sus alrededores, en 

Kairuán, en T…hart346, en SiØilm…sa, en Tánger, hasta el S™s al-Aq¡à. Y a los Ÿanh…Øa, los 

Kut…ma, los Dukk…la, los Fatw…ka, los Hask™ra, los ðazw…ta y los Lamt™na, que son los 

hijos de Lamt de Saba’, que tuvo catorce hijos y de cada uno de ellos surgió una tribu. 

Entre estas tribus están las tribus de Namt, Maz¥…wa, Hask™ra, Fatw…ka y Azn…Ø, que es 

Ab™ Ÿanh…Øa, y la de Masfuw…, que es Ab™ Masfuwa, la de Lamta, que es Ab™ Lamta, la 

de ‡l…n que es Ab™ H†l…na, la de Mittiwa que es Ab™ Mittiwa y la de Gum…ra, que es Ab™ 

Gum…ra. Sobre esta última, se dijo que era Gum…r ibn Ma¡m™da. Además de la de Ma¥m…¥ 

y Fulayl, que fueron llamados todos Gum…ra porque “gamar™” (se desplegaron) en las 

montañas. Y entre ellos están los hijos de ðimyar, cuyo origen es árabe. Y entre ellos están 

los hijos de Awr†g ibn Burnus347. Y entre ellos los hijos de al-Mi¡w…r ibn al-Sak…sik348 que 

era del Yemen, pero emparentó por matrimonio con los beréberes y vino al Magreb y dijo: 

"tahawwarn…" (hemos entrado precipitadamente) en el país, motivo por el que fueron 

llamados Haww…ra.  

                                                                                                                                              
Muzdal† ibn S™lunk…n, B™lunk…n o Mulunk…n. Pero en la obra de Ibn Jald™n ha sido imposible identificar el 

nombre del padre de al-Muzdal† por un vacío existente en el texto original. Véase Maf…jir al-barbar. Ed. 

Boubaya Abdelqader, p. 189; IBN ‘IåƒR‡ al-Marr…kuš†. Al-Bay…n al-mugrib f† ajb…r al-Andalus wa-l-

Magrib. Ed. I|s…n ‘Abb…s. Beirut: D…r al-Äaq…fa, 1983, vol. 4, p. 60; IBN JALD•N. T…r†j Ibn Jald™n (al-

‘Ibar), vol. 7, p. 61. 
345 El autor de la obra Maf…jir al-barbar lo nombra como Ibn Ab† Zanf†, mientras Ibn Ab† Zar‘ lo nombra 

como Ibn Ab† Zalf† que gobernó Córdoba. Véase Maf…jir al-barbar, p. 190; IBN AB‡ ZAR‘. Ali. Al-An†s al-

mu¥rib bi-rawÿ al-qir¥…¡. Rabat: D…r al-Man¡™r, 1973, pp.158 y 170.  
346 Antiguamente eran dos ciudades: Una se denominó la antigua T…hart y la otra la nueva T…hart. Ambas 

situadas en Argelia cerca de Tremecén. Véase YƒQ•¦ al-ðamaw†. Mu‘Øam al-buld…n, vol. 2, p. 7; AB• L-

FIDƒ’ ‘Im…d al-D†n, I. Taqw†m al-buld…n, p. 139; AL-ðIMYAR‡ ‘Abd al-Mun‘im, M. Al-Rawÿ al-mi‘¥…r f† 

jabar al-aq¥…r, p. 126. 
347 En una de las copias de Rabat y en la de Fez está mencionado como Awz†g ibn Y™nus, mientras que en la 

segunda copia de Rabat (D1344) está mencionado como Awz†g ibn Barn™s, en ambos casos son erratas del 

copista siendo lo más correcto Awr†g ibn Burn™s. Esto lo demuestra Ibn Jald™n en su obra coincidiendo con 

al-Šu¥ayb†, en que su linaje es árabe. Véase IBN JALD•N. T…r†j Ibn Jald™n (al-‘Ibar), vol. 6, p. 182. 
348 Ibn Jald™n y el autor de la obra Maf…jir al-barbar lo denominan al-Musawwar ibn al-Sak…sik. Véase IBN 

JALD•N. T…r†j Ibn Jald™n (al-‘Ibar), vol. 6, p. 182; Maf…jir al-barbar. Ed. Boubaya Abdelqader, p. 168. 
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 Entre sus hijos encontramos a F…tin, T…mz†t, þar†s, Mag†l, Mu¥gar ibn F…tin, 

Mady™n ibn F…tin Ab™ Mady™na e ‡l…n ibn Ma¡m™d ibn Barr Qays ibn ‘Ayl…n, cuyos 

orígenes son árabes. Solo que ‡l…n se alió con los Ma¡…mida y tuvo muchos hijos y cada 

uno de ellos dio origen a una tribu. Entre ellos están los ð…|…, los RaØr…Ø…, los War†ka, los 

Hazm†ra, los Ëam†ra, los Ëanf†sa, los Har™Øa, los Dukk…la, los Hint…ta, los Ban™ M…g™s, 

los Ta|l…wa y muchas otras tribus. Todos ellos en la cordillera Daran hasta el S™s más 

remoto y sus alrededores.  

 Y entre ellos había antes del islam reyes de los Warba, que descienden de al-Awrab 

ibn Burnus ibn Sa|fuw… ibn M…z†g349. Y entre las más notables de sus tribus están los 

Zuw…ga, los Zan…ta, los Zuw…wa, los Nafza, los Laww…ta, los Miz…ta, los Naf™sa, los 

Mag†la, los Ÿad†na350 y otros muchos pueblos, la mayoría de ellos descendientes de Madg†s 

ibn Barr ibn Qays. Y entre ellos los había que descendían de su hermano Qays ibn ‘Ayl…n, 

y otros descendientes de Lajm, de Ëuÿ…m, de Wazw…wa, que son los hijos de Bazw…w ibn 

SaØØ…n ibn Ya|yà ibn Äam…z†t ibn ¦ar†s, hermano de Ë…n… y la mayoría del Magreb al-

Aqsà son Ma¡…mida descendientes de ‡l…n ibn Ma¡m™d ibn M…z†g.  

 Y entre los beréberes hubo tres que afirmaron ser profetas: Ÿ…li| ibn ¦ar†f 351, 

‘ƒsim ibn Ëam†l352 y ð…m†m ibn Mann All…h, -((este último afirmó la profecía en Gum…ra, 

inventó la religión Bargaw…ta, instituyó sólo dos oraciones: una por la mañana y otra por la 

tarde, les prescribió ayunar lunes y jueves así como diez días de Ramadán, en vez de todo 

el mes. Les hizo lícito comer la hembra del cerdo, ordenó que se sacrificaran los peces y 

prohibió que se comieran las cabezas de cualquier animal. Entonces el omeya al-N…¡ir 

envió contra él un ejército desde Córdoba y lo encontraron en Alcazarseguer (Qa¡r 

Ma¡m™da)353, cerca de Tánger, y lo mataron junto con todo aquel que no seguía la Sunna 

                                                
349 En la copia de Rabat viene ibn SaØfuw… en vez de Sa|fuw…. 
350 Hay dos lugares llamados así, uno está en Omán y el otro es Medina-Sidonia (actualmente municipio 

español de la provincia de Cádiz, Andalucía). Véase AL-ðIMYAR‡ ‘Abd al-Mun‘im, M. Al-Rawÿ al-mi‘¥…r 

f† jabar al-aq¥…r, p. 356. 
351 También está mencionado en la obra de IBN JALD•N. T…r†j Ibn Jald™n (al-‘Ibar), vol. 6, p. 245 
352 En la copia de Rabat viene nombrado Ibn Ëabal en vez de Ëam†l, mientras el autor de la obra Maf…jir al-

barbar lo llama ‘ƒsim Ibn Ëahl en vez de ‘ƒsim Ibn Ëam†l. Véase Maf…jir al-barbar. Ed. Boubaya 

Abdelqader, p. 174. 
353 Véase para esta población, y la región del Habat en general, RODRÍGUEZ GÓMEZ, María Dolores. "La 

evolución urbanística medieval de los principales fondeaderos del Habat según los viajeros y otras fuentes. II: 

Belyunech, al-Qa¡r, Tánger y Arcila", Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, 54 (2005), 169-201. 
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del Mensajero de Dios, que Dios lo bendiga y salve. Y eso ocurrió en el año trescientos 

diez (922 d.C.).  

 Y fueron llamados los Bargaw…ta, porque Ÿ…li| ibn ¦ar†f fundó su religión en el río 

Gaw…¥a354 (Barbate) al oeste de al-Andalus y llamaron Bargaw…t† a todo el que abrazó su 

religión))-. Y los tres que pretendieron la profecía su origen era de Zan…ta y aparecieron en 

el año ciento veintisiete (744 d.C.) durante el califato del omeya Hiš…m ibn ‘Abd al-Malik.  

 Y establecieron su reino en T…masn…355, que estuvo en su poder hasta que se 

dirigieron contra ellos los Lamt™na del Sáhara, con ‘Abd All…h ibn Y…s†n (al frente). Y el 

último de sus reyes fue al-ð…Øib, que estaba (gobernaba) en Ceuta, Tánger, Agm…t356 y al-

Ma¡…mida. 

 En el año ciento veintidós (739 d.C.) durante el califato de Hiš…m, se sublevó uno 

de los beréberes llamado Maysara al-Madgar†357, y fue el primer conflicto que se desató 

entre los beréberes en el Magreb. Después se sublevó Mahd† ibn SawØam al-Ya|faš†, y 

Ya|faš es una fracción de Zan…ta, en la fortaleza de F…z…z358 donde permaneció hasta que 

                                                
354 El autor de la obra Maf…ji al-barbar dijo que Ÿ…li| Ibn ¦ar†f fundó su religión en el río Barb…¥ (Barbate) en 

al-Andalus, y por ello llamaron Barb…¥† a todo el que abrazó su religión. Pero a lo largo del tiempo, los árabes 

asimilaron la palabra Barb…¥† a la palabra Bargw…t†. Véase Maf…jir al-barbar. Ed. Boubaya Abdelqader, p. 

139; Al-Ëum…n, p. 264; la edición árabe, p. 363. 
355 La palabra T…masn… es de origen beréber y significa " tierra llana". T…masn… es una zona que se extiende 

entre el río Ab™ Raqr…q y Umm al-Rab†‘. Actualmente está dentro de la región Chauía y su alrededor. Véase 

AL-ËAZNƒ’‡ ‘Ali. Ëanà zahrat al-’…s f† bin…’ mad†nat Fez. Ed. Abdelwahh…b Ibn Man¡™r. Rabat: al-

Matba‘a al-Malakiyya, 1991/1411, p. 12; AL-ðIMYAR‡ ‘Abd al-Mun‘im, M. Al-Rawÿ al-mi‘¥…r f† jabar al-

aq¥…r, p. 129. 
356 Fue una importante ciudad medieval beréber del sur de Marruecos, y hoy es un sitio histórico-

arqueológico. Se encuentra al este de Marrakech y al norte de la montaña de Daran. Famosa por sus 

habitantes, entre los que destacamos a al-Mu‘tamid Ibn ‘Abb…d, el emir de Sevilla, que se refugió en ella 

después de haber sido depuesto por el emir Y™suf ibn T…šf†n. Véase AB• L-FIDƒ’ ‘Im…d al-D†n, I. Taqw†m 

al-buld…n, p. 135; AL-ËAZNƒ’‡ ‘Ali. Ëanà zahrat al-’…s f† bin…’ mad†nat Fez, p. 27; AL-ðIMYAR‡ ‘Abd al-

Mun‘im, M. Al-Rawÿ al-mi‘¥…r f† jabar al-aq¥…r, pp. 46-47.  
357 Ibn Jald™n en su obra lo llama Maysara al-Mu©affar† y dice que durante el califato de Hiš…m ibn ‘Abd al-

Malik, se sublevaron los beréberes bajo su mando. Véase IBN JALD•N. T…r†j Ibn Jald™n (al-‘Ibar), vol. 1, p. 

394 y vol. 4, p. 226. 
358 Esta fortaleza está situada cerca de la ciudad de Mequinez. Véase IBN JALD•N. T…r†j Ibn Jald™n (al-

‘Ibar), vol. 1, p. 245; AL-ËAZNƒ’‡ ‘Ali. Ëanà zahrat al-’…s f† bin…’ mad†nat Fez. Ed. Abdelwahh…b Ibn 

Man¡™r, p. 38. 
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lo derrotó Y™suf ibn T…šf†n359. Luego se sublevó M™sà ibn al-‘ƒfiya al-Mikn…s†, y Mikn…s 

es (el nombre de) un hombre llamado Warta¥af ibn Ya|yà ibn Tamzit360, hermano de 

Zan…ta.  

 M™sà gobernó Taza, Tas™l, Malwiyya y Oujda. Luego tuvo conflictos con los chiíes 

y los Idrisíes (172-364/788-974) y su descendencia siguió hasta la aparición de los 

Lamt™na, con los hijos de T…šf†n. Después se sublevó el beréber Ab™ l-Q…sim ibn 

Samquw…361 ibn W…s™l al-Mikn…s† al-Ÿufr†, cabecilla de los Ÿufriyya, que conoció a 

‘Ikrima, el esclavo liberto de ‘Abd al-Ra|m…n ibn ‘Abb…s. Los Sufriyya se unificaron en el 

Magreb en torno a él y gobernó en SiØilm…sa, que había sido fundada por su abuelo, ‘‡sà 

ibn Yaz†d al-Ÿufr†, en el año ciento cuarenta (757 d.C.). Después de él vino Mu|ammad 

ibn Maym™n al-Š…kir li All…h y su hijo al-Fat| ibn Madr…r, y continuaron (gobernando) 

hasta el año trescientos cuarenta (951 d.C.). Se sublevó Ab™ Qurra al-Mag†l† en Tremecén 

en el año ciento veinte y nueve (129/746). Y no hubo entre los rebeldes ninguno como él 

en todo el Magreb, llegando a dominar toda Ifr†qiya, el territorio de al-Šar†s362, dentro de la 

provincia de T…hart, y T…masn…. Era Sufr† porque remontaba su linaje a Mag†l ibn F…tin 

ibn Aj Ë…n… ibn Ya|yà, abuelo de Zan…ta. Se sublevó Ab™ ð…tim Ya‘q™b ibn Lab†b al-

Mag†l† en el año ciento cincuenta (767 d.C.) y dominó todo el Magreb e Ifr†qiya con un 

ejército que llegó a tener ocho mil jinetes y trescientos mil soldados, como se ha 

mencionado en la historia de Ifr†qiya.  Se sublevó Majlad ibn Kayd…d contra los chiíes, y 

                                                
359 Su madre Fátima era originaria de la cabila de Lamt™na que pertenecía a la tribu de Ÿanh…Øa. Nació en el 

Sáhara en el año 400/1009 y fue el segundo rey de los almorávides que gobernó los territorios que van desde 

el  S™s, Tánger y Argelia hasta la montaña del Oro en Sudán. Se hizo famoso en la batalla de Zalaca 

(479/1086) y murió en el año 500/1106. Véase IBN AL-Qƒþ‡, Ëa÷wat al-iqtib…s, vol 2, pp. 545-547; IBN 

AB‡ ZAR‘. Ali. Al-an†s al-mu¥rib b† rawÿ al-qur¥…¡, p.136. 
360 El autor de la obra Maf…jir al-barbar lo llama War¡†¥af ibn Ya|yà ibn Tamzit, mientras Ibn Jald™n lo llama 

War¡a¥af ibn Ya|yà. Véase Maf…jir al-barbar. Ed. Boubaya Abdelqader, p. 140; IBN JALD•N. T…r†j Ibn 

Jald™n (al-‘Ibar), vol. 6, p. 120.  
361 En una de las copias de Rabat y en la de Fez está mencionado con el nombre de Masquw… en vez de 

Samquw…, sin embargo, en la otra copia de Rabat (D1344) viene con el nombre de Samquw…, que es el 

correcto según Ibn Jald™n. Véase IBN JALD•N. T…r†j Ibn Jald™n (al-‘Ibar), vol. 6, p. 172.  
362 En las tres copias del Mss. viene al-Šar†s en vez de al-W…nšar†s. Y según Ibn Jald™n, el autor de la obra 

Maf…jir al-barbar y al-ðimyar†, al-W…nšar†s está situado en los alrededores de T…hart en Argelia. Véase IBN 

JALD•N. T…r†j Ibn Jald™n (al-‘Ibar), vol. 6, p. 162; Maf…jir al-barbar. Ed. Boubaya Abdelqader, p. 141; AL-

ðIMYAR‡ ‘Abd al-Mun‘im, M. Al-Rawÿ al-mi‘¥…r f† jabar al-aq¥…r, p. 600.  
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hubo entre ellos guerras y conflictos. Su ascendencia Ifranī se remonta a Goliat (Ë…l™t) que 

era el hermano de Magr…w.   

 Y se sublevó ðabaša ibn Y™suf al-Katt…n†, que fue quien conquistó Alejandría para 

‘Abd al-Ra|m…n al-Mans™r, desembarcando con doscientos navíos. Luego se trasladó de 

Alejandría hasta al-Ÿa‘†d, en donde acudió a su encuentro al-‘Abb…s, y hubo entre ellos 

grandes matanzas.  

Se sublevó Ab™ ðadd™ al-Kut…m† después de haber sido un jefe chií cuando 

asediaron la ciudad de al-Fus¥…t cincuenta años antes de la construcción del Cairo. Y el que 

construyó el Cairo fue Ëawhar al-R™m†, jefe del ejército de al-Mu‘izz cuando la gente de 

Mi¡r firmó un tratado de paz con él, al encontrarse en los palacios de Ibn ¦™l™n363 en al-

Jayzara, a la orilla del río Nilo (por la parte de) Mi¡r, luego la construyó en los palacios de 

Ibn ¦™l™n en la península de Mi¡r, y la llamó “al-Q…hira” (el Cairo). Después de él la 

asedió Ab™ ðadd™ al-Kut…m†, saliendo a su encuentro al-Muqtadir bi All…h, quien lo 

destituyó junto a doscientos cargos de su Estado de la ciudad de al-Daynawar364, en el año 

trescientos tres (915 d.C.).  

Se sublevó Ab™ l-Maym™n ibn Y™suf al-Kut…m† quien puso como gobernante del 

Magreb a al-Mahd† al-Š†‘†, haciendo remontar su linaje a Kut…ma -((Kut…ma es Ibn 

Burnus365 M…z†g ibn Kan‘…n ibn ð…m))-. Luego se sublevó Man…d ibn Manq™š366 ibn 

Watlak…n al-Ÿanh…Ø† -((Ÿanh…Ø† es Ibn Ya¡™k…n, cuyo linaje se remonta a Qa|¥…n ibn H™d. 

                                                
363 Los palacios de Ibn ¦™l™n fueron construidos por A|mad Ibn ¦™l™n para sus ejércitos. Fueron destruidos 

por Mu|ammad Ibn Sulaym…n en el año 292/904. Véase Maf…jir al-barbar. Ed. Boubaya Abdelqader, p. 142; 

IBN ðAWQAL Ab™ l-Q…sim. Kit…b Ÿurat al-arÿ. Beirut: Manšur…t D…r Kit…b al-ðay…t, 1992, p. 138; IBN 

TAGR‡ BARD‡, Y™suf. Al-NuØ™m al-z…hira f† mul™k Mi¡r wa-l-Q…hira. El Cairo: al-Mu’assasa al-Mi¡riyya 

al-‘ƒmma, s. d., vol. 3, pp. 137-139. 
364 Está situada al oeste de Hamadán que es una ciudad en el oeste de Irán. Véase AB• L-FIDƒ’ ‘Im…d al-

D†n, I. Taqw†m al-buld…n, p. 415; YƒQ•¦ al-ðamaw†. Mu‘Øam al-buld…n, vol. 2, p. 545; AL-ðIMYAR‡ 

‘Abd al-Mun‘im, M. Al-Rawÿ al-mi‘¥…r f† jabar al-aq¥…r, p. 249.  
365 En las tres copias del Mss. viene como Y™nus en vez de Burnus. Esto es una errata como se evidencia en 

la obra de Ibn Jald™n y en Maf…jir al-barbar. Véase IBN JALD•N. T…r†j Ibn Jald™n (al-‘Ibar), vol. 6, p. 195; 

Maf…jir al-barbar. Ed. Boubaya Abdelqader, p. 143 
366 En la copia de Fez está mencionado como Man‘…š, mientras que en las dos copias de Rabat está 

mencionado como Manq™š que es el más correcto según encontramos en T…r†j Ibn Jald™n y en Maf…jir al-

barbar. Véase IBN JALD•N. T…r†j Ibn Jald™n (al-‘Ibar), vol. 6, p. 203; Maf…jir al-barbar. Ed. Boubaya 

Abdelqader, p. 144. 
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Esto lo menciona al-¦abar†367))-, quien dominó Ifr†qiya y el Magreb hasta la mar. Después 

le sucedió su hijo Z†r† ibn Man…d, y a éste le sucedieron sus hijos, de manera que el reino 

del Magreb permaneció en sus manos durante cien años sin interrupción. Estuvieron en 

Bugía (BiØ…ya), Argel, Mily…na y Qal‘at Hamm…d368, y allí permanecieron hasta que los 

invadió ‘Abd al-Mu’min, los derrotó y los exilió a Marrakech en el año quinientos 

cincuenta y siete (1162 d.C.). 

 Muchos de los reyes beréberes son de Ÿanh…Øa. Entre ellos T…šf†n que es el que 

dirigió a la gente contra Sug™t al-Bargaw…t†369 en Demnate (al-Dimn…t) cuando desembarcó 

al oeste de Tánger. Sug™t había encendido su fuego allí, por tierra y por mar. El era un 

esclavo comprado por un herrero de los Ban™ Bargaw…ta, y acabó sublevándose en Ceuta. 

Ceuta (Sabta) se llamó así por Sabt ibn ð…zim, que fue quien la construyó y se la dejó en 

herencia a sus hijos y pidió a Dios que le concediera la victoria (a la ciudad). Y no hubo 

nadie que pretendiera hacerle mal sin que este mal no se volviera contra él. Se dice 

también que fue llamada Sabta porque dejó de estar habitada y sabt significa “interrumpir”. 

 En el Magreb se sublevó una mujer sangrienta llamada Bint N†fà370, que era adivina 

y hechicera. Dominó Ifr†qiya y el Magreb, y mantuvo grandes enfrentamientos y guerras. 

La mataron los musulmanes en la época de ‘Abd al-M…lik ibn Marw…n (646-705). 

                                                
367 Al-Šu¥ayb†, Ibn Jald™n y el autor de la obra Maf…jir al-barbar, utilizaron como fuente la obra de al-¦abar† 

cuando se refieren al tema del linaje de Ÿanh…Ø. Véase AL-¦ABAR‡, Mu|ammad Ibn Ëar†r. T…r†j al-umam 

wa l-mul™k, vol. 1, p. 127; IBN JALD•N. T…r†j Ibn Jald™n (al-‘Ibar), vol. 6, p. 201; Maf…jir al-barbar. Ed. 

Boubaya Abdelqader, p. 144. 
368 También llamada la fortaleza de Ab™ al-¦aw†l y la fortaleza de Ban™ ðamm…d. La construyó el rey de los 

Ban™ ðamm…d, llamado Ibn Y™suf (apodado BuluØØ†n ibn Z†r†) en el año 370/980. Aún se conserva y está en 

las montañas nororientales de la provincia de al-Ms†la en Argelia. Véase YƒQ•¦ al-ðamaw†. Mu‘Øam al-

buld…n, vol. 4, p. 390; AL-ðIMYAR‡ ‘Abd al-Mun‘im, M. Al-Rawÿ al-mi‘¥…r f† jabar al-aq¥…r, pp. 469-470; 

Al-Ëum…n, p. 265; la edición árabe, p. 366. 
369 Ibn Jald™n, Ibn Ab† Zar‘ y al-N…¡ir† lo mencionan como Suk™t, sin embargo en la obra de Maf…jir al-barbar 

viene como Suq™t. Véase IBN JALD•N. T…r†j Ibn Jald™n (al-‘Ibar), vol. 4, p. 186 y vol. 6, p. 218, 261, 262  

y vol. 7, p. 44; IBN AB‡ ZAR‘. Al-An†s al-mu¥rib bi-rawÿ al-qir¥…s, p. 124; AL-NƒŸIR‡ AL-SALĀWĪ, 

A|mad. Al-Istiq¡… li-ajb…r duwal al-Magrib al-Aq¡à, vol. 1, p. 224; Maf…jir al-barbar. Ed. Boubaya 

Abdelqader, p. 150; VALLVÉ BERMEJO, Joaquín. "Suq™t al-Bargaw…¥ī rey de Ceuta". Al-Andalus, XXVIII 

(1963), 171-209.  
370 Ibn Jald™n la menciona con el nombre de D…hy… bint Ä…bita, y dijo que gobernó durante 35 años y vivió 

107 años. Mientras al-N…¡ir† la menciona como D…hy… al-Zan…tiyya, la de la montaña del Aurés. Sin embargo 

Ibn ‘I÷…r† solo la menciona como una adivina que vivió en la montaña del Aurés. Véase IBN JALD•N. T…r†j 
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 En el año trescientos dos (914 d.C.), los beréberes se dirigieron con cuatrocientos 

mil jinetes a asediar Mi¡r (Egipto). 

 Las noticias de los beréberes y sus historias son innumerables, pero con esto hay 

suficiente para los que extraen lecciones y un recordatorio para los que recuerdan. El 

dominio, la continuidad y la permanencia pertenecen sólo a Dios. 

 La islamización de los beréberes llegó hasta el océano Atlántico cuando accedió al 

califato Mu‘…wiya ibn Ab† Sufy…n en el año treinta y cuarto (654 d.C.). Mu‘…wiya envió a 

‘Uqba ibn N…fi‘ al-Quraš† a Ifr†qiya después de haber sido conquistada por los musulmanes 

durante el califato de ‘UÅm…n ibn ‘Aff…n, que Dios esté Complacido con él. Y cuando se 

estableció ‘Uqba en Ifr†qiya, les ordenó que construyeran una ciudad en la que protegerse y 

en la que se establecieran las oraciones de los viernes y las fiestas del islam. Y dijeron: 

Nosotros somos gente de camellos y no tenemos necesidad de estar cerca del mar, donde 

nos pueden atacar los IfranØ, mira por nosotros con la mirada de Dios, sea Ensalzado, y 

dinos dónde ha de ser su construcción. Kayruán era una ciénaga en la que sólo había 

animales salvajes y fieras. Y ‘Uqba les gritó: Salid, animales salvajes y fieras, con permiso 

de Dios, sea Ensalzado, y durante cuarenta años permaneció la tierra de Kayruán sin que se 

viera en ella ninguna fiera ni animal salvaje. Después, empezó a construir la cuidad. y dijo: 

Esta ciudad será más amplia para vuestros camellos y más segura para vosotros frente a los 

romanos de Constantinopla y de los IfranØ de al-Ëaz†ra al-Jaÿr…’371. [Cuando comenzó a 

construir su mezquita mayor discreparon acerca de la alquibla. Entonces le vino un hombre 

en sueños a ‘Uqba ibn N…fi‘ y le enseñó las señales que indicaban cómo debía fijar la 

alquibla. Cuando despertó, informó a la gente de ello, fueron al sitio (indicado) y lo 

encontraron como se le había mostrado en el sueño. Entonces ‘Uqba se detuvo mirando 

hacia la alquibla, escuchó un takbir 372en el aire desde la dirección de la alquibla, miró y 

vio la alquibla con sus propios ojos, al igual que la vio todo el que estaba a su alrededor373. 

                                                                                                                                              
Ibn Jald™n (al-‘Ibar), vol. 7, p. 12; AL-NƒŸIR‡ AL-SALĀWĪ, A|mad. Al-Istiq¡… li-ajb…r duwal al-Magrib al-

Aq¡à, vol. 1, pp. 66 y 92; IBN ‘IåƒR‡ al-Marr…kuš†. Al-Bay…n al-mugrib f† ajb…r al-Andalus wa-l-Magrib. 

Ed. G. S. Colin y E. Lévi-Provençal. Beirut: D…r al-Äaq…fa, 1983, vol. 1, pp. 35 y 38. 
371 Al-Ëaz†ra al-Jaÿr…’ parece referirse aquí  a la Península Ibérica, aunque es el nombre árabe de la ciudad de 

Algeciras. 
372 La expresión “Allahu Akbar” –Dios es más Grande-con la que comienza la llamada a la oración. 
373 En su libro al-Istiq¡… li-ajb…r duwal al-Magrib al-Aq¡à, al-N…¡ir† utiliza como fuente al-Ëum…n  cuando 

habla de ‘Uqba ibn N…fi‘, pero lo extraño es que al-N…¡ir† no menciona a al-Šu¥ayb† por su nombre sino que 
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 Cuando hubo finalizado la construcción de la ciudad, fue conquistando territorios  

hasta que llegó a Tánger, la asedió e hizo que se le rindiera su rey Julián (al-Yaly…n) 

después de darle grandes riquezas. Luego ‘Uqba quiso alcanzar al-Ëaz†ra al-Jaÿr…’374, en la 

orilla de al-Andalus, pero Julián le dijo: ¿Vas a dejar a los beréberes incrédulos detrás de ti 

y te vas a arrojar a la destrucción contra los IfranØ, quedando el mar entre tú y cualquier 

refuerzo que pudieras recibir? Y dijo ‘Uqba: ¿Dónde están los beréberes incrédulos? 

Contestó: En la tierra de S™s, porque ellos son gente de coraje y gran ímpetu y son fuertes 

en las guerras. Entonces dijo ‘Uqba: ¿Y cuál es su religión? Le contestó: No tienen 

religión. Comen carne mortecina, beben vino y no conocen a Dios verdaderamente. No son 

sino como animales. Entonces ‘Uqba se dirigió hacia ellos y el primer lugar donde hizo 

alto fue en la ciudad de Volúbilis (Wal†l†), considerada la más grande del Magreb375, que se 

encuentra entre los dos grandes ríos Sab™ y Warga. La conquistó y se dirigió a Dar‘a376 y a 

S™s, en donde se encontró con los ejércitos beréberes, y combatieron en una gran batalla en 

la que fueron derrotados los beréberes, y en la que los musulmanes les causaron grandes 

bajas, tras lo cual retrocedieron (los beréberes) hasta el desierto de Lamt™na, mientras que 

los musulmanes fueron detrás de ellos matándolos y haciéndolos cautivos, sin que quedara 

ninguno de ellos que no fuera derrotado. Así siguieron hasta llegar al oceánico Atlántico en 

la tierra de Asaf†. Entonces ‘Uqba entró en la orilla del mar con su caballo, se detuvo un 

momento, y allí oyó unas voces que lo llamaban desde una gruta: La paz sea contigo, ¡Oh 

amigo de Dios! Y él contestó: Y sea con vosotros la paz, ¡Oh congregación de los siervos 

de Dios! Y le dijeron: ¿Quiénes son estos, ¡Oh amigo de Dios!? Dijo: Son la gente de 

Y™nus (Jonás). Luego dijo: Levantad vuestras manos, y dijo: ¡Oh Dios! No he salido ni en 

                                                                                                                                              
dice: « el autor de al-Ëum…n dice..., viene en la obra de al-Ëuman..., en al-Ëum…n...». Véase AL-NƒŸIR‡ 

AL-SALĀWĪ, A|mad. Al-Istiq¡… li-ajb…r duwal al-Magrib al-Aq¡à, vol. 1, p.79. 
374 al-Ëaz†ra al-Jaÿr…’ parece referirse aquí a Algeciras. Véanse otras teorías sobre este topónimo, así como 

sobre los itinerarios de la conquista, en VALLVÉ BERMEJO, Joaquín. Nuevas ideas sobre la conquista árabe 

de España. Toponimia y onomástica. Madrid: Real Academia de la Historia, 1989.  
375Al-Ëum…n, p. 266; la edición árabe, p. 367. 
376 Dar‘a, por un lado, puede referirse al río Dar‘a considerado el río más largo del actual Marruecos, que 

nace en el Alto Atlas y desemboca en el océano Atlántico. Y, por otro lado, puede designar una de las 

regiones de las llamadas: S™s - M…sa - Dar‘a, que es una de las dieciséis regiones en que está organizado el 

actual Marruecos. Véase YƒQ•¦ al-ðamaw†. Mu‘Øam al-buld…n, vol. 2, p. 451; IBN JALD•N. T…r†j Ibn 

Jald™n (al-‘Ibar), vol. 6, p. 88; AL-ðIMYAR‡ ‘Abd al-Mun‘im, M. Al-Rawÿ al-mi‘¥…r f† jabar al-aq¥…r, pp. 

236 y 606; AL-IDR‡S‡ Ab™ ‘Abd All…h al-Šar†f. Al-Q…rra al-Ifr†qiya wa-Ëazirat al-Andalus (parte de la obra 

Nuzhat al-Mušt…q). Ed. Ismael al-‘Arab†. Argel: D†w…n al-Ma¥b™‘…t al-Ë…mi‘iyya, 1983, p: 129. 
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vano ni por gusto, y Tú sabes, en verdad, que buscamos el medio que buscó Tu siervo 

Alejandro Magno (å™ l-Qarnayn), que es que seas adorado y no te sea asociado nada en la 

tierra. ¡Oh Dios!, en verdad nos oponemos a la religión de la incredulidad y defendemos la 

religión del islam. Así pues sé en favor nuestro y no en contra, ¡Oh Tú, Dueño de majestad 

y honor! 

 Y ‘Uqba partió de regreso sin que nadie pudiera hacerle frente. Pero cuando llegó a 

la montaña de Aurés 377 en Ifr†qiya, lo mató Kusayla ibn A‘ram al-Awr†s† ibn al-Siw…r378 en 

un lugar llamado Tah™da379 y eso fue en el año sesenta y tres (683 d.C.)]380. 

 Cuando fue el califato del omeya al-Wal†d ibn ‘Abd al-Malik, (48-97/668-715) su 

gobernador en Kairuán era M™sà ibn Nu¡ayr (19-97/640-716) quien en el año noventa y 

dos de la hégira (710 d.C.), envió a su esclavo liberto ¦…riq ibn Ziy…d a al-Andalus, la 

conquistó y encontró en ella la mesa de Salomón (Sulaym…n)381, la paz sea con él. Y no 

dejó de perseguir a los romanos382 hasta la ciudad de Barcelona, en la orilla del Mar 

Norteño (al-Ba|r al-Šim…lī) y desde ella hasta Albeira (Lablīra) en Galicia, cuyos 

habitantes son IfranØ.  Cuando cruzó la cadena montañosa de los Pirineos (A¥ar Ëay™š), 

                                                
377 Aurés es una cadena montañosa en el noreste de Argelia y noroeste de Túnez. Véase AL-ðIMYAR‡ ‘Abd 

al-Mun‘im, M. Al-Rawÿ al-mi‘¥…r f† jabar al-aq¥…r, pp. 65-66. 
378 Ibn ‘I÷…r† lo menciona con el nombre de Kusayla ibn Lamzam al-Awrab†, también lo menciona como 

Kusayla ibn Lamzam al-Burnus†. Véase IBN ‘IåƒR‡ al-Marr…kuš†. Al-Bay…n al-mugrib f† ajb…r al-Andalus 

wa-l-Magrib, vol. 1, pp. 28 y 32.  
379 Se ubica al sureste de la ciudad argelina de Biskra. Famosa por su río que nace en la montaña Aurés. 

Véase AL-ðIMYAR‡ ‘Abd al-Mun‘im, M. Al-Rawÿ al-mi‘¥…r f† jabar al-aq¥…r, pp. 142-143.  
380 Al-N…¡ir† en su libro al-Istiq¡… tomó al-Ëum…n como referencia para mencionar esta parte de ‘Uqba ibn 

N…fi‘. Véase, vol. 1, pp. 79 y 82.  
381 Sobre esta mesa dice el autor de la obra Una descripción anónima de al-Andalus: « La mesa era de oro 

mezclada con algo de plata, que le daba un color entre rojo y amarillo. Tenía tres collares, uno de jacintos, 

otro de azabaches, y un tercero de perlas. Con todas estas cosas marchó M™sà al encuentro de al-Wal†d b. 

‘Abd al-Malik b. Marw…n ».  Y al-¦abar† afirmó que ¦…riq ibn Ziy…d encontró la mesa de Salomón en la 

ciudad de Toledo, llena de oro y perlas. Sin embargo Ibn KaÅ†r dijo que la encontró M™sà ibn Nu¡ayr, y era 

de oro adornada de perlas. Esta mesa se la envió a al-Wal†d ibn ‘Abd al-Malik quien la conservó hasta su 

muerte, luego pasó a su hermano Sulaym…n. Véase Una descripción anónima de al-Andalus. Editada y 

traducida con introducción, notas e índices por Luis Molina, vol. 2, p. 108; AL-¦ABAR‡, Mu|ammad ibn 

Ëar†r. T…r†j al-umam wa-l-mul™k, vol. 4, p. 19; IBN KAÄ‡R, Ab™ l-Fid…’ Ism…‘†l. al-Bid…ya wa al-nih…ya f† l-

t…r†j. Beirut: D…r I|y…’ al-Tur…Å al-‘Arab†, 1988/1408, vol. 6, p. 328. 
382 Se refiere a los cristianos de la Península Ibérica.   
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que separa al-Andalus del país de los IfranØ, conquistó la ciudad de Narbona (Azy™na)383 

en la parte oriental, que es la última ciudad del país de los IfranØ conquistada por los 

musulmanes. Allí encontraron un gran ídolo sobre el que estaba escrito desde antes de la 

conquista: Volved hijos de Ism…‘†l, aquí está vuestro límite, y si me preguntáis os 

informaré: Si no volvéis, lucharéis los unos contra los otros hasta el día del Levantamiento.  

  

 

6. NOTICIAS SOBRE LA CONQUISTA DE AL-ANDALUS 

 

       El Profeta Mu|ammad, que Dios lo bendiga y salve, informó acerca de la invasión 

de al-Andalus y la describió a sus compañeros diciendo: “Al-Andalus es una de las puertas 

del Paraíso, es la península de la guerra y tiene cuatro puertas: Una puerta llamada Tortosa 

(¦ur¥™s), otra puerta llamada Guadalajara (W…d† l-ðiØ…ra), otra llamada Almería 

(M…riya)384 y otra llamada N™riyya, y todas ellas son lugar de rib…¥ 385. Le dijeron: 

Mensajero de Dios, ¿Por qué consiguió este mérito? Dijo: Por el amor de sus habitantes al 

conocimiento y al ŷih…d 386, llevan al sabio como se lleva a una novia en un cortejo nupcial 

y sus corazones están ligados al ŷihad. Y la Hora tendrá lugar y habrá hombres de ellos que 

estén luchando por la causa de Dios, y no sabrán cuándo tendrá lugar la Hora hasta que no 

vean que las montañas se mueven de su sitio, y su testigo llamará a la oración y no dejarán 

                                                
383 Está ciudad no aparece mencionada en la copia de Fez, mientras que en las copias de Rabat está citada 

como sigue: En la copia (D1344) Azb™nya, en la copia (579 د) Azy™na. Ambas denominaciones parecen 

erratas del copista, porque según al-Šu¥ayb†, esta era la última ciudad que conquistaron los musulmanes del 

país de los IfranØ. ‘Im…d al-D†n Ismael y al-ðimyar† coincidieron con nuestro autor en estas informaciones y 

declaran que la ciudad es Arub™na (Narbona) situada cerca la ciudad francesa de Marsella donde llegaron los 

musulmanes en la conquista. Véase AB• L-FIDƒ’ ‘Im…d al-D†n, I. Taqw†m al-Buld…n, p. 183; YƒQ•¦ al-

ðamaw†. Mu‘Øam al-buld…n, vol. 1, p. 140; AL-ðIMYAR‡ ‘Abd al-Mun‘im, M. Al-Rawÿ al-mi‘¥…r f† jabar 

al-aq¥…r, p. 24. 
384 En las dos copias de los Mss. de Rabat viene la puerta de Almería (Almería) en vez de María  
385 Rib…¥ significa el hecho de permanecer en un lugar fronterizo en alerta frente al enemigo. De ese 

significado pasó a designar el lugar en donde se permanecía en ese estado de alerta y por ello lo encontramos 

muy a menudo en la toponimia de la península, bien en esta forma, o en su forma r…bi¥a, como en la ciudad 

de Calatrava (“Qala’at al-Ribat”, la fortaleza del ribat), “San Carles de la Rápita” en Tarragona, “la Rábida” 

en Huelva, etc...   
386 Esfuerzo y lucha por la causa de Dios. 
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de estar en su oración. Y en verdad que el rib…¥t de un día o una noche en al-Andalus es 

mejor que el de doce peregrinaciones (a la Meca) después de la que es preceptiva”. 

 El Profeta, que Dios lo bendiga y salve, dijo: “Nueve omeyas conquistarán al-

Andalus y lo que está contiguo a ella; luego abundará en ella el rencor, el odio, los 

insurrectos y los proselitistas; después les seguirá un emir que será ayudado, yendo la 

victoria cuarenta millas por delante de él: su nombre es ‘Abd al-Ra|m…n ibn Mu|ammad 

al-F…¥im†. El islam se expandirá desde allí hasta llamar a la puerta de Roma, y conquistarán 

cincuenta y tres ciudades de la tierra de los romanos”. El Profeta, que Dios lo bendiga y 

salve, durmió, y se despertó contento y feliz, luego volvió a dormir, y se despertó 

sonriendo. Y le preguntaron por su sonrisa, que Dios lo bendiga y salve, y dijo: “Me 

informó Gabriel, la paz sea con él, de que en el extremo de la tierra hay una península 

llamada al-Andalus, que la heredará una gente que mandarán lo reprobable y prohibirán lo 

reconocido como bueno387. Y por Aquel en Cuya mano está mi alma, es como si viera a sus 

mujeres con la cabeza descubierta sin saber adónde huir, y no encontraran hacia dónde 

hacerlo”. 

 

 

7. EXCELENCIAS DE LA PENÍNSULA DE AL-ANDALUS 

 

       Entre las excelencias de la península de al-Andalus388, que Dios la devuelva al 

islam, está que Anas ibn M…lik, que Dios esté Complacido con él, dijo: “el Mensajero de 

Dios, que Dios lo bendiga y salve, dijo: “(Existe) una península en el Magreb separada de 

éste, llamada al-Andalus, en la que vivirán gentes extrañas al final de los tiempos. El rib…¥ 

de un día y una noche en ella equivale, para Dios, a la adoración de cincuenta años. El que 

esté durmiendo en ella con su familia en su casa será como el que de vosotros lucha con su 

espada ante mí, o como el que ayuna y reza por la noche en otro lugar. T™bà (será) para 

quien llegue a estar en ella. La huella de un pie en ella es como la huella de un mártir 

                                                
387 En la copia de Fez, al margen de la página, viene corregido el enunciado del |ad†Å: « habrá una gente que 

mandarán lo reconocido como bueno y prohibirán lo reprobable ». Este es el principio de la |isba, que rige el 

comportamiento de los musulmanes; Al-Ëum…n, p. 267; la edición árabe, p. 369. 
388 En este apartado se observa muy bien una originalidad del autor, y es su consideración de al-Andalus 

como territorio de Ëih…d y pone en valor la permanencia de los musulmanes allí 
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tendido en su propia sangre, y sus mártires son los mejores. Ella es la Península Verde (al-

Ëazīrat al-Jaÿr…’), y en verdad el viento llevará sus espíritus a Jerusalén hasta el día del 

Levantamiento, y permanecerán con los profetas”. 

 En otro |ad†Å dijo, que Dios lo bendiga y salve: “Después de mí se conquistará una 

península llamada al-Andalus, el que viva en ella será un mur…bit 389 y el que muera en ella 

será un mártir, serán reunidos (en el último día) en sus tumbas sobre nubes de luz que les 

llevarán por el aire hasta depositarlos en el Paraíso, y cruzarán el Sir…t390 tan rápido como 

el relámpago”. El Profeta se dirigió otra vez hacia el Magreb e hizo un gesto con su mano 

saludando, y le dijeron: ¿A quién saludas, Mensajero de Dios? Dijo: A algunos de mis 

descendientes que estarán en una península a la que llaman al-Andalus. Quien viva de 

entre ellos será un mur…bit y el que muera será un mártir, que son parte de aquellos a los 

que Dios exceptúa en Sus palabras: ﴾Se tocará la trompeta y los que estén en los cielos y 

en la tierra caerán fulminados, excepto los que Dios quiera﴿391. De manera que ellos 

estarán a salvo de ser fulminados cuando se sople en la trompeta”. 

 Y dijo también el Profeta, que Dios lo bendiga y salve: “Después de mí se 

conquistará una península a la que llaman al-Andalus, hasta ella llegará el islam. Ellos será 

mur…bit™n en sus casas, mártires sobre sus lechos. El día del Levantamiento se verá a sus 

mártires como la gente de la tierra ve las estrellas del cielo. El rib…¥ de un día y una noche 

en su frontera es más importante para Dios que el rib…¥ de un año en cualquier otro lugar. 

 Y dijo, que Dios le dé Su gracia y paz: Después de mí se conquistará una península 

a la que llaman al-Andalus, tanto el pequeño como el grande de ellos son mártires para 

Dios, sus espíritus lloverán sobre Jerusalén como la lluvia del cielo. Y dijeron: ¿Por qué se 

les dará esa preferencia, Mensajero de Dios? Dijo: Por seguir mi Sunna sin haberme visto. 

Y ¿cómo habría sido si me hubieran visto? Y al final de los tiempos su enemigo los 

envolverá y los matará estando en sus lechos, hará cautivos a sus hijos y destruirá sus 

mezquitas. Y ellos seguirán lo que diga la gente de la ciudad y a la gente de la ciudad se les 

dará a elegir entre la vida y la muerte. Y yo le he pedido a Dios que no los ponga a prueba 

con ninguna innovación (en el dīn) hasta que se encuentren con Él. Pactarán con ellos los 

enemigos de la religión hasta que cese la lucha por la parte del Magreb (oeste), del Mašriq 

                                                
389 El hombre de rib…¥, el que está alerta en la frontera ante el enemigo defendiendo el territorio. 
390 En la escatología musulmana se trata de un camino a modo de puente que separa el Paraíso del Infierno.   
391 Véase el Corán: (39:68). 
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(este) y de al-Andalus. Una incursión (gazwa, batalla por la causa de Dios) en ella es mejor 

ante Dios que mil incursiones”392. 

 

 

8. NOTICIA DEL EPISODIO DE LOS JERIFES DESCENDIENTES DE 

‘ABD ALLƒH IBN AL-ðUSAYN IBN ‘AL‡ IBN AB‡ ¦ƒLIB Y LA 

ENTRADA DE LOS ADƒRISA EN EL MAGREB.   

 

Durante el califato de Ab™ Ëa‘far al-Man¡™r (712-775), padre de H…r™n al-Raš†d 

(148/756-193/809), ocurrió el suceso de los jerifes (šuraf…’), descendientes de ‘Abd All…h 

ibn al-ðusayn ibn ‘Al† ibn Ab† ¦…lib, que eran seis: Idr†s, Sulaym…n, Mu|ammad, Ibr…h†m, 

‘‡sà y Ya|yà. Mu|ammad fue asesinado en el ðiØ…z en el año ciento setenta y dos (795 

d.C.). Por lo que respecta a Ibr…h†m, se estableció en al-Ba¡ra (Basora) y fue asesinado en 

ella en la época de Ëa‘far. Ya|yà se estableció en al-Daylam393 durante el califato de al-

Raš†d. En cuanto a  Idr†s y a Sulaym…n,394 huyeron al Magreb, e hicieron alto en Tremecén, 

donde se unió a ellos su primo D…w™d ibn Is|…q ibn ‘Abd All…h ibn Ëa‘far ibn al-ðasan 

ibn ‘Al† ibn Ab† ¦…l†b, pero más tarde D…w™d regresó al-Mašriq y dejó a algunos de sus 

descendientes jerifes, hasta hoy395. En cuanto a Idr†s, entró en al-Magrib al-Aqsà por la 

ciudad de Volúbilis, situada entre los dos grandes ríos Warga y Sab™, en el año ciento 

setenta y dos (788 d.C.) durante el califato de H…r™n al-Raš†d. Por lo que respecta a 

Sulaym…n, tuvo un hijo llamado Mu|ammad, que engendró muchos hijos de manera que 

todo el que se llama Qurayš† en el Magreb es de su descendencia, desde la tierra de S™s al-

Aq¡à hasta Abisinia.  

                                                
392 En este capítulo aparecen a|…d†Å atribuidos al Profeta, recogidos por al-Šu¥ayb†, en los cuales se omite la 

cadena de transmisores (isn…d). Y sobre la excelencia y supremacía de al-Andalus encontramos a|…d†Å 

similares, con distintos enunciados, en el libro: Una descripción anónima de al-Andalus. Editada y traducida 

con introducción, notas e índices por Luis Molina, vol. 2, pp. 22-27 
393 Es una gran tribu que se ubica cerca de Azerbayán Occidental, en Persia. Véase YƒQ•¦ al-ðamaw†. 

Mu‘Øam al-buld…n, vol. 2, p. 544; AL-ðIMYAR‡ ‘Abd al-Mun‘im, M. Al-Rawÿ al-mi‘¥…r f† jabar al-aq¥…r, p. 

255. 
394 Al-Ëum…n, p. 268; la edición árabe, p. 371. 
395 Se refiere al momento en que el autor redactaba su obra, el siglo XVI.  
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Cuando Idr†s entró en la ciudad de Volúbilis, encontró en ella a ‘Abd al-M…Øid al-

Awrab†396 que tuvo mucho miedo de él, por lo que avisó a H…r™n al-Raš†d, que mandó 

subrepticiamente contra él a un hombre llamado al-Šamm…j397 y lo envenenó con una uva 

fuera de temporada (fī gayr ibb…ni-hi), y nada más llegar a su estómago cayó muerto. 

Había dejado embarazada a su esclava, llamada Kinza. Entonces R…šid, su esclavo liberto, 

la asistió en el parto hasta que la esclava dio a luz, tuvo un niño que era lo más parecido a 

su padre Idr†s, y lo llamó Idr†s ibn Idr†s398. Y él es el que fundó la ciudad de Fez en el año 

ciento noventa y tres (808 d.C.), un jueves a principios del mes de Rab†‘ I . En el mismo 

mes del año siguiente fundó la orilla (al-‘udwa) de al-Qarawiy†n399, y mandó construir una 

muralla a su alrededor. En su primer discurso allí, pidió a Dios por ella y por sus habitantes 

diciendo: “¡Oh Dios! Verdaderamente sabes que no he querido con la edificación de esta 

ciudad ni jactancia, ni vanagloria, ni ostentación, ni reputación, ni estratagema, sino que he 

querido que en ella se recitara Tu Libro (el Corán), se establecieran Tus límites, se 

ensalzaran en ella los ritos de Tu religión y se practicara en ella la Sunna de Tu Profeta 

Mu|ammad, que Dios lo bendiga y salve, mientras dure este mundo. ¡Oh Dios! Haz 

propicio el bien para sus habitantes y sus jueces y ayúdales en ello, hazles prescindir de las 

provisiones de sus enemigos y que sus sustentos sean suficientes, y envaina la espada del 

conflicto, la discordia y la hipocresía. En verdad Tú eres Poderoso sobre todas las cosas. 

¡Oh Dios! Haz de ella morada del saber y del conocimiento de la religión, en la que se 

recite Tu Libro y en la que se establezcan Tus límites, haz que sus habitantes estén 

aferrados a la Sunna y a la comunidad mientras la hagas permanecer”. Y la gente decía 

                                                
396 ‘Al† al-Ëazn…’† lo menciona como Is|…q ibn Mu|ammad ibn ‘Abd al-ðam†d al-Awrab†. Véase AL-

ËAZNƒ’‡ ‘Alī. Ëanà zahrat al-’…s f† bin…’ mad†nat F…s, p. 12  
397 Ibn Ab† Zar‘ dijo que Sulaym…n ibn Ëar†r asesinó a Idr†s con un perfume envenenado. Al-N…¡ir† coincide 

con él, y añade que Sulaym…n ibn Ëar†r, el asesino, era conocido como al-Šamm…j. Lo mismo dijo Ibn 

Jald™n, pero no coincide con ellos en la manera del envenenamiento de Idr†s que, según él, fue con una pasta 

de dientes envenenada. Sin embargo, Ibn ‘I÷…r† solo menciona que el asesino de Idr†s fue al-Šammaj sin 

aportar ningún detalle. Véase IBN AB‡ ZAR‘. Al-An†s al-mu¥rib bi-rawÿ al-qir¥…s, pp. 20-23; AL-NƒŸIR‡ 

AL-SALĀWĪ, A|mad. Al-Istiq¡… li-ajb…r duwal al-Magrib al-Aq¡à, vol. 1, p. 158; IBN JALD•N. T…r†j Ibn 

Jald™n (al-‘Ibar), vol. 4, p. 17-18; IBN ‘IåƒR‡ al-Marr…kuš†. Al-Bay…n al-mugrib f† ajb…r al-Andalus wa-l-

Magrib, vol. 1, p. 210. 
398 Para una información más detallada de su biografía véase IBN AL-Qƒþ‡, A. Ëa÷wat al-iqtib…s, vol. 1, pp. 

24-41. 
399 Se trata de uno de los barrios más importantes de Fez, conocido por acoger la famosa mezquita y centro de 

enseñanza que lleva su nombre,. 
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“amén” a sus súplicas. Y así mismo hizo esta súplica cuando empezó a excavar sus 

cimientos.  

Ab™ l-Faÿl ibn al-Na|w†400 dice en honor de Fez: 

 

 ¡Oh Fez! En ti toda la hermosura es delicada /  felicito a tus habitantes por lo 

que se les ha concedido.  

 ¿Es esta tu brisa o un alivio para nuestro descanso? / ¿Y es tu agua dulce y pura, 

o plata?   

 Una tierra surcada por los ríos en su interior / hasta los lugares de reunión, los 

mercados y los caminos. 

 

  Cuando Ab™ ‘Abd All…h al-Mag†l†401 accedió al cargo de juez en Azemmour y se 

disponía a partir de Fez hacia esta ciudad, recitó: 

 

 ¡Oh Fez! Que Dios de vida a tu tierra ¡Qué tierra!  / y te riegue con el agua de 

las nubes que dan lluvia en abundancia. 

 ¡Oh paraíso de la eternidad! que sobrepasa al Edén con su vista espléndida, la 

más bella. 

 Altas estancias unas sobre otras, por debajo de las cuales corre / un río más 

dulce que el néctar que fluye. 

 Huertos de brocado que han sido adornados con arroyos / que son como una 

sierpe o una espada cortante402. 

                                                
400 Imán, escritor, sabio y poeta, famoso por su casida al-MunfariØa. Nació en el sur de Túnez en el año 

433/1041,  y fue maestro de gramática árabe y de derecho islámico en Argelia y en el Magreb. Murió en el 

año  513/1119 en la localidad de Qal‘at Ban™ ›amm…d, en los alrededores de la ciudad argelina de Bugía, en 

donde aún se conserva su tumba. Véase IBN AL-Qƒþ‡, A. Ëa÷wat al-iqtib…s, vol. 2, pp. 552-553; MAJL•F, 

M. ŠaØarat al-n™r al-zakiyya, vol. 1, p. 126.    
401 Alfaquí, conocedor del |ad†Å y exégeta oriundo de Mag†la, cabila beréber de Ÿanh…Ø, que nació en 

Tremecén en el año 790/1388, y murió en el año 909/1503. Entre sus obras destacamos al-Badr al-mun†r f† 

‘ul™m al-tafs†r (La luna luminosa acerca de las ciencias de la exégesis del Corán). Véase AL-BAGDƒD‡, 

Ism…‘†l B…š…. Hadiyyat al-‘…rif†n f† asm…’ al-mu’allif†n wa-…Å…r al-mu¡annif†n. Estambul: Wak…lat al-Ma‘…rif, 

1951, vol. 1, p. 570 y vol. 2, p. 66; MAJL•F, M. ŠaØarat al-n™r al-zakiyya, vol. 1, p. 274; KA››ƒLA, ‘U. 

R. Mu‘Øam al-mu’allif†n, vol. 10, p. 191.   
402 Al-Ëum…n, p. 269; la edición árabe, p. 372. 
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 Y en la mezquita Qarawiy†n, sea honrada su mención, / hay una intimidad cuyo 

recuerdo me estremece.  

 En su patio en el tiempo del verano hay encantos, / así pues recibe con la tarde 

desde él al ocaso.  

 Siéntate delante de su bella fuente / y bebe en ella por mí, por lo que más 

quieras403. 

 

El poema es largo y lo he dejado a modo de ejemplo resumido. Y las noticias de 

esta ciudad, sus maravillas, sus peculiaridades, que Dios la haga habitar por el islam 

mucho tiempo, sus santos y virtuosos, no se pueden enumerar. Sobre ella se han escrito 

muchos libros que comprenden maravillas y portentos. Mira si quieres el libro‘AØ…’ib 

mad†nat F…s “Las maravillas de la ciudad de Fez”404.  

  En cuanto a Idr†s ibn Idr†s, murió en el año trescientos trece (925 d.C.) dejando 

doce hijos, que son: Mu|ammad, A|mad, ‘Abd All…h, ‘‡sà, Idr†s, Ëa‘far, Ya|yà, ðamza, 

Q…sim, D…w™d, ‘Abd al-Ra|m…n y ‘Umar. Vivió ciento veinte años405, y, al morir, le 

sucedió su hijo mayor, Mu|ammad ibn Idr†s, que repartió el país entre sus hermanos. A al-

Q…sim le dio Tánger, Qa¡r Ÿanh…Øa (¿Alcazarseguer?) y Gum…ra, a D…w™d le dio 

Huww…ra y T…sl†t, a Ya|yà le dio Málaga, a ‘Abd All…h, Lam¥a y sus alrededores hasta S™s 

al-Aqsà, y el resto de los hermanos permanecieron a su lado406. Luego murió ‘Umar en 

(territorio) Ÿanh…Øa y fue trasladado a Fez, en donde fue enterrado -((y él es el abuelo de 

los ‘Alawíes, que levantaron contra los Omeyas))-.  

                                                
403 Este poema sobre Fez lo mencionan Ibn Ab† Zar‘ y al-N…¡ir†. Véase IBN AB‡ ZAR‘. Al-An†s al-mu¥rib bi-

rawÿ al-qir¥…s, p. 34; AL-NƒŸIR‡ AL-SALĀWĪ, A|mad. Al-Istiq¡… li-ajb…r duwal al-Magrib al-Aq¡à, vol. 1, 

p. 168. 
404 La obra es de Ibn al-Bann… al-Saraqus¥†. 
405 Al-Šu¥ayb† dice que Idr†s II vivó 120 años y murió en el año 313/925, según estos datos debería haber 

nacido en el año 193/808. Esta fecha coincide con el año de la fundación de la ciudad de Fez, por lo que no 

es lógico que la construyera en el mismo año de su nacimiento. Los historiadores mencionan que Idr†s II 

murió en el año 213 y vivió 36 años. Véase IBN JALD•N. T…r†j Ibn Jald™n (al-‘Ibar), vol. 4, p. 18-19; IBN 

‘IåƒR‡ al-Marr…kuš†. Al-Bay…n al-mugrib f† ajb…r al-Andalus wa-l-Magrib, vol. 1, p. 210-211; IBN AB‡ 

ZAR‘. Al-An†s al-mu¥rib bi-rawÿ al-qir¥…s, pp. 20-38 y 50; AL-ËAZNƒ’‡ ‘Ali. Ëanà zahrat al-’…s f† bin…’ 

mad†nat Fez, p. 27-28; AL-NƒŸIR‡ AL-SALĀWĪ, A|mad. Al-Istiq¡… li-ajb…r duwal al-Magrib al-Aq¡à, vol. 

1, p. 171. 
406 En las dos copias de Rabat viene la frase: “(...) y a los demás los dejó con sus hermanos”. 
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 Y el Magreb se mantuvo en manos de los Idrisíes (al-Ad…risa) hasta que se dirigió 

contra ellos Ma¡…la, el general de los ejércitos de al-Mu‘izz al-Ši‘† al-‘Ubayd†, que se 

nombró a sí mismo al-Mahd†, nombre del que viene el nombre de la ciudad de Mahdiyya. 

Ma¡…la entró en Fez en el año trescientos treinta (941 d.C.) . 

 

 

9. MENCIÓN DE LAS NOTICIAS DE LOS QUE SE LEVANTARON EN 

AL-ANDALUS Y EL MAGREB 

 

  Cuando se extinguió la dinastía Omeya en al-Š…m, escapó huyendo sin ayuda ‘Abd 

al-Ra|m…n ibn Mu‘…wiya ibn Hiš…m, que únicamente fue acogido en la tierra de al-

Andalus. Luego entró en Córdoba en el año ciento treinta y ocho (755 d.C.), se estableció 

en ella y dominó todo al-Andalus. Después le sucedió su hijo Hiš…m, y a éste le siguieron 

al-ðakam ibn Hiš…m, luego ‘Abd al-Ra|m…n ibn Mu|ammad, apodado al-N…¡ir, que fue el 

primero en ser llamado en al-Andalus “comendador de los creyentes” (amīr al-mu’min†n), 

solía montar rodeado de mil guerreros y su califato duró cincuenta años. Después le 

sucedió al-ðakam, conocido por al-Munta¡ir, luego Hiš…m ibn al-ðakam, conocido por al-

Mu’ayyad, a quien se le dio juramento de fidelidad (como califa) siendo pequeño, y su 

chambelán Mu|ammad ibn Ab† ‘ƒmir al-Ma‘…fir†, apodado al-Man¡™r (Almanzor), ocupó 

su lugar. Pero Ibn Ab† ‘ƒmir no podía ejercer la sul¥a407, por lo que estuvo primero ligado a 

las leyes (a|k…m), luego accedió a ser responsable del tesoro público (bayt al-m…l, “casa de 

la riqueza”) y del cadiazgo, luego pasó por las fases del servicio,  las responsabilidades y el 

ministerio. Posteriormente, Hiš…m lo hizo sucesor suyo en el año trescientos cincuenta y 

nueve (969 d.C.), llegó a ser juez en la comarca de Sevilla y se convirtió en cadí mayor 

(qaÿī l-quÿ…t) de la otra orilla408. Fue persona de confianza (¡…|ib) de Hiš…m al-Ma¡|af†, y 

volvió Ibn Ab† ‘ƒmir al-Ma‘…fir† al cargo de chambelán.  

Después la dinastía Omeya desapareció de al-Andalus en el año cuatrocientos siete 

(1016 d.C.), y surgió la dinastía de los jerifes Ban™ ðamm™d, el primero de los cuales fue 

‘Al† ibn al-Q…sim ibn Ya|yà -((y su estado duró siete años))- . La dinastía de los jerifes 

desapareció a su vez, tras lo cual surgieron los levantiscos en todas las partes de al-

                                                
407 Esta únicamente era lícita para los miembros de la familia omeya. 
408 Es decir, en los territorios magrebíes pertenecientes a los omeyas. 
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Andalus: los Ban™ ‘Abb…d se levantaron en Sevilla, los Ban™ Ëawhar en Córdoba, los Ban™ 

å† al-N™n409 en Toledo, los Ÿanh…Øa en Granada, Zuhayr410, Jayr…n y Ÿum…di| en Almería, 

los Ban™ H™d en Zaragoza, los Ban™ Salama en Badajoz (Ba¥aly™s), y MuØ…hid411 en Denia 

(D…nya). La mayoría de los beréberes se reunieron en torno a å† al-N™n en Córdoba, su 

kunya era al-Ma’m™n, y tenía mucho ímpetu. Gobernó Toledo y sus alrededores hasta 

Valencia, construyó en Córdoba su palacio, conocido como el palacio de al-Ma’m™n, hizo 

un gran aljibe que no tenía otro igual, y cuando lo terminó, se quedó dormido y alguien se 

dirigió a él en sueños recitándole dos versos: 

 

 Edificas la obra de los que se creen inmortales, / cuando tu estancia en ella, si 

reflexionas, será poca 

 ¿Acaso no es suficiente la sombra del árbol del Ar…k / para quien considera 

cada día como algo pasajero? 

 

 Y cuando despertó, asustado, lloró mucho y él, que sobresalía en la oratoria, 

empezó a decir: 

 

 Este mundo viene a nosotros por la tarde con otra cosa distinta de lo que nos 

trajo por la mañana / y después de unos asuntos surgen otros 

 Pasan las noches con reuniones y separaciones / y ascienden en ellas estrellas 

que luego desaparecen 

 Así pues, el que piensa que la alegría del tiempo permanece / eso es imposible, 

su alegría no es permanente. 

 Que Dios salvaguarde a quien convierte las preocupaciones en una / y tiene 

certeza de las vueltas que da la vida. 

  

                                                
409 Su abuelo era Ism…‘īl al-®…fir ibn ‘Abd al-Ra|m…n ibn Sulaym…n ibn å† al-N™n. Su origen era de la tribu 

llamada Haww…ra y su linaje procedía de la dinastía de los marw…níes. Véase IBN JALD•N. T…r†j Ibn Jald™n 

(al-‘Ibar), vol. 4, p. 193.  
410 Ibn Jald™n lo menciona con el nombre de Ab™ l-Q…sim Zuhayr al-‘ƒmir†. Véase IBN JALD•N. T…r†j Ibn 

Jald™n (al-‘Ibar), vol. 4, p. 194; Al-Ëum…n, p.  270; la edición árabe, p. 374. 
411 Su nombre completo es MuØ…hid al-‘ƒmir†. Ibn Jald™n lo llama MuØ…hid ibn Y™suf ibn ‘Al† al-‘ƒmir†. 

Véase IBN JALD•N. T…r†j Ibn Jald™n (al-‘Ibar), vol. 4, p. 196-197. 
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 Pocos días después de esto murió. Y Córdoba siguió en manos de sus hijos hasta 

que los expulsaron de ella los cristianos en el año cuatrocientos ochenta (1087 d.C.).  

 Los Ban™ å† al-N™n gobernaron por un período de setenta y un años, y dentro de 

ese período Granada fue para Z…w† ibn Z†r† ibn Man…d y sus sobrinos, ‘Abb…s y ‘Abb™s412, 

que reinaron en Granada, Jaén, Málaga, Almuñécar y sus territorios anexos, que estuvieron 

en sus manos hasta que fueron vencidos por Y™suf ibn T…šf†n al-Lamt™n†.  

 Cuando los beréberes que se levantaron en al-Andalus se hicieron muy numerosos, 

Dios les envió a al-Mu‘taÿid ibn ‘Abb…d, que los exterminó.  

  Y cuando murieron Yaddu ibn Ab† Ya‘là, el emir de los Ban™ Ifran en el Magreb, 

Ibn Ab† Qurra al-Ifran† cruzó a al-Andalus huyendo de Ëawhar -((general de al-Mu‘izz ibn 

Ism…‘īl))- que había asediado Fez, hizo cautivos a sus habitantes y destruyó sus murallas. 

Entonces Ibn Ab† Qurra se levantó en la ciudad de Ronda, gobernó la ciudad de Šar™na 

(Medina Sidonia)413 y sus alrededores hasta que lo mató Ibn ‘Abb…d.  

 En el Magreb estaba Z†r† ibn ‘A¥iyya al-Magr…w† al-Jazar†, -((y la descendencia de 

Jazar es preferente en el islam. Jazar ibn S™l…t se hizo musulmán con ‘UÅm…n ibn ‘Aff…n, y 

éste les dio preferencia sobre otros))-, y permaneció en la ciudad de Fez hasta que le 

sucedió su hijo ðam…ma, luego, su hijo al-Mu‘izz y luego su hijo D™n…s, que gobernaron 

todo el Magreb: Ifr†qiya, T…hart y demás. -((La ciudad de T…hart fue fundada por ‘Abd al-

Ra|m…n al-Ib…ÿ† al-J…riØ† en el año ciento cuarenta y cuatro (761 d.C.), mediando entre la 

fundación de ésta y la de Fez cincuenta años))-.  

 Mu|ammad ibn Ab† ‘Amir al-Ma‘…fir†, conocido por el nombre de Almanzor, salió 

de Córdoba con su ejército dirigiéndose a Algeciras en el año trescientos setenta y ocho 

(988 d.C.), controlando así el mar frente a posibles ataques de sus contendientes del 

Magreb, que eran los reyes chiíes.  

                                                
412 En las tres copias de los Mss. vienen mencionados como ‘Abb…s y ‘Abb™s, sin embargo Ibn Jald™n, Ibn 

‘I÷…r†, el autor de la obra Maf…jir al-barbar e Ibn Ab† Zar‘ los mencionan como ðab…sa y ðabb™s. Ambos 

eran hijos de M…ksan ibn Z†r† ibn Man…d al-Ÿanh…Ø†. Viajaron a al-Andalus con su tío Z…w† ibn Z†r†, y allí 

ðabb™s gobernó Granada como uno de los reyes de taifas hasta su muerte en el año 429/1037. Véase IBN 

JALD•N. T…r†j Ibn Jald™n (al-‘Ibar), vol. 6, p. 238-239; IBN ‘IåƒR‡ al-Marr…kuš†. Al-Bay…n al-mugrib f† 

ajb…r al-Andalus wa-l-Magrib. Ed. G. S. Colin y E. Lévi-Provençal. Beirut: D…r al-Äaq…fa, 1983, vol. 3, p. 

263-264; Maf…jir al-barbar. Ed. Boubaya Abdelqader, p. 134; IBN AB‡ ZAR‘. Al-An†s al-mu¥rib bi-rawÿ al-

qir¥…s, p. 164. 
413 En la obra Maf…jir al-barbar viene la ciudad de Ša÷™na (Medina Sidonia) en vez de Šar™na. Véase Maf…jir 

al-barbar, p. 136.  
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Los beréberes dispersaron a los ‘Alawíes y a los Idrisíes que estaban en Fez, hasta 

que se levantó contra ellos ‘Abd al-Ra|m…n ibn Mu|ammad al-Marw…n†, por lo que 

huyeron de él a Arcila (A¡†la) y al-Ba¡ra -((que es una ciudad antigua situada al oeste de 

A¡†la))-. Y los asediaron allí hasta que se rindieron, aceptando sus términos, y en ese 

momento terminó su dinastía. Luego ‘Abd al-Ra|m…n partió al valle de Zan…ta, en donde 

hubo entre ambos grandes guerras y matanzas como las que nunca se oyeron, en las que 

sucumbieron los caudillos de los beréberes, así como Ya‘là al-Ifran†, el que edificó la 

ciudad de ‡k…n414. 

 Los chiíes se hicieron fuertes en el Magreb después de que Ëawhar al-R™m† 

devastara la ciudad de Fez a mediados del año cuatrocientos (1009 d.C.), se apoderase de 

SiØilm…sa y expulsara a los Safaríes. Después de esto regresó a Kairuán ante su amo, al-

Mu‘izz ibn Ism…‘īl. Ëawhar al-R™m†415 se encontró con Z†r† ibn Man…d al-Tilk…n† y marchó 

contra Mu|ammad ibn al-Jayr pero salió a su encuentro BuluØØ†n ibn Z†r†416, apodado de 

kunya Ab™ l-Fut™|, y se enfrentaron en el año trescientos sesenta (970 d.C.). Hubo entre 

ambos una guerra como no se ha oído igual, Mu|ammad ibn al-Jayr fue derrotado y 

murieron algo más de diez emires de los que iban con él. Cuando vio que había sido 

derrotado, se degolló a sí mismo.  

 Z†r† ibn Man…d invadió Lams†la, donde estaba ‘Al† ibn ðamd™n, que huyó a al-

Man¡™riyya. Entonces Z†r† ibn Man…d se lanzó en su persecución y el caballo (de Ibn 

ðamd™n) tropezó y murió, siendo su ejército derrotado. BuluØØ†n ibn Z†r† huyó por mar 

(para refugiarse) con los chiíes, quienes les dieron bienes y hombres, tras lo cual se 

                                                
414 En una de las copias de Rabat y en la de Fez, esta ciudad viene como ‡k…n, mientras que en la copia de 

Rabat (579 د) viene como L†k…n. En todos los casos son erratas del copista, siendo lo más correcto Afk…n. 

Esto lo demuestran Y…q™t al-ðamaw† en su obra y el autor de la obra Maf…ji al-barbar, coincidiendo con al-

Šu¥ayb† en que dicha ciudad estaba en manos de Ya‘là ibn Mu|ammad al-Ifran†. Véase YƒQ•¦ al-ðamaw†. 

Mu‘Øam al-Buld…n, vol. 1, p. 232; Maf…jir al-barbar, p. 94; AL-BAKR‡ Ab™ ‘Ubayd. Al-Mugrib f† ÷ikr bil…d 

Ifr†qiya wa-l-Magrib (es una parte de la obra Al-mas…lik wa-l-mam…lik). El Cairo: D…r al-Kit…b al-Isl…m†, s. 

d., p. 79. 
415 Al-Ëum…n, p. 271; la edición árabe, p. 376. 
416 En la mayoría de obras de la historia es conocido como Bulukk†n, sin embargo es más correcto BuluØØ†n 

como lo menciona al-Šu¥ayb†. Esto queda demostrado por lo que viene en la obra de Ibn Jald™n en el sentido 

de que la letra "Ë" se cambia o bien por "K" o "Q" por una asimilación de la lengua. Véase IBN JALD•N. 

T…r†j Ibn Jald™n (al-‘Ibar), vol. 1, p. 44. 
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apoderó de T…hart, Lams†la, ¦ubna417, B…g…, Bugía, Biskra, Huww…ra, Nafza, y todo el 

desierto y el campo. 

 Se levantó al-ðasan ibn Kann™n ibn al-Q…sim ibn Ibrah†m ibn Mu|ammad ibn al-

Q…sim ibn Idr†s ibn ‘Abd All…h ibn al-ðasan ibn Ab† ¦…lib en Qal‘at al-ðaØar que está 

entre Ceuta y Arcila. Entonces al-ðakam mandó contra él un ejército desde al-Andalus, 

desde Córdoba, pero al-ðasan los derrotó, por lo que al-ðakam le envió otro ejército mejor 

pertrechado y le dijo a G…lib, su esclavo liberto: Parte con este ejército como parte aquel 

que no tiene permiso para volver, excepto victorioso o muerto. Luego vino en pos de él  

Ya|yà ibn Mu|ammad ibn H…šim al-TuØ†b† de Zaragoza con otro ejército, y asediaron a 

al-ðasan ibn Kann™n hasta que le hicieron rendirse, dándole garantías. -((Al-ðasan era de 

corazón duro, y hacía escarmientos arrojando a la gente viva desde la muralla de la 

fortaleza))-. Luego G…lib regresó, permaneciendo en el Magreb Ya|yà ibn Mu|ammad ibn 

H…šim al-TuØ†b†, que consiguió imponer el orden. Luego dejó en su lugar en el Magreb a 

BuluØØ†n ibn Z†r†, y regresó a al-Andalus. 

 Entonces se levantó en el Magreb Ëa‘far ibn ‘Al†, y se unieron a él Yaddu, Ibn 

Ya‘là al-Ifran† y Z†r† al-Magr…w†. Como consecuencia de esto, el Magreb se ordenó bajo el 

gobierno de Ëa‘far, y Ëawhar al-R™m† se marchó en compañía de BuluØØ†n y de Ëa‘far 

ibn ‘UÅm…n al-Ma¡|af† hacia el oriente para hacer la guerra contra Mi¡r (Egipto), en el año 

trescientos dos (914 d.C.), con un ejército de cuatrocientos mil combatientes. Y asedió 

Mi¡r (Fustat), y entró en ella a la fuerza destruyéndolo todo, tras lo cual construyó el nuevo 

Mi¡r (el Cairo), lo cual en parte ya hemos mencionado antes .     

  Cuando murió al-ðakam en Córdoba, el Magreb sufrió una gran convulsión. 

Entonces Mu|ammad ibn Ab† ‘ƒmir al-Ma‘…fir† (Almanzor) sitió a Ëa‘far ibn ‘Al† en al-

Ba¡ra, y cuando vio que no podía hacer nada frente a él, huyó a al-Andalus. Jazr™n ibn 

Fulful418 se dirigió a SiØilm…sa y la liberó de los Jariyíes al-Ib…ÿiyya419, que permaneció en 

                                                
417 ¦ubna se encuentra en la región del Z…b, en Argelia, y fue conquistada por M™sà ibn Nu¡ayr. Véase 

YƒQ•¦ al-ðamaw†. Mu‘Øam al-Buld…n, vol. 4, p. 21; AL-ðIMYAR‡ ‘Abd al-Mun‘im, M. Al-Rawÿ al-

mi‘¥…r f† jabar al-aq¥…r, p. 387.   
418 Ibn Jald™n lo nombra en su obra como Jazr™n ibn Fulf™l, coincidiendo con la copia de Rabat. Sin embargo, 

Ibn ‘I÷…r† lo menciona en su obra como Jazr™n ibn Fulful coincidiendo así con la copia de Fez y la de Rabat 

(D 1344). Jazr™n ibn Fulful era un emir de los Magr…wa. Véase IBN JALD•N. T…r†j Ibn Jald™n (al-‘Ibar), 

vol. 7, p. 45; IBN ‘IåƒR‡ al-Marr…kuš†. Al-Bay…n al-mugrib f† ajb…r al-Andalus wa-l-Magrib, vol. 1, p. 230-

231.  
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su poder hasta su muerte, y dejó en ella a su hijo N™÷†n ibn Jazr™n. BuluØØ†n ibn Z†r† 

marchó contra él desde Ifr†qiya, y Mu|ammad ibn Ab† ‘Amir se vio obligado a huir a al-

Andalus llevando con él a seis mil jinetes y cien cargas420  de riquezas (m…l) del Magreb.  

 Entonces BuluØØ†n asedió las ciudades de T…hart, Ténès421 y sus alrededores, 

mientras que Z…w† ibn Z†r† marchaba contra B…dis en Kairuán, y contra Fulful ibn Sa‘†d en 

Túnez (T™nis), de manera que la convulsión en el Magreb llegó al máximo hasta que el 

punto de que casi no quedó ningún lugar en el que no hubiera un levantamiento, lo que 

provocó la desaparición de la dinastía al-‘ƒmirī al-Ma‘…fir† en al-Andalus y la aparición en 

ella de la dinastía de Marw…nī. Las convulsiones fueron en aumento en todas partes debido 

a la profusión de los que se rebelaron. 

  En el año trescientos setenta y nueve (989 d.C.) murió al-Mu‘izz ibn Z†r† en Fez, y 

permanecieron sus hijos en ella bajo (el mandato de) Mu|ammad ibn Ab† ‘ƒmir. En el año 

(397/1006)422 murió Ibn Abī ‘ƒmir al-Ma‘…fir† (Almanzor) en al-Andalus, tras lo cual 

accedió al poder (su hijo) ‘Abd al-Ra|m…n ibn ‘ƒmir, consolidándose de este modo la 

dinastía de los Marw…níes. Y en el año cuatrocientos diecisiete (1026 d.C,) se le dio 

juramento de fidelidad a ðam…ma ibn Mu‘izz en el Magreb, tras lo cual quiso asediar 

SiØilm…sa, pero fue derrotado y regresó a Fez abatido, hasta que murió423 en el año 

cuatrocientos treinta y tres (433/1041). Después de esto le prestaron juramento de fidelidad 

a su hijo D™n…s424, pero fue contra él su primo ðamm…d, que sometió la ciudad de Fez a un 

fuerte asedio, interponiéndose entre ellos y el río, construyó una muralla defensiva que se 
                                                                                                                                              
419 Al-Ib…ÿiyya son los seguidores de ‘Abd All…h Ibn Ib…ÿ al-Tam†m†. Se consideran como uno de los 4 

grupos de los Jariyíes: al-Az…riqa, al-NaØdiyya, al-Ib…ÿiyya y al-Ÿufriyya. Véase AL-NƒŸIR‡ AL-SALĀWĪ, 

A|mad. Al-Istiq¡… li-ajb…r duwal al-Magrib al-Aq¡à, vol. 1, p. 107. 
420 Una carga es la cantidad de mercancías que puede llevar un animal de montura. 
421 Es una antigua ciudad situada en el norte de Argelia. Véase YƒQ•¦ al-ðamaw†. Mu‘Øam al-Buld…n, vol. 

2, pp. 48-49; AL-ðIMYAR‡ ‘Abd al-Mun‘im, M. Al-Rawÿ al-mi‘¥…r f† jabar al-aq¥…r, p. 138; AL-BAKR‡ 

Ab™ ‘Ubayd. Al-Mugrib f† ÷ikr bil…d Ifr†qiya wa-l-Magrib, pp. 59, 61 y 66. 
422 En las copias de Rabat viene el año 399/1008 en vez de 397/1006, sin embargo, Ibn ‘I÷…r† dice en su obra 

que Almanzor murió en el año 392/1001, a la edad de 65 años y 10 meses, dejando dos hijos: ‘Abd al-Malik 

y ‘Abd al-Ra|m…n. Véase IBN ‘IåƒR‡ al-Marr…kuš†. Al-Bay…n al-mugrib f† ajb…r al-Andalus wa-l-Magrib. 

Ed. G. S. Colin y E. Lévi-Provençal. Beirut: D…r al-Äaq…fa, 1980, vol. 2, p. 301.  
423Al-Ëum…n, p. 272; la edición árabe, p. 378. 
424 Es D™n…s ibn ðam…ma ibn al-Mu‘izz. Durante su gobierno en Fez sólo se ocupó de la construcción de la 

ciudad hasta su muerte en el año 452/1060. Después de él, la sucesión pasó a sus hijos al-Fut™| y ‘AØ†sa. 

Véase IBN AB‡ ZAR‘. Al-An†s al-mu¥rib bi-rawÿ al-qir¥…s, p. 111.    
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llamó la muralla de ðamm…d. (Así permanecieron las cosas) hasta que apareció ‘Abd All…h 

ibn Y…s†n en la tierra de los Ma¡…mida, se levantó en Lamt™na y se le unieron los 

Lamtuníes del desierto en el año cuatrocientos sesenta y cuatro (1071 d.C.). Su tierra es 

una de las últimas del desierto por el lado del Sudán. 

 

 

10. LA NOTICIA DE LOS REYES LAMTUNÍES DEL MAGRIB AL-

AQøÀ 

  

 El primer Lamt™ní que surgió fue Ya|yà ibn Ibrah†m al-Lamt™n† al-Ëid…l† al-

Ÿanh…Ø†, quien levantó para su causa a los Ban™ T…šf†n. Y™suf ibn T…šf†n, cuya kunya era 

Ab™ Ya‘q™b, puso orden en el Magreb como nadie lo había hecho antes. Acabó con los 

sublevados, por lo que el país y los súbditos le obedecieron hasta que llegó a contar con 

más de sesenta mil jinetes, todos ellos gente osada y guerrera, como si tuvieran corazones 

de piedra. Luego dejó como gobernantes en el Magreb a su alférez (q…’id) Ab™ Bakr ibn 

‘Umar, a su maestro, el imán y alfaquí ‘Abd All…h ibn Y…s†n, y a su maestro WarØ…Ø ibn 

ZaØw…, compañero de Ab™ ‘Imr…n al-F…s†, todos ellos dotados de saber y rectitud, así como 

del conocimiento de cómo dirigir el reino y los súbditos. Luego Y™suf ibn T…šf†n cruzó a 

al-Andalus y allí acabó con todas las sublevaciones que había en todo el territorio. Y acabó 

con todos los Jariyíes de al-Andalus y del Magreb y restableció el camino de la Sunna y 

estableció la religión (dīn) de Dios de la mejor manera debida, hasta el punto de que se 

daban sermones en su nombre en más de mil mezquitas. 

 El territorio en el que gobernaba Y™suf ibn T…šf†n se extendía hasta una distancia de 

cinco meses a caballo que abarcaba desde el límite de al-Andalus, por Zaragoza y Aragón, 

que colindaba con los IfranØ (francos), hasta el límite del territorio del Sáhara que 

colindaba con el Sudán y con el territorio de Ghana. En el año cuatrocientos setenta y 

cinco (1082 d.C.) empezó a construir la ciudad de Marrakech425 porque le agradó la 

                                                
425 Al-Šu¥ayb† y el autor de la obra Maf…jir al-barbar coinciden en la fecha de la construcción de la ciudad de 

Marrakech, mientras que Ibn Jald™n e Ibn Ab† Zar‘ dicen que la construcción de dicha ciudad fue en el año 

454/1062. Según Ibn ‘I÷…r† y el autor de la obra al-ðulal al-mawšiya, Marrakech fue construida en el año 

1069/462. Véase Maf…jir al-barbar, p. 88; IBN JALD•N. T…r†j Ibn Jald™n (al-‘Ibar), vol. 6, p. 245; IBN AB‡ 

ZAR‘. Al-An†s al-mu¥rib bi-rawÿ al-qir¥…s, p. 138; IBN ‘IåƒR‡ al-Marr…kuš†. Al-Bay…n al-mugrib f† ajb…r al-
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abundancia del agua que había en aquella tierra y porque era llana y sin murallas. Y allí 

murió Ab™ Ya‘q™b Y™suf ibn T…šf†n en el año quinientos dos (1108 d.C.). 

 

 

11. RECONOCIMIENTO COMO CALIFA DE ‘AL‡ IBN Y•SUF IBN 

TƒŠF‡N EN MARRAKECH 

 

 Su hijo ‘Al† ibn Y™suf fue designado gobernante en Marrakech, y el imán Ab™ l-

Wal†d ibn Rušd426 de Córdoba vino para estar presente en el acto de juramento de fidelidad 

a ‘Al† ibn Y™suf. En la misma época, tras la muerte de Ab™ Ya‘q™b, aparecieron el imán al-

Mahd† y ‘Abd al-Mu’min en el oeste de Ifr†qiya. Entonces, el imán Ibn Rušd le dijo a ‘Al† 

ibn Y™suf: "No es lícito que dejes esta ciudad sin murallas, habiendo aparecido este 

enemigo". Y ‘Al† ibn Y™suf empezó a construir las murallas gastando en ello setenta mil 

dinares. Asimismo, construyó la mezquita mayor y su alminar, gastando en ello otros 

setenta mil dinares. 

 Cuando el imán Ibn Rušd regresó a al-Andalus, al-ð…Øib, que seguía el dogma de 

los chiíes, se sublevó en Ceuta. y él, Entonces se dirigió a su encuentro ‘Al† ibn Y™suf y lo 

sometió a asedio, lo capturó, y lo mató como escarmiento, poniendo orden en el Magreb al 

igual que había hecho su padre, Y™suf. Al-Mahd† solía decir: Tenemos que desterrar a 

Lamt™na de todo el Magreb. 

 Cuando Y™suf ibn T…šf†n cruzado hacia al-Andalus con los almorávides, mató a al-

Mutawakkil ‘alà All…h Ibn Salama y a sus hijos, destronó a al-Mu‘tamid ‘alà All…h Ibn 

‘Abb…d, así como a ‘Abd All…h, el nieto de B…dis ibn ðabb™s, que gobernaba en Granada, 

y no dejó a ningún gobernante en ambas orillas. Así hasta que se levantó contra él al-

Mahd† con los almohades y asediaron a ‘Al† ibn Y™suf en Marrakech, que consiguió huir, 

pero (de nuevo) lo asediaron427 en el puerto de Orán428. Cuando entraron, provocaron que 

se refugiase en un acantilado, desde el cual se arrojó junto ccon su caballo, desnucándose 

ambos, en el año quinientos treinta y nueve (1144 d.C.). 

                                                                                                                                              
Andalus wa-l-Magrib, vol. 4, p. 19-20; Al-ðulal al-mawšiya f† ÷ikr al-ajb…r al-marr…kušiyya. Ed. Suhayl 

Zakk…r y ‘Abd al-Q…dir Zam…ma. Casablanca: D…r al-Raš…d al-ðad†Åa, 1979/1399, pp. 15-16. 
426 El Ibn Rušd que menciona el texto es el abuelo del famoso filósofo Averroes. 
427  Al-Ëum…n, p. 273; la edición árabe, p. 379. 
428 Probablemente se refería a Mazalquivir, considerado como el mayor puerto de Orán. 
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  Ibn ðazm dijo: "El imán al-Mahd† es Mu|ammad ibn ‘Abd All…h ibn ‘Abd al-

Ra|m…n ibn H™d ibn J…lid ibn Tamm…m ibn ‘Adn…n ibn Ÿafw…n ibn Sufy…n ibn Ë…bir ibn 

Ya|yà ibn ‘At…’ ibn Rab…| ibn Y…sir ibn al-‘Abb…s ibn al-ðasan ibn ‘Al† ibn Ab† ¦…lib. 

Murió en el año quinientos veinte y cuatro (1129 d.C.) y hay noticias sorprendentes de 

cómo puso a ‘Al† ibn ‘Abd al-Mu’min al frente de los Almohades. Viajó desde el occidente 

al oriente con la compañía del Šayj Ab™ ð…mid al-Gaz…l†, luego regresó al Magreb y entró 

en Marrakech, pero tuvo que salir de ella huyendo hasta la montaña de Tinm…l para 

guerrear contra los Almorávides, hijos de T…šf†n. Y no dejó de ganarse a las tribus hasta 

que dejó el terreno preparado para los Almohades, que estaban con ‘Al† ibn ‘Abd al-

Mu’min.  

       Al-G…z† ibn Qays429 dijo: Cuando el abuelo de al-Mahd† entró en el Magreb por 

primera vez con ‘Uqba ibn N…fi‘, lo adoptó como patria.  

  Y dijo Qays sobre el imán al-Mahd† antes de su aparición: 

  

 Es quien llena toda la tierra / con la equidad y la justicia en el juicio de lo que 

es preceptivo.   

 Él es sin duda el descendiente de Fátima y el hijo de / ‘Al†, aquellos cuyos 

orígenes son impecables.    

 Nacerá en el Magreb remoto su linaje / con la raíz y la rama se hace buena su 

presencia. 

 

Es un largo poema y el Mahd† del que habla aquí es el que fundó el califato de los 

almohades, y el primero al que designó (como gobernante) fue ‘Abd al-Mu’min ibn ‘Al† 

ibn ‘Uluwwa ibn Ya‘là ibn Mind…r ibn Na¡r ibn ‘Al† ibn ‘ƒmir ibn M™sà ibn ‘Awn All…h 

ibn Ya|yà ibn Wazr…ya‘ ibn Ma¥m™r ibn Ma¥m…¥ ibn HawdaØ ibn Qays ‘Ayl…n ibn Muÿar 

ibn Niz…r ibn Ma‘ad ibn ‘Adn…n, aunque hay alguna discrepancia sobre su linaje. 

 

 

 

                                                
429 Imán, conocedor del |ad†Å y almocrí andalusí originario de Córdoba, que fue el primero en traer el libro de 

M…lik Ibn Anas, al-Muwa¥¥a’ (El camino hollado), a al-Andalus. Murió en el año 199/814. Véase AL-

åAHAB‡, Š, al-D†n. Siyar a‘l…m al-nubala’. Ed. al-Jarr…¥ K…mil. Beirut: Mu’assasat al-Ris…la, 1406/1986, 

vol. 9, pp. 322- 323; MAJL•F, M. ŠaØarat al-n™r al-zakiyya, vol. 1, p. 63 
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12. RECONOCIMIENTO COMO CALIFA DE ‘ABD AL-MU’MIN IBN 

‘AL‡ AL- QAYS‡. 

  

 ‘Abd al-Mu’min ibn ‘Al† al-Qays† fue reconocido como califa el día de la muerte de 

al-Mahd† después de que éste hubiera dado su consentimiento. Esto sucedió en el año 

quinientos veinte y cuatro (1129 d.C.)430 después de que al-Mahd† hubiera gobernado 

catorce años, mientras que el periodo del gobierno de ‘Abd al-Mu’min ibn ‘Al† al-Qays† 

fue de treinta y cuatro años, pues su muerte tuvo lugar en el año quinientos cincuenta y 

ocho (1162 d.C.).  

 

 

13. RECONOCIMIENTO COMO CALIFA DE AB• YA’Q•B AL-

MANŸ•R.  

 

 Luego fue reconocido como sucesor, su hijo Ab™ Ya‘q™b al-Man¡™r, cuyo nombre 

era Y™suf, el día de la muerte de su padre en Sevilla.  

 Los historiadores dicen que en el año quinientos cuarenta (1145 d.C.) ‘Abd al-

Mu’min entró en Fez, Tremecén y Ceuta, en donde mató a Is|…q ibn ‘Al† ibn Y™suf ibn 

T…šf†n, y acabó definitivamente con los Lamt™na. Éstos habían permanecido en el Magreb 

antes de la entrada de al-Mahd† y ‘Abd al-Mu’min, setenta y siete años, y en al-Andalus 

cincuenta y ocho años. 

 Al-Ÿayraf†431 escribió un libro titulado al-Anw…r al-Øal†la f† ajb…r al-dawla al-

mur…bitiya (Las nobles luces sobre las noticias de la dinastía de los almorávides), en el que 

menciona todo lo que les sucedió a los hijos de Ibn T…šf†n. 

 Y únicamente entró al-Mahd† en el Magreb con ‘Abd al-Mu’min cuando los hijos 

de Ibn T…šf†n habían acabado con todos los que se habían sublevado allí. Habían acabado 

con la dinastía de los Idrisíes, los Mag…liba, los Mah…liba y los Chiíes. Luego, los hijos432 

de ‘Abd al-Mu’min acabaron con todo el que se levantó en al-Andalus, como Ibn H™d, Ibn 

                                                
430 Aquí podemos apreciar el estilo reiterativo del autor en su narración.  
431  Véase nota nº 1.  
432 Al-Ëum…n, p. 274; la edición árabe, p. 381. 
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al-A|mar, e Ibn Mardan†š433, y, en Córdoba, con Mu|ammad å† al-N™n ibn B†lk…n, que 

estuvo con Mu|ammad ibn T…šf†n. También acabaron con Mu|ammad ibn al-ð…ØØ, 

Mu|ammad ibn Ab† Zanq†, Mu|ammad ibn Mazdal†, ‘Abd All…h ibn B™y…n, y todos los 

beréberes levantiscos que hubo en Sevilla, Granada, Valencia y Zaragoza. Luego 

saquearon a todos los gobernantes del Magreb y al-Andalus. 

Con la entrada de los almohades, las dos orillas  pasaron a estar en manos de los 

hijos de ‘Abd al-Mu’min, y los almorávides sólo conservaron la isla de Mallorca, en la que 

los compañeros de Ibn T…šf†n, estaban manteniendo una gran lucha con los incrédulos 

(kuff…r), los dejaron allí hasta que los cristianos los expulsaron, manteniendo su dominio 

(sobre la isla) hasta ahora. 

 Y la dinastía de los revolucionarios (al-tuww…r) en al-Andalus abarcó desde el 

momento de la aparición de al-Mahd† en el año quinientos diez (1116 d.C.) hasta el año 

quinientos cuarenta (1145 d.C.), cuando entraron en al-Andalus los compañeros de al-

Mahd†, los hijos de ‘Abd al-Mu’min. Los primeros a los que capturaron fueron Ibn Aÿ|à 

en Granada, Ibn ðamd™n en Córdoba, Ibn Ëaz†y en Jaén, e Ibn ðass™n en Málaga.  

 La dinastía de los almohades (estuvo gobernada) en el momento de su aparición por 

al-Mahd†, y después por ‘Abd al-Mu’min ibn ‘Al† al-Qays†, luego por su hijo Ab™ Ya‘q™b 

al-Man¡™r, quien fue reconocido como califa en ciudad Šantar†n,434 en al-Andalus 

                                                
433 En la copia de Fez está mencionado como Ibn Mardal†š, y en la de Rabat viene como Ibn Mardan†š, que es 

como lo cita Ibn Jald™n, quien dice en su obra que Ibn Mardan†š se sublevó en el este de al-Andalus. Véase 

IBN JALD•N. T…r†j Ibn Jald™n (al-‘Ibar), vol. 6, p. 280-281; IBN AB‡ ZAR‘. Al-An†s al-mu¥rib bi-rawÿ al-

qir¥…s, p. 212.  
434 En la copia de Fez y en una de las de Rabat (D1344), la ciudad está mencionada como Taštar†n, mientras 

que en la otra copia de Rabat está citada como Qastar†n. En ambos casos parecen erratas del copista pues lo 

más verosímil es Šantar†n (Santarem). Esto lo demuestran Ë…q™t al-ðamaw†, ‘Im…d al-D†n Ismael, Ibn ‘I÷ar† , 

al-ðimyar† y el autor de la obra Una descripción anónima de al-Andalus en sus obras, coincidiendo con al-

Šu¥ayb† en que la dicha ciudad se sitúa al-Andalus occidental. De sus definiciones citamos la del autor de 

Una descripción anónima de al-Andalus que dice: “Santarem es una ciudad grande y antigua, posee una gran 

mezquita aljama cuya construcción fue ordenada por el imán al-ðakam...la ciudad cuenta con tan imponente 

muralla y torres tan fortificadas que no puede ser tomada por la fuerza”. También viene citada dicha ciudad 

con el nombre de Šantar†n en las obras de Ibn Jald™n, Ibn Ab† Zar‘ y el autor de la obra al-ðulal al-M™šiya. 

Véase YƒQ•¦ al-ðamaw†. Mu‘Øam al-buld…n, vol. 3, p. 367; AB• L-FIDƒ’ ‘Im…d al-D†n, I. Taqw†m al-

buld…n; pp. 172-173; IBN ‘IåƒR‡ al-Marr…kuš†. Al-Bay…n al-mugrib f† ajb…r al-Andalus wa-l-Magrib, vol. 3, 

pp. 336 y 338; AL-ðIMYAR‡ ‘Abd al-Mun‘im, M. Al-Rawÿ al-mi‘¥…r f† jabar al-aq¥…r, pp. 346-347; Una 

descripción anónima de al-Andalus, vol. 2, p. 58-59; IBN JALD•N. T…r†j Ibn Jald™n (al-‘Ibar), vol. 6, p. 325; 
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occidental, en el año quinientos cincuenta y ocho (1162 d.C.) hasta que murió en Salé y fue 

llevado a T†nm…l, en donde fue enterrado en el año quinientos setenta y cinco (1179 d.C.), 

después de haber gobernado treinta y siete años. 

 

 

14. EL RECONOCIMIENTO COMO CALIFA DE YA‘Q•B AL-MANŸ•R, 

Y LOS ALMOHADES QUE LE SUCEDIERON. 

 

 Ya‘q™b al-Man¡™r fue reconocido como califa el día de la muerte de su padre 

Ya‘q™b, luego su hijo Mu|ammad al-N…¡ir, fue reconocido como califa en el año 

novecientos diez (1504 d.C.), luego su hijo al-Munta¡ir en el año novecientos veinte (1514 

d.C.), después ‘Abd al-W…|id ibn Ab† Ya‘q™b al-Man¡™r, que permaneció en el poder tan 

sólo ocho meses, tras lo cual fue depuesto, luego le sucedió al-‘ƒdil, que permaneció 

catorce meses y luego murió, y se llamaba ‘Abd All…h al-Man¡™r (apodado al-‘ƒdil- el 

justo-). A éste le sucedió al-Ma’m™n Ab™ l-‘Ulà Idr†s ibn Man¡™r, cuyo califato duró nueve 

años, luego Ya|yà, tras él su hijo al-Raš†d, cuyo nombre era ‘Abd al-W…|id, que fue 

reconocido como califa el año seiscientos cuarenta (1242 d.C.), luego, su hijo Ab™ l-ðasan 

al-Sa‘†d, que fue asesinado en Tremecén en el año seiscientos cuarenta y seis (1248 d.C.). 

A éste le siguió ‘Al† ibn al-Ma’m™n, luego, al-Murtaÿà ‘Umar ibn Ibr…h†m, que fue 

asesinado en el año seiscientos sesenta y cinco (1266 d.C.) en los campos de Dukk…la, 

después vino al-W…Åiq, conocido como Adb™s, cuyo nombre era Idr†s, luego Ab™ ‘Abd 

All…h ibn ‘Umar ibn ‘Abd al-Mu’min que fue el último de ellos y estuvo en la ciudad de 

Dukk…la en el año (1268 d.C.). De manera que la duración del (gobierno de) los 

almohades, compañeros de al-Mahd†, fue de ciento cincuenta y dos años, y el número de 

sus califas trece. Su dinastía se extinguió con la aparición de Mu|ammad ibn H™d al-G…lib 

bi All…h en Granada -((el que acuñó los dírhames llamados al-g…libiyya))-, que surgió en el 

año seiscientos veinte y nueve (1231 d.C.). Su nombre era Mu|ammad ibn H™d ibn Y™suf 

ibn Na¡r y gobernó en todo al-Andalus, dejándolo en herencia a sus hijos.  

 Con la desaparición de los almohades surgieron los llamados Ban™ ðafs en Túnez, 

y se levantaron los Ban™ ‘Abd al-W…díes en Tremecén. La ciudad de Fez permaneció sin 

gobernante veinte años, desde el año seiscientos dieciocho (1221 d.C.) hasta el año 
                                                                                                                                              
IBN AB‡ ZAR‘. Al-An†s al-mu¥rib bi-rawÿ al-qIr¥…s f† ajb…r mul™k al-Magrib wa t…r†j madinat Fez, p. 208; 

Al-ðulal al-m™šiya f† ÷ikr al-ajb…r al-Marr…kušiya, p. 158. 
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seiscientos treinta y ocho (1240 d.C.)435, en el que se instalaron los Ban™ Mar†n, cuyos 

descendientes siguen aún en ella. Pero el dominio, la permanencia y la continuidad 

pertenecen exclusivamente a Dios, Él es el Primero y el Último, el Manifiesto y  Oculto, 

Aquel Cuyo dominio no se extingue y Cuya soberanía no desaparece, no hay dios sino Él, 

Él es el Señor del Trono Inmenso. 

 Al-Mahd† solía recitar a menudo las palabras del cadí ‘Abd al-Wahh…b436: 

 

 Y de las cosas más extraordinarias es que estás / sentado sobre la tierra en este 

mundo y avanzas437. 

 Tu avance es como la marcha de un barco que lleva a una gente sentada 

mientras la vela va volando. 

 Así son los días de la vida, que pasan para la gente mientras son muchas las 

esperanzas de los hombres. 

 No ha quedado rastro de quienes hubo antes de nosotros, / muere y se extingue 

tanto el esclavo como el príncipe. 

 Les llegó la muerte y pasaron a la descomposición, y nosotros también sin duda 

pasaremos. 

 

Y dijo otro438: 

 

 Vive lo que quieras. ¿Acaso no es la muerte lo último / que esperas, y te ha de 

llegar necesariamente el plazo? 

 Esta juventud tuya su principio ha pasado, y en la inminencia de la muerte tiene 

el joven de qué ocuparse.   

 Cuántos antepasados pasaron y dejaron a sus sucesores / y cuántas dinastías 

fueron seguidas por otras.  

                                                
435Al-Ëum…n, p. 275; la edición árabe, p. 382.  
436 Cadí, alfaquí, poeta, autor y memorizador del Corán que nació en Bagdad en el año 363/973, viajó a 

Egipto y allí murió en el año 422/1030. Véase MAJL•F, M. ŠaØarat al-n™r al-zakiyya, vol. 1, p. 103-104; 

KA››ƒLA, ‘U. R. Mu‘Øam al-mu’allif†n, vol. 6, p. 226. 
437 Se refiere a la edad del ser humano. 
438 En la copia de Fez el poema está dividido en dos partes, mientras que en la de Rabat el poema aparece 

entero. 
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 Satisficieron su necesidad hasta que cuando se extinguieron, / no quedó sino el 

relato o el aforismo. 

 Llora pues tu vida, ¡Oh rehén de la muerte! / ya han aparecido en tus sienes 

signos para quien razone. 

 

Y dijo otro: 

  

 Quien se acostumbre a este mundo se habrá arrojado a un descampado / y con 

la muerte se separará de quien acostumbraba. 

 Quien obtiene lo que espera de este mundo / los días harán caer de él aquello a 

lo que estaba acostumbrado. 

 

 

15. LAS SEÑALES MAYORES Y MENORES DE LA HORA  

 

Concluimos esta breve composición con las señales que antecederán a la Hora hasta 

el fin del mundo.    

 Has de saber que no hay discrepancia entre la gente de conocimiento en que el 

hecho de que surgiera como enviado el Mensajero de Dios, que Dios lo bendiga y salve, es 

la primera señal del (día del) Levantamiento. Porque Dios, sea Ensalzado, dice en el 

Corán: ﴾ y el sello de los Profetas ﴿439. Luego otra de las señales es cuando la luna se 

partió en dos, y con señales me refiero aquí a las señales mayores, puesto que las menores 

son muchas, y el Mensajero de Dios, que Dios lo bendiga y salve, las menciona en muchos 

y diversos a|…d†Å.  

 En cuanto a las señales mayores, son ocho.  Dice Dios, el Grandísimo: ﴾ ¿Qué 

esperan sino que les llegue la Hora de repente? Ya han aparecido sus señales ﴿440, de las 

cuales dos ya han tenido lugar: El envío del Mensajero de Dios, y la hendidura de la luna. 

Nosotros esperamos seis, que son: al-DaØØ…l (el Anticristo), la venida de ‘‡sà (Jesús), la 

salida de Y…Ø™Ø y M…Ø™Ø (Gog y Magog), la salida del sol por el poniente, la aparición de 

la bestia (al-d…bba), la sacudida (al-zalzala) y el humo (al-dujj…n).  

                                                
439 Véase el Corán: (33:40) 
440 Véase el Corán: (47:18) 
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 En cuanto a las señales menores, el Profeta, que Dios lo bendiga y salve, dijo: 

“Cuando desaparezca la verdad y sea manifiesta la falsedad, cuando lo reconocido como 

bueno pase a ser reprobable y lo reprobable pase a ser reconocido, cuando se manifiesten 

las innovaciones que alteran la religión (al-bida‘)441, cuando las indecencias sean toleradas, 

cuando los hombres coman el rib…442, cuando las mujeres salgan sin cubrirse, cuando no se 

pague el azaque, cuando las limosnas sean pocas, cuando los hombres de conocimiento 

sean menospreciados y sean honrados los poetas, en ese momento el cielo retendrá la 

lluvia, la tierra retendrá sus frutos y las bendiciones serán escasas, las provisiones serán 

suprimidas y serán escasas, y únicamente se obtendrán los medios de subsistencia por 

medio de cosas dudosas (en cuanto a su licitud). Es un tiempo en el que habrá una gente 

que ayunará, rezará, recitará el Corán, sin embargo se rebelarán contra el Misericordioso, y 

su recitación no pasará de sus gargantas. Sus palabras serán más dulces que la miel, pero 

sus acciones olerán peor que la cebolla. Sus corazones estarán ennegrecidos y su interior 

será malvado. Entre ellos habrá gobernantes injustos y testigos que darán falsos 

testimonios, gobernantes que beberán vino mientras castigan a la gente por ello, y 

cometerán indecencias y azotarán a la gente por ello, ordenarán que la gente sea virtuosa y 

se olvidarán de ellos mismos, saldrán de la religión como sale la flecha que atraviesa la 

presa, el fraude será su fruta, y la maledicencia será la compañera con la que se sientan,  

levantarán sus voces en las mezquitas hablando de cosas mundanas. Son gente cuyos ricos 

no tendrán piedad de sus pobres, y sus menores no respetarán a sus mayores, se esmerarán 

en construir edificios y menospreciarán las mezquitas. Es un tiempo en el que el emir será 

como el león, el juez como el lobo, el comerciante como el zorro, el depravado como el 

perro y el creyente como la oveja”. Luego el Profeta, que Dios lo bendiga y salve, lloró y 

dijo: ¡Ay de la oveja que esté entre el león, el lobo, el zorro y el perro!  En ese momento se 

llevará a la gente un viento que hará que la tierra se mueva con ellos y Dios hará caer la 

discordia entre la gente, se matarán unos a otros y se procurarán el mal unos a otros, y Dios 

se vengará de todos, lo cual será el indicio de la extinción de este mundo”. 

 Luego el Profeta, que Dios lo bendiga y salve, dijo: “Un tiempo en el que no se 

llevará a cabo comercio alguno ni se procurarán las necesidades si no es por medio de 

juramentos mentirosos. Ésos son los perdedores, los que se habrán perdido a sí mismos y a 

sus familias el día del Levantamiento”. Después el Profeta, que Dios lo bendiga y salve, 

                                                
441 Al-Ëum…n, p. 276; la edición árabe, pp. 383-384. 
442 Se refiere a que utilicen en sus transacciones el préstamo con interés. 
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dijo: “¡Oh, Ab™ Hurayra!443, si ves a la gente en el día de su fiesta ataviada con sus 

adornos, dite a ti mismo que todo eso es un andrajo que quedará raído, y una carne que será 

comida por los gusanos. ¡Oh, Ab™ Hurayra!, si Dios no hubiera creado la muerte y no la 

hubiera prescrito para Sus siervos, todos habrían pretendido ser dioses, y si no fuera por el 

Infierno (Ëahannam) nadie se postraría ante Dios”. El Profeta, que Dios lo bendiga y salve, 

dijo: “Los justos se irán yendo uno tras otro, y se quedará el deshecho como el deshecho 

del dátil y la cebada, y a Dios no le importará en qué valle del castigo los destruirá”444. 

Ibn ‘Abb…s, que Dios esté Complacido con él, dijo: "Cuando el Mensajero de Dios, 

que Dios bendiga y salve, hizo la Peregrinación de la Despedida, tomó con su mano la 

aldaba de la Ka‘ba, la sacudió y lloró intensamente. Y le dijo Ab™ Bakr al-Ÿidd†q, que Dios 

esté Complacido con él: ¿Por qué lloras Mensajero de Dios? Y el Profeta, que Dios 

bendiga y salve, le dijo: Y cómo no habría de llorar si ésta es mi última peregrinación. Y 

me ha hecho llorar tener que separarme de la Ka‘ba y despedirme de los musulmanes. ¡Oh, 

Ab™ Bakr!, que el que esté presente de vosotros lo transmita por mí al ausente. Seréis como 

unas hojas sin espinas hasta setecientos años; después, mi comunidad serán hojas y espinas 

por ochocientos años; luego mi comunidad serán espinas sin hojas, si los dejas, no te 

dejarán, y si huyes de ellos, te atraerán, sólo verás entre ellos a una autoridad injusta445, o a 

un rico tacaño, o a un sabio codicioso, o a un adorador que lo hace para ser visto, o a un 

pobre mentiroso, o a un comerciante inmoral, o a un artesano fraudulento, o a un anciano 

descuidado (con respecto a la Otra Vida), o a un joven sin vergüenza, o a una mujer sin 

pudor". 

                                                
443 Su nombre antes del islam era ‘Abd Šams, y su kunya Ab™ Hurayra. Uno de los Compañeros del Profeta 

Mu|ammad, que Dios bendiga y salve, que más a|…d†Å transmitieron de él. Murió en  Medina en el año 

57/676. Véase AL-åAHAB‡, Š, al-D†n. Ta÷kirat al-|uff…©, vol. 1, pp. 32-37; MAJL•F, M. ŠaØarat al-n™r al-

zakiyya, vol. 1, p. 44.  
444 Este |ad†Å lo incluyen al-Buj…r†, A|mad ibn ðanbal, al-Bayhaq† y al-HayÅam† en sus compilaciones de  

a|…d†Å. Véase AL-BUJƒR‡, Ab™ ‘Abd All…h M. Ÿa|i| al-Buj…r†. Capítulo “al-mag…z†”, b…b gazwat al-

ðudaybiya. Estambul: D…r al-Fikr, s. d., vol. 5, p. 63; IBN ðANBAL, A. al-Musnad. Beirut: D…r I|y…’ al-

Tur…Å, 1412/1991, vol. 4, p. 193; AL-BAYHAQ‡ Ab™ Bakr A. Al-Zuhd al-kab†r. Beirut: D…r al-Ëin…n y 

Mu’assassat al-Kutub al-Äaq…fiyya, 1987/1408, vol. 1, p. 120; AL-HAYÄAM‡ Ab™ Bakr. MaØma‘ al-

zaw…’id wa-manba‘ al-faw…’id. S. l. : Maktabat al-Quds†, 1994/1414, vol 7, p. 321.   
445 Al-Ëum…n, p. 277; la edición árabe, pp. 384-385. 
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 ‘Uk…ša446 dijo: ¡Oh Mensajero de Dios!, descríbenos ese tiempo. Y dijo: “Un 

tiempo en el que el creyente será humillado y el depravado será enaltecido, en el que se 

mostrarán las partes pudendas y las sillas de montar,  en el que la madre comerá de las 

partes pudendas de su hija. Y cuando se divulguen los actos reprobables y sean pocos los 

actos de adoración, Dios enviará a la tierra tres años de sequía, y la gente sembrará y no 

cosechará nada. Entonces aparecerá al-DaØØ…l (el Anticristo), que tendrá bebida y comida 

con las que tentará a la gente, plantará con su mano derecha y cosechará con la izquierda, y 

la vaca será fecundada y parirá en el mismo día. Tentará a la gente y se levantará contra él 

la gente del taw|†d447 y lucharán contra él y pedirán el auxilio de Dios. entonces Dios hará 

descender a Jesús, hijo de María  (‘‡sà ibn Maryam), y la gente del taw|†d se unirá bajo el 

imán al-Mahd†, y Jesús, la paz sea con él, matará a al-DaØØ…l y serán derrotados sus 

ejércitos y los creyentes estarán detrás de él (de Jesús). Y no habrá incrédulo que se 

esconda detrás de una piedra o de un árbol sin que éste  exclame: ¡Venid! Detrás de mí hay 

un enemigo de Dios, a excepción de un árbol que lo esconderá, que es el árbol de al-

‘AwsaØ448. Ese día Jesús, la paz sea con él, irá sobre un caballo bayo, alazán, alto, mientras 

al-DaØØ…l irá sobre una burra como si fuera una perra que, cuando jadee, jadearán las 

partes de su vientre, y su zancada llegará donde alcance su vista.  

 El imán al-Mahd† es un hombre, sabio, devoto y justo. Cuando aparezcan las 

señales, la gente le jurará lealtad, a pesar de que él no querrá y lo hará obligado. Y sus 

señales serán el eclipse de la luna tres noches en un solo mes, lo cual nunca ha ocurrido, 

habrá eclipse la noche trece, la noche catorce y la noche quince. Entonces la gente le dará 

juramento de fidelidad y saldrá a combatir contra al-DaØØ…l, Jesús descenderá y lo matará 

en B…b Ludd, entre Jerusalén y al-Š…m, ese día al-Mahd† estará acompañado por treinta mil 

creyentes combatientes. Y cuando sean derrotados los incrédulos, al-F…¥im† (al-Mahd†) 

tomará sus riquezas y saldrá hacia Roma, y la conquistará en los días de Jesús, la paz sea 

                                                
446 Su nombre era ‘•k…ša ibn Mi|¡an ibn KaÅ†r, y fue uno de los nobles compañeros del Profeta Mu|ammad, 

que Dios bendiga y salve. Murió en la época del primer califa, Ab™ Bakr (632-634), en la batalla de Yam…ma. 

También es uno de los personajes que figuran en la cadena de transmisión de los a|…d†Å transmitidos por Ab™ 

Hurayra e Ibn ‘Abb…s. Véase IBN AL-AÄ‡R, ‘Izz al-D†n. Usd al-g…ba f† ma‘rifat al-¡a|…ba, vol. 4, pp. 67-68.      
447 Los que creen en la unicidad de Dios.  
448 En la copia de Rabat viene con el nombre de al-garqad que designa al árbol al-‘awsaØ cuando está crecido. 

Ambos son nombres del mismo árbol que conocemos como "nitraria", un árbol espinoso que crece en zonas 

secas. Véase IBN MAN®•R al-An¡…r† M.  Lis…n al-‘arab. S. l.: D…r al-Ma‘…rif, s. d., vol. 5, p. 3246.   
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con él, que son cuarenta años449, el día será una hora, el mes un día y el año un mes. En sus 

días nada será hostil contra nada. 

Wahb ibn Munabbih dijo: "La señal de la aparición de al-DaØØ…l es que el viento 

soplará como si fuera el viento de la gente de ‘ƒd. Al-DaØØ…l es un hombre alto, con la 

cara ancha, tuerto del ojo derecho, entre sus ojos llevará escrito “negador de Dios”, saldrá 

de un pueblo en oriente llamado Sad…d†n450, recorrerá la tierra por el este y por el oeste en 

un abrir y cerrar de ojos. Saldrá hacia él al-Jiÿr451, la paz sea con él, desde la ciudad de 

YaÅrib y le dirá: ¿A dónde vas maldito, mentiroso y hechicero? Y abrirá a al-Jidr en dos 

partes y, aunque lo devolverá a la vida, luego lo (volverá a) matar y no podrá reanimarlo. 

Después irá a Medina y los ángeles le tirarán fuego, por lo que saldrá en dirección a al-

Š…m, en donde saldrá a su encuentro Jesús, la paz sea con él, y lo matará. Y Dios retirará 

de la tierra la aflicción de la gente.  

 Dijeron: ¡Oh, Mensajero de Dios! ¿Los musulmanes en su tiempo adorarán a Dios? 

Dijo: Ayunarán y rezarán permaneciendo en un estado de máxima angustia, y cuando se le 

dé muerte a  al-DaØØ…l, Dios les mandará a los politeístas un viento nefasto que los matará, 

pero no hará daño a los creyentes. Y Dios hará descender noventa mil ángeles con Jesús, la 

paz sea con él; y Jesús llevará sobre la cabeza un turbante verde, y en la mano una lanza y 

una espada452 que habrá ceñido, mientras dirá: “Ha llegado la verdad y ha desaparecido la 

falsedad”. En su tiempo estarán a salvo todas las criaturas, los lobos y los zorros cuidarán 

de las ovejas, los niños jugarán con las serpientes y los escorpiones, la mujer peregrinará 

sola desde el extremo de la tierra, y Dios mostrará a la criaturas los tesoros de la tierra de 

manera que no quedará ningún pobre sobre su faz.  

 En ese momento al-Mahd† estará con Jesús, la paz sea con él, establecerán la 

religión de Dios y seguirán la Sunna del Mensajero de Dios, que Dios lo bendiga y salve. 

                                                
449 Los años hacen referencia a la duración de la vida de Jesús en la tierra. Este |ad†Å sobre el Anticristo (al-

DaØØ…l) lo transmitió Ab™ D…w™d en su obra, con distintos enunciados. Sin embargo, en el último |ad†Å, 

según lo transmitió Ab™ D…w™d, viene cuarenta días en vez de cuarenta años. Véase AB• DƒW•D AL-

SIËISTƒN‡ Sulaym…n. Sunan Ab† D…w™d. Ed. Mu|ammad Mu|y† al-D†n. S. l.: D…r al-Fikr, s. d., vol. 2, p. 

250. 
450 En una de las copias de Rabat (579 د) viene como Saw…d†n. 
451 Se trata de un personaje misterioso que, según la tradición, aún vive. Hay quien lo considera un profeta y 

quien lo considera simplemente un hombre dotado de una sabiduría especial. En el Corán aparece un 

encuentro entre él y Moisés (Véase Corán, 18: 64-81). 
452 Al-Ëum…n, p. 278; la edición árabe, pp. 385-386.  
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Mientras la gente viva en esta dicha completa, Gog y Magog romperán el dique453 se 

dirigirán a la tierra y el pájaro no encontrará un sitio vacío donde poner sus nidos. 

Entonces irán a Jerusalén y lanzarán flechas, y Jesús, la paz sea con él, y al-Mahd† los 

combatirán en Jerusalén, y ellos tirarán tantas flechas sobre los creyentes que éstas harán 

sombra sobre la criaturas. Y Jesús, la paz sea con él, pedirá a Dios contra ellos y al-Mahd† 

y los musulmanes que están con ellos dirán “amén”. Entonces Dios les enviará un viento 

tempestuoso que los aniquilará, y les hará crecer en sus cráneos granos que los matarán a 

todos en el día.  

 Y cuando hayan muerto, la gente se regocijará y se cumplirán los cuarenta años que 

estará Jesús, la paz sea con él, en la tierra. Y cuando Dios quiera tomar el espíritu de Jesús, 

la paz sea en él, enviará al ángel de la muerte con la imagen de un joven de hermoso rostro 

y de buen olor, al que Jesús, la paz sea con él, le dirá: ¡Oh joven! ¿Quién eres? Y le 

contestará: Soy un siervo de Dios y quiero recorrer la tierra contigo. Entonces saldrán 

Jesús y el ángel de la muerte desde Jerusalén hasta Medina acompañados por el imán al-

Mahd†, y cuando lleguen, rezarán juntos en la Mezquita del Mensajero de Dios, que Dios 

lo bendiga y salve, y entonces el ángel de la muerte dirá: ¡Oh espíritu de Dios! Resucítanos 

algunos muertos, pues te vi entre los Israelíes resucitar a los muertos con el permiso de 

Dios, para preguntarles. Jesús dijo: ¿Tú estabas entre los Israelíes? Y dirá: Sí, y vi a tu 

padre Adán y a Enoch  (Idr†s)454, Noé, Abraham, H™d, Moisés, Salomón y a todos los hijos 

de Adán. Y le dirá: ¿Quién eres tú que has visto a todos los hijos de Adán? Responderá: Si 

resucitas para nosotros a algunos de muertos te diré quien soy. Entonces Jesús, la paz sea 

con él, los llamará: ¡Oh los de las tumbas!, levantaos con el permiso de Dios. Y la tierra se 

abrirá y saldrán tres personas, la cara de uno de ellos será como la luna en la noche de su 

plenitud, la del segundo será como el color del azafrán y la del tercero como una cueva. 

Entonces Jesús, la paz sea con él, les preguntará: ¿Quiénes sois y cuál es vuestra situación? 

Y dirá el primero: ¡Oh espíritu de Dios!, yo era pobre en la vida terrenal, tenía paciencia, 

estaba agradecido a Dios en cualquier situación, y al morir, encontré junto a Dios la gran 

riqueza y olvidé este mundo y sus aflicciones; Tuba es para los que tienen temor de Dios, 

mientras que la desgracia es para los soberbios. Dirá el segundo: ¡Oh espíritu de Dios!, yo 

era rico y tenía riquezas en esta vida que pensaba que nunca se acabarían y que me 

                                                
453 Es el dique que había hecho Alejandro Magno (å™ l-Qarnayn).  
454 Para profundizar más sobre la figura de este profeta, véase CASTILLO CASTILLO, Concepción. "El 

profeta Idrīs y su "viaje al Más Allá". Actas XVI Congreso de la UEAI. Salamanca, 1995, pp. 125-136. 
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beneficiarían en el momento de la muerte, pero no me sirvió de nada y ahora soy 

atormentado en mi tumba, en la medida en la que dispuse de esa riqueza en la vida terrenal; 

ahora espero de Dios que me alivie por la bendición de haberte visto, ¡oh, espíritu de Dios! 

Y el tercero dirá: ¡Oh, espíritu de Dios!, yo era en la vida terrenal de aquéllos que no creen 

y desobedecen, me olvidaba de la muerte y mi desgracia me hizo olvidar el recuerdo de 

Dios, sea Ensalzado, y héme aquí hoy que no encuentro descanso ni me libro del tormento.  

 Jesús, la paz sea con él, les dirá: Volved a vuestras tumbas, Dios es más Sabio que 

vosotros. Y caerán muertos como estaban al principio y los engullirán sus tumbas455. Luego 

Jesús y el ángel de la muerte irán456 a la Rauda Verde (al-Rawÿa al-Jaÿr…’), junto a la 

tumba del Mensajero de Dios, que Dios lo bendiga y salve, y saludarán al Mensajero de 

Dios, que Dios bendiga y salve, y le pedirán a Dios que les dé de Su favor. Luego, el ángel 

de la muerte le dirá a Jesús, la paz sea con él: ¡Oh, espíritu de Dios!, en realidad te hice ver 

aquellos muertos para que sepas que ninguna de las criaturas vivientes se libra de la 

muerte, y que si se hubiera librado alguien, habría sido el que está en esta tumba, es decir, 

Mu|ammad, que Dios lo bendiga y salve.  

 Después, el ángel de la muerte desaparecerá y traerá una fragancia del Jardín más 

rápido que un parpadeo, cuyo olor arrebatará los espíritus y los hará volar hasta Su 

Creador.  Entonces Jesús la tomará en su mano y le gustará tanto que no podrá controlarse 

a sí mismo con respecto a ella, y le dirá el ángel de la muerte: ¡Oh, espíritu de Dios! Yo 

soy el ángel de la muerte y Dios me ha mandado tomar tu espíritu con esta fragancia. Y 

Jesús la tomará y la olerá sabiendo que conlleva la muerte, sin embargo, no podrá evitarlo 

y, al olerla, caerá muerto. Entonces Jesús será lavado, amortajado y enterrado en el lugar 

destinado para él, detrás de Ab™ Bakr al-Ÿidd†q y ‘Umar, que Dios esté Complacido con 

ambos, en compañía del Mensajero de Dios, que Dios lo bendiga y salve, en la Cúpula 

Verde (al-Qubba al-Jaÿr…’)457.  Cuando hayan acabado de enterrar a Jesús, la paz sea con 

él, y salgan de allí, encontrarán el olor de aquella fragancia extendido por toda la tierra, el 

viento lo llevará por doquier, y no habrá creyente sobre la faz de la tierra que lo huela al 

que no le arranque las venas de su corazón: unos morirán al instante, otros en el mismo día 

y otros a los pocos días. Ese olor no lo percibirá ningún incrédulo, ni hipócrita, ni 

desobediente, y cuando mueran los mejores, quedarán los peores; las criaturas se 
                                                
455 Un lugar de la mezquita del Profeta, que Dios lo bendiga y salve, contiguo al lugar donde está enterrado. 
456Al-Ëum…n, p. 279; la edición árabe, p. 387. 
457 La tumba del Mensajero de Dios, que Dios bendiga y salve, que está en una estancia de su casa, contigua a 

su mezquita. 
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confundirán unos con otros como animales sin reconocer el bien ni reprobar el mal. 

Entonces Dios mandará al sol que salga por donde se pone, y Dios mandará a Rafael 

(Isr…fīl) en la noche del viernes soplar en la trompeta y será el fin del mundo. Y el dominio, 

la continuidad y la permanencia pertenecen a Dios, el Único, el Dominante. 

 Y en el hadiz del Mensajero de Dios, que Dios bendiga y salve, se dice: “No tendrá 

lugar la Hora hasta que los hijos de Isaac (Is|…q) invadan una ciudad que tendrá una parte 

de ella en la tierra, y otra en el mar”458. Dice Ibn Barraŷ…n en el libro Tan…suq al-|ikma (La 

cohesión de la sabiduría) que es Constantinopla, y que los Ban™ Is|…q son los Ban™ al-‘‡¡ 

(Esaú) Ibn Is|…q. Isaac tuvo dos hijos, Jacob (Ya‘q™b) y Esaú  (al-‘‡¡). Esaú es (conocido 

por) al-A¡far (el Amarillo), su descendencia son los R™m, y fueron llamados los Ban™ 

A¡far por la palidez de la cara de Esaú. Quien crea que los R™m son los cristianos está 

equivocado, porque los R™m son los Turk de cuyo islam habla el Mensajero de Dios, que 

Dios bendiga y salve, cuando dijo: “Dejad a los Turk mientras ellos os dejen, pues la Hora 

no tendrá lugar sino cuando la mayor parte de la gente sean los R™m”459. 

 El imán Ibn BarraØ…n dijo acerca de Sus palabras, sea Ensalzado: ﴾Alif, lam, mim. 

Los R™m han sido vencidos en la tierra más próxima 460﴿ , es decir, en Jerusalén y al-Š…m, lo 

cual sucedió durante el califato de ‘Umar, que Dios esté Complacido con él. Y Sus 

palabras, sea Ensalzado: ﴾En algunos años﴿461 se refieren a  unos decenios, setenta 

semanas, trescientos cincuenta años462, transcurridos los cuales los R™m vencerán a los 
                                                
458 ðad†Å recogido por Muslim en su Ÿa|†|. Capítulo “al-Fitan wa-ašr…¥ al-s…‘a”. Ed. Beirut: Manš™r…t al-

Murakkab al-TiØ…r†, s. d., vol. 8, pp. 187-188. 
459 La primera parte del |ad†Å “Dejad a los Turk mientras ellos os dejen” la recogió Muslim en su Ÿa|†|, sin 

embargo el resto del |ad†Å “la Hora no tendrá lugar sino cuando la mayor parte de la gente sean los R™m” está 

recogido en Sunan Ab† D…w™d. También este |ad†Å se encuentra en Sunan al-Nas…’†, con distintos 

enunciados. Véase MUSLIM. Ÿa|†| Muslim. Capítulo “al-Fitan wa ašr…¥ al-s…‘a”, vol. 8, p. 176; AB• 

DƒW•D AL-SIËISTƒN‡ Sulaym…n. Sunan Ab† D…w™d. Capítulo “al-Nahy ‘an tahy†Ø al-turk wa-l-|abaša”, 

vol. 2, p. 515; AL-NASƒ’‡ Ab™ ‘Abd al-Ra|m…n, A. al-Sunan al-kubrà. Capítulo “Gazwat al-turk wa-l-

|abaša”. Beirut: D…r al-Kutub al-‘Ilmiyya, 1991/1411, vol. 3, p. 28. 
460 Véase el Corán: (30:1-3). 
461 Véase el Corán: (30:4). 
462 Parece tratarse de una interpretación sui géneris de al-Šu¥ayb†. Los comentaristas tradicionales dicen que 

la expresión “algunos años” se refiere a un periodo entre siete y nueve años, según implica la propia 

expresión árabe. Además al-Šu¥ayb† lo interpreta como referido a la derrota de los musulmanes a manos de 

los R™m, mientras que los comentaristas lo interpretan referido a la derrota de los persas a manos de los R™m. 

Véase AL-QUR¦UB‡ Ab™ ‘Abd All…h, M. al-Ë…mi‘ li-a|k…m al-Qur’…n,- Tafs†r al-Qur¥ub† -. Riad: D…r 

‘ƒlam al-Kutub, 2003/1423, vol. 14, p. 1-3; AL-ŸƒB•N‡ Mu|ammad ‘Alī. Ÿafwat al-taf…s†r. Beirut: D…r al-
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musulmanes y los desposeerán de la mayor parte de las fronteras de al-Š…m463. Luego 

vendrán a ellos los Agz…z464 desde la tierra del oriente y desde la tierra de los persas, los 

expulsarán de todas las fronteras, conquistarán la tierra de Armenia, y terminará así el 

periodo de los R™m en la tierra de al-Š…m en el año cuatrocientos noventa (1097 d.C.). Y a 

esto se refieren las palabras de Dios en el Corán: ﴾Y ese día se alegrarán los creyentes por 

el auxilio de Dios 465﴿ .   

  El Mensajero de Dios, que Dios lo bendiga y salve, dijo: “No tendrá lugar la Hora 

hasta que los musulmanes no luchen contra los judíos que seguirán a al-DaØØ…l. Entonces 

los musulmanes los combatirán al lado de  Jesús, la paz sea con él, hasta matarlos a todos”. 

Y eso es porque los judíos nunca dejarán su religión, de manera que no se puede esperar de 

ellos misericordia nunca, tal y como lo indican las palabras de Dios, sea Ensalzado: 

﴾Encontrarás que los más acérrimos en enemistad hacia los que han creído son los judíos y 

los que han asociado (otros dioses con Dios), y encontrarás que los más cercanos en afecto 

a los que han creído son los que dicen: «Somos cristianos»﴿466.  

 Dijo Dios, el Altísimo: ﴾No el de los que son motivo de ira, ni el de los 

extraviados﴿467. Y los que son motivo de ira son los judíos, y los extraviados son los 

cristianos. Del extraviado se puede esperar que siga la guía, pero de los que son motivo de 

ira no hay ninguna esperanza.  

Dijo el Profeta, que Dios lo bendiga y salve: “Al-DaØØ…l saldrá en mi nación y 

permanecerá en ella cuarenta, y le seguirán setenta mil judíos de Isfahán, que llevarán 

mantos persas (¥ay…lisa)”468. Al-DaØØ…l tendrá la frente alta, será tuerto y tendrá las fosas 

                                                                                                                                              
Qur’…n al-Kar†m, 1981, vol. 2, p. 471; IBN KAÄ‡R Ab™ l-Fid…’ I. Tafs†r al-Qur’…n al-Kar†m. Ed. S…m† Ibn 

Mu|ammad Sal…ma. S. l.: D…r ¦†ba li al-Našr, 1999/1420, vol. 6, pp. 296-299; AL-TIRMIå‡, M. al-Ë…mi‘ 

al-¡a|†|, - Sunan al-Tirmi÷† -. Beirut: D…r al-Tur…Å al-‘Arab†, s. d., vol. 5, pp. 342-344. 
463 Al-Ëum…n, p. 280; la edición árabe, pp. 388-389. 
464 En la copia de Rabat viene la palabra al-gurab…’ (los extraños) en vez de los Agz…z. Éstos últimos son una 

etnia de los turcos. Véase MAALOUF Luis. al-MunØid f† al-luga wa-l-…d…b wa-l-‘ul™m. Beirut: al-Ma¥ba‘a 

al-K…Å™l†kiyya, 1956, p. 550. 
465 Véase el Corán: (30:4-5). 
466 Véase el Corán: (5:82). 
467 Véase el Corán: (1:7). 
468 Este |ad†Å lo transmitieron Muslim, A|mad ibn ›anbal y al-Tirmi÷† con distintos enunciados manteniendo 

el sentido general del mismo. Véase MUSLIM. Ÿa|†| Muslim. Capítulo “al-Fitan wa ašr…¥ al-s…‘a”, vol. 8, p. 

207; IBN ðANBAL, A. al-Musnad, vol. 3, p. 224; AL-TIRMIå‡, M. al-Ë…mi‘ al-¡a|†|, - Sunan al-Tirmi÷†-, 

vol. 4, p. 509. 
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nasales anchas. Le dirá a la gente: Yo soy vuestro señor supremo. Luego Dios, sea 

Ensalzado, enviará un viento desde la parte de al-Š…m que se llevará a todo aquel en cuyo 

corazón haya un átomo de fe y quedarán los peores de las criaturas que no reconocerán lo 

reconocido (el bien) ni reprobarán lo reprobable. Entonces Satanás (al-Šay¥…n) les mandará 

adorar a los ídolos hasta que no quede ningún creyente sobre la faz de la tierra. Y Dios 

mandará a Rafael soplar en la trompeta y caerán fulminados quienes estén en los cielos y 

en la tierra, salvo quien Dios quiera.  

 Luego Dios enviará una lluvia que hará brotar a la gente como brota la hierba, y  

ordenará a Rafael que sople en la trompeta el soplido de la resurrección y todos se 

levantarán mirando. Dios mandará a un anunciador que proclame: ¡Oh gente! Acudid a 

vuestro Señor. Y las criaturas se juntarán todas en un mismo terreno. Luego se dirá: Salid, 

remesa del Fuego, y de cada mil saldrán novecientos noventa y nueve. ﴾ El día que se 

ponga de manifiesto la gravedad de la situación y sean llamados a postrarse y no 

puedan﴿469, ﴾ la mirada rendida, los cubrirá la humillación! Ese es el día que se les había 

prometido ﴿470. 

 

 Aquí termina. Las alabanzas a Dios el Señor de todos los mundos y la Paz y la 

Bendición sean con nuestro señor Mu|ammad, el sello de los Profetas y el imán de los 

Enviados, así como con su familia y compañeros, todos, y los que les siguieron y siguieron 

a éstos en hacer el bien hasta el día de la Retribución. Y nuestra última súplica es que la 

alabanza pertenece a Dios, el Señor de los mundos471. 

                                                
469 Véase el Corán: (68:42). 
470 Véase el Corán: (70: 44). El autor cita estas conocidas aleyas del Corán sin indicar que son tales.  
471Al-Ëum…n, p. 281; la edición árabe, pp. 389 - 390.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Ab™ ‘Abd Allāh al-Šu¥ayb† ha contribuido al ámbito del conocimiento con varias 

obras que han sobrevivido desde el siglo XVI, época de conflictos en el Magreb entre, por 

una parte, los regímenes Wa¥¥…s† y Sa‘d†, y por otra, a través de conflictos externos 

mantenidos por el colonialismo español y portugués asentado en el Atlántico.  

Podemos destacar como un rasgo de su personalidad su afán por aislarse totalmente 

del mundo exterior, alejándose de la política.  Prefirió cultivar la tierra y practicar la pesca 

como manera de sobrevivir, a la vez que se dedicaba al estudio y a la escritura con el deseo 

constante de aumentar su conocimiento, sobre todo a partir de su viaje a Oriente, que duró 

algunos años, para cumplir el deber de la peregrinación y buscar más conocimiento y 

sabiduría visitando a hombres sabios y místicos, tras lo cual regresó al Magreb y continuó 

aumentado su saber y su experiencia, plasmándolos en la redacción de libros. 

  En este contexto cabe destacar la importante función que ejercieron las mezquitas 

del siglo XVI incentivando el estudio en profundidad de la religión islámica y otros 

saberes, siendo la parte más importante de éstos el estudio del pensamiento místico desde 

la base del Corán y la Sunna. Esto fue lo que hizo crear una cantidad enorme de obras 

religiosas, algunas copiadas de sus originales, y otras interpretaciones o resúmenes de las 

mismas. Todas sirven como bibliografías enriqueciendo el patrimonio cultural, gracias en 

parte a los moriscos, que aumentaron el número de las obras creadas. Nuestro autor 

desempeñó un papel muy importante en su época, de una parte por sus diecisiete obras y, 

de otra parte, por sus enseñanzas como maestro. Fue bajo su tutela como descolló Ab™ 
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Na‘†m Riÿw…n al-Ëanaw† (m 991/1583) en las ciencias del |ad†Å. En general una de las 

formas más comunes de literatura durante el siglo del autor, fue la compilación de varios 

temas, especialmente religiosos.  

 En resumen, el autor enseña y justifica su fin esencial para escribir cuando dice en 

su obra Mift…| al-Øannah (La llave del Paraíso): 

 

"(...) mi propósito, si Dios quiere, es componer esta obra para que sea un recuerdo 

para mí mismo y para quien quiera Dios después de mí. Todo ello procedente de lo 

que dijeron los que han indagado la verdad, las obras de los que pasaron, los textos 

de los gnósticos, el testimonio de los estudiosos del |ad†Å y los consejos de los 

consejeros. No porque yo sea de la gente que inventa en materia de religión e 

incurre en innovaciones, sino que lo he hecho únicamente con la esperanza de 

obtener la intercesión"472. 

 

ومرادي إن شاء اهللا  جمع هذا التأليف ليكون تذكرة لنفسي ولمن شاء اهللا من بعـدي ،         ... «

كل ذلك من كالم المحققين وكتب الماضين ونصوص العارفين وشواهد المحدثين ونـصائح             

  »...اصحين ، ال أني من أهل االختراع واإلبتداع ، إنما رجوت اإلشفاعالن

 

Su magna obra, el Kitāb al-Ëumān, está marcada por muchos aspectos, ofreciendo 

una base muy importante a informaciones tomadas de investigadores como apoyo para sus 

ideas, por la cantidad de materia que contiene, además del valor literario del autor en su 

época, la fama de los moriscos y su desarrollo en todos los campos. Y por otro lado, la 

obra contiene partes muy importantes de la biografía del Profeta y de la Sunna, que fueron 

unas de las primeras motivaciones importantes para investigar, siendo también la razón de 

citarlas como fuente de gran valor en obras mencionadas anteriormente en el apartado 

dedicado al valor de la obra como fuente III.3.  

Es habitual en muchas ocasiones cuando tratamos el conocimiento de los sabios, 

autores, historiográficos, filósofos, biógrafos, literarios, poetas, geógrafos musulmanes y 

árabes, que nos surjan dificultades y obstáculos para identificarlos. Los datos de dichos 

autores son escasos, apenas nos llegan informaciones sobre ellos; además, son dudosos a 

causa del desacuerdo entre los intelectuales. En nuestro caso, como cualquier trabajo de 

investigación, surgen algunas dificultades. De ellas, la escasez de fuentes que hablen sobre 
                                                
472 AL-ŠU¦AYB‡, M. Mift…| al-Øannah. Ms. de la Biblioteca General de Rabat nº: 2558 ك.  
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nuestro autor hace especialmente difícil reconstruir su propia vida. De ahí, que de no haber 

sido por sus propias obras, hubiera sido del todo imposible destacar los pocos datos que 

hemos podido recoger sobre sí mismo. Igualmente he encontrado bastantes dificultades 

para una coherente verificación de los a|…d†Å debido a que nuestro autor, por una parte, y 

en algunas ocasiones, los intercala en su texto sin ningún aviso o símbolo, y también los 

reformula como si fueran sus propios dichos, lo que produce una clara confusión al lector; 

además, mezcla y junta los a|…d†Å del mismo sentido en uno solo, haciéndo todavía más 

compleja su identificación.  

La inexistencia de fuentes bibliográficas que hayan tratado antes este tema o algo 

relativo a él plantea múltiples escollos para avanzar en nuestra investigación, sin olvidar 

que el corpus en su totalidad está en lengua árabe clásica, es decir, primero se plantea la 

dificultad de comprender el texto a la perfección en el árabe moderno y después intentar 

traducir e interpretar su contenido, tarea difícil para nosotros que no tuvimos ninguna 

formación académica en traducción, ni tampoco en filología española. Pero a pesar de los 

pesares hemos logrado el objetivo, hemos tenido el coraje y atrevimiento para descubrir lo 

ya casi olvidado, pasando por marginados siglos y siglos de historia, que muchos 

investigadores creyeron que su investigación sería una pérdida de tiempo. Pero ahora 

podemos asegurar, y a todos en general, que ha merecido la pena haberlo hecho, existía 

además una necesidad imperiosa o casi obligatoria, de tomar la iniciativa para desvelar los 

misterios de esta obra y descubrir una nueva manera de redactar, y de narrar, así como un 

nuevo arte de cómo imaginar, fruto de una época convulsa y decadente. Dado el enorme 

volumen del libro, muchas veces durante su estudio nos hemos sentido como si 

estuviésemos emprendiendo un recorrido por el mundo hacia diferentes lugares y distintas 

épocas. 

No podemos concluir este estudio sin antes aconsejar humildemente a futuros 

investigadores para que sigan nuestros pasos y de esta manera avanzar y profundizar de 

manera más exhaustiva en esta interesante investigación.  
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 اِرب أخِْرصتَخْي م ِفاِنم الجتابكَِ

الزاِنم  

  

  
  ندلسي   تأليف الحاج محمد الشُّطَيبي األ

)   م 1556  - م 1477/  هـ 963 - هـ 882                                   ( 



 

 



 

 

  

  

  

         

  

  

  

  

وصلى اهللا على سيدنا وموالنا محمد صلى اهللا عليه وسـلم وعلـى آلـه               بسم اهللا الرحمان الرحيم       

  .أجمعين 

  

  كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان

  

  .إلمام أبي عبد اهللا سيدي الحاج محمد الشطيبي األندلسي رحمه اهللا تأليف الشيخ الفقيه ا   

    

الحمد هللا رب العالمين ، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى جميع النبيئين المرسـلين                 

  .والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم 

ما رأيت كتب أخبار الزمان كثيرة اختصرت منها مـا أمكننـي            ل: قال المؤلف سامح اهللا له        

ليكون فيه وعظ للمعتبرين وتذكرة للمتقين ، وتبصرة للمتفكرين واهللا الموفق المعـين ، فاختـصرت     

فصل من بدء الدنيا إلى ظهور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وفصل              : من جميعها ثالث فصول     

 عليه وسلم إلى وفاته صلى اهللا عليه وسلم ، وفصل من وفاتـه            من ظهور مولد رسول اهللا صلى اهللا      

صلى اهللا عليه وسلم إلى النفخ في الصور مع ما يقع من خالل ذلك من األبواب والغرائب ونـسأل                   

  .الجالل سبحانه  العظيم ذو اهللا العظيم الحفظ من الزلل فهو

  



 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل األول



 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل األول
  

   بدء الدنيا واستمرارها إلى وقت ظهور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفي صفة

  

  

علم أن الدنيا عبارة عن هذا الزمان الذي أظهر اهللا فيه خلقه من عالم العـدم إلـى عـالم                    إ  

 ، وكـل ذلـك      1﴾ رف فخلقت خلقا ليعرفـوني    عنزا لم أُ  نت كَ ﴿ كُ : معنى قوله تعالى     الوجود وهو 

خلقه واهللا غني عن العالمين ، علمه محيط وقدرته ال يحاط بها بل هو الـذي      إظهارا لرحمته ولطفا ب   

أحاط بكل شئ علما وأحصى كل شئ عددا ، ال يسأل عما يفعل وهم يسألون سبقت رحمته غـضبه                   

فالعاقل ينظـر فـي صـنع اهللا    . كائن إلى يوم القيامة  وعمت نعمته مخلوقاته وقد جف قلمه بما هو    

 ع الخلق بأنفسهم ألنهم مقلبون في قبضة اهللا ليس لهم من األمر شيء ، فلـو          بخلقه وال ينظر في صن    

فسلم له األمـر وارض منـه   . همت جميع المخلوقات على رفع ما وضع وإعطاء ما منع ما قدروا           

بالحكم متيقنا أن ما أصابك من حسنة فمن اهللا وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأن كل نعمـة منـه             

ل وهو الذي ال راد لفضله وال معقب لحكمه وال مدبر معه في خلقه ، أال له                 فضل وكل نقمة منه عد    

                                                
 ليس مـن كـالم   «: هذه ليست آية قرآنية ، إنما هي معروفة عند الصوفية كحديث قدسي يتداولونه فيما بينهم ، وفي هذا قال ابن تيمية                 1

اوى ابن تيمية ، طبعة مجمع الملك فهد لطباعـة المـصحف الـشريف ،    انظر مجموع فت . »النبي وال يعرف له سند صحيح وال ضعيف       

ـ       وتبعه على هذا الزركشي في      ؛ 122:  ، ص    18: ، ج      1425/2004 التذكرة في   " الآللئ المنثورة في األحاديث المشهورة المعروف ب

   .136: م ، ص 1986/ هـ  1406  ، دار الكتب العلمية ،"األحاديث المشتهرة
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الخلق واألمر تبارك اهللا رب العالمين ، لم يخلق خلقا عبثا ولم يترك مهمـال ، فتبـارك اهللا أحـسن         

  . الخالقين 

 

 أول خلق اهللا تعالى  

  

رشه على الماء أمـر اهللا    لما أراد اهللا خلق الدنيا وكان ع      « :  رحمه اهللا      1قال وهب بن منبه     

سبحانه الماء باالضطراب فاضطربت أمواجه ألف حقب ، في كل حقب ألف قرن وفي كـل قـرن                  

ألف سنة وفي كل سنة ألف شهر وفي كل شهر ألف يوم وفي كل يوم ألف ساعة ، في كـل سـاعة         

 هللا منه األرض ألف مرة ، فاجتمع في هذه المدة فوق الماء كوم من الزبد فخلق ا2مثل الدنيا سبعين

أول يوم خلقه اهللا تعالى ، ثم        ورقى دخان تلك األمواج ، فخلق اهللا منه السماوات في يوم األحد وهو            

خلق يوم االثنين وخلق فيها الشمس والقمر والنجوم ، ثم خلق يوم الثالثاء وخلـق فيـه دواب البـر     

ت ، ثم خلق يوم الخميس وخلـق        والبحر والهواء ، ثم خلق يوم األربعاء وخلق فيه األرزاق واألقوا          

فيه الجنة والنار ، ثم خلق يوم الجمعة وخلق فيه آدم وزوجته ، ثم خلق يوم السبت ولم يظهر فيـه                      

﴿وهـو الـذي    : فهذا معنى قوله تعالى     . » إسرائيل للعبادة   من الكائنات ولذلك اتخذه بنو     يءخلق ش 

وأول ملـك خلقـه اهللا تعـالى         . 3 وكَان عرشُه علَى الْماء ﴾     خَلَق السماواِت واَألرض ِفي ِستَِّة َأيامٍ     

 سبحان اهللا عدد    :جبريل عليه السالم ، ثم خلق حملة العرش وهم ثمانية أمالك منهم أربعة تسبيحهم               

سعة رحمته ، سبحان اهللا عدد عفوه بعد قدرته ، سبحان اهللا عدد حلمه بعد علمه ، سبحان اهللا عـدد            

مه وأحصاه كتابه ، فهم يسبحون الليل والنهار وال يفترون وال يكيف صـورة خلقهـم   ما أحاط به عل 

يسبح اهللا ويقدسه     فخلق اهللا واحدا منهم على صورة إنسان فهو        ىإال اهللا تعالى ، وأما األربعة األخر      

يـسبح اهللا ويقدسـه    ويسأله الرزق لبني آدم ويستغفر اهللا لهم ، وخلق الثاني على صورة ثور فهـو             

يسبح اهللا تعالى ويقدسه ويـسأله       يسأله الرزق للبهائم واألنعام ، وخلق الثالث على صورة أسد فهو          و

 الحوت الذي عليه األرض فهو     الرزق للوحوش والسباع ، وخلق اهللا الرابع على صورة النسر وهو          

                                                
 وكـان  ، للهجرة 34ولد في سنة  . اليمنالذماري نسبة لذمار في :  ويقال ،عبد اهللا الصنعاني  ن منبه بن كامل بن سيج أبووهب ب هو  1

 وأسلم على عهد النبي فحـسن إسـالمه         كسرىها أيام   خرج من " منبه" ، وكان والده     هراة من   خراسان ، أصلهم من     فارسوهب من أبناء    

 ؛ حلية 100:  ، ص 1: بيروت ، ج : لذهبي ، دار إحياء التراث العربي  انظر تذكرة الحفاظ ل.هـ 110وتوفى وهب سنة  . اليمنوسكن 

 ؛ تهذيب التهذيب البن حجر العسقالني، 81-23:  ، ص 4: م ، ج 1967/هـ1387بيروت ، : األولياء لألصبهاني ، دار الكتاب العربي   

   .     168-166:  ، ص 11:  ، ج م 1968بيروت ، : دار صادر 
 . إال أنها واردة في نسخة الرباط  ،محذوفة في النص مع كتابتها في الهامش  جاءت كلمة سبعين2
  .7 سورة هود ، اآلية 3
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رش الحجـب   يسبح اهللا ويقدسه ويسأله الرزق لدواب البحر وسكان المياه ، ثم خلق اهللا بعد حملة الع               

التي تلي العرش وهم ألف ألف حجاب غير حجب العزة وحجب الجبروت ، ثم خلـق اهللا المالئكـة              

ين ، ثم خلق المالئكة الروحانيين ، ثم سائر المالئكة التي           يالحافين بالعرش ، ثم خلق المالئكة الكروب      

د الـسماوات الـسبع فهـم       ال تسميهم سائر الخلق وال يعلم حقيقتهم وكيفيتهم إال اهللا تعالى وهم جنو            

يسبحون الليل والنهار ال يفترون وال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يـؤمرون ، ثـم خلـق اهللا                    

  . أعظم المالئكة خلقة حورال

﴿ يوم يقُوم   : يحشر اهللا العالم كله في صعيد واحد والروح في صعيد واحد وهم قوله تعالى                 

يقوم يوم القيامة سائر الجن واإلنـس والبهـائم   « : قال علماء المفسرين    ، 1 ﴾ الروح والْملَاِئكَةُ صفا  

والوحوش وسكان الوجود من بر وبحر وجميع األمم السالفة قبل آدم كلهـم فـي نـصف المحـشر        

خلق اهللا الخلق عشرة أجزاء ، تـسعة        « : وقال كعب األحبار    . » والروح وحده في نصف المحشر    

سائر بني آدم وياجوج وماجوج ، وخلق اهللا الشياطين تسعة أجزاء وجزء            أجزاء للجن وجزء واحد ل    

واحد للجن واإلنس وياجوج وماجوج وخلق المالئكة الكروبيين تسعة أجزاء وسائر الجن والشياطين             

آدم وياجوج وماجوج جزء واحد ، وخلق اهللا مالئكة الرحمة ومالئكة العـذاب تـسعة أجـزاء         وبنو

وأيـن  . » آدم وياجوج وماجوج والمالئكة الكـروبيين جـزء واحـد          وبنووسائر الجن والشياطين    

﴿ ومـا   :المالئكة الحاميون وأين المالئكة المقربون الذين لم يعلم بهم إال اهللا سبحانه كما قال تعالى                

ه  ، أي من أحاط بكل شئ علما وأحصى بكل شئ عددا يقدر وال يقدر علي               2يعلَم جنُود ربك ِإال هو﴾َ    

  . بكل شئ عليم  ويجير وال يجار عليه وهو

خلق عظيم اسـمه الـسرا    ثم خلق اهللا بعد خلق الروح البهموت وهو« : قال وهب بن منبه      

ألقاه اهللا على كاهل الروح الملك العظيم ، ثم خلق الثور فوق الحوت ، ثم خلق الريح العقـيم التـي                     

  وهو - العظيم ثم دحى األرض على قرن الثور       تحمى بها نار جهنم فهي مخزونة في نيف هذا الثور         

 فخلق اهللا الجبال وأرساها بها كـي ال تتحـرك وال   - أي بسطها وسطحها فمادت     3معنى ﴿ دحاها﴾  

تحيد ، ثم خلق جميع دواب البحار معلومها ومجهولها ثم خلق سكان األرض من وحوشها ودوابها ،                 

 والغيام والشمس والقمر والليل والنهار ودبر       ثم خلق جبل قاف وجعله محيطا بها ، ثم خلق السحاب          

العالم كله ، وليس في األرض بشر ، فكان كذلك مدة طويلة ال يعلمها إال اهللا ، ثم خلق فيهـا قـوم                       

                                                
  .38 سورة النبأ ، اآلية 1
  .31 سورة المدثر ، اآلية 2
 األدحـوة  -3 بمعنى دفعه وساقه  ؛     -2 دحا الشئ دحوا أي بسطه ووسعه  ؛          -1:وللدحولة ثالث معاني     . 30سورة النازعات ، اآلية      3

  .واألدحية هي بيض النعام في الرمل  ، وتقول العامة الدحية بمعنى البيضة 
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 فبعث فيهم نبيا لهم يسمى يوسف بـن يـانون            ، على صورة بني آدم يقال لهم اليانون وهم ألف أمة         

هللا عنه ، فقتلوه فأرسل اهللا عليهم نارا من السماء فـأحرقتهم            فأمرهم بما أمره اهللا ونهاهم عما نهى ا       

على آخرهم وبقيت األرض خالية ما شاء اهللا ، ثم خلق قوما يقال لهم اللمون وبعث فيهم نبيـا لهـم                    

يسمى الحي فأمرهم بما أمر اهللا  ونهاهم عما نهى اهللا فقتلوه ، فأرسل اهللا عليهم نارا مـن الـسماء                     

م وبقيت األرض خالية ما شاء اهللا ، ثم خلق اهللا خلقا فـي األرض يقـال لهـم            فأحرقتهم على آخره  

الطماطم فبعث اهللا نبيا منهم فبدلوا وغيروا ، فأمرهم ونهاهم فأحرقهم اهللا بنار من الـسماء وبقيـت                  

األرض خالية ما شاء اهللا ، ثم خلق اهللا قوما من بني آدم فمكثوا فيها عشرة آالف سنة وفنـوا علـى     

 ، وخلق اهللا آدم آخر كذلك أيضا إلى عشرة آالف آدم ومكث فيها كـل آدم وذريتـه عـشرة               مآخره

البشر الذي أسجد له مالئكته وفضله علـى سـائر           أبو آالف عام ، ثم خلق اهللا آدم األكبر بيده وهو         

  .» األمم المتقدمة بولده محمد صلى اهللا عليه وسلم 

ا الذي أول ما خلق اهللا نوري ، وأول ما سـجد هللا    أن{ : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

ونـور البـصيرة     نوري ، ومن نوري خلق اهللا العرش والكرسي واللوح والقلم والـشمس والقمـر             

وقد خرج اإلمام الطبري عن أبي عبـد         . 1} والبصروالعقل والمعرفة التي في جميع خواص البشر      

ان الثوري عن أبيه عن مجاهد عـن ابـن          اهللا ابن خميس عن عامر بن رجاء عن العبسي عن سفي          

صلينا مع رسول اهللا صـلى  « : أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنهم قالوا       عباس وعبد اهللا بن عمرو    

اهللا عليه وسلم صالة الغداة ثم أسند ظهره إلى المحراب ووجهه صلى اهللا عليه وسلم يـتألأل نـورا                   

 ما أحسن خلقك وأصدق      ، يا رسول اهللا  : ب    وحسنا وجماال وطالقة وبشاشة فقال له عمر بن الخطا        

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه       . » حديثك وأرأف مودتك وأزين معاملتك هللا والعباد يا رسول اهللا           

يا عمر ، أتدري من أنا ؟ أنا الذي أول ما خلق اهللا نوري وأول من سجد هللا نوري ، وأنـا      { : وسلم  

واللوح والقلم والشمس والقمر ونور البـصيرة والبـصر         الذي خلق اهللا من نوري العرش والكرسي        

يا عمر ، أتدري من أنا ؟ أنا الذي كتب اهللا اسـمي         . والعقل والمعرفة التي في قلوب خواص البشر        

له إال اهللا محمد رسول اهللا وذلك قبـل أن          إمع اسمه على ساق العرش ولم يسكن حتى كتب عليه ال            

يا عمر ، أتدري من أنا؟ أنا التي قالت المالئكـة لجبريـل            . ر  يخلق الخلق بسبعين ألف عام وال فخ      

عليه السالم لما سجدنا آلدم ؟ قال لها تعظيما وتشريفا لولد من أوالده في صلبه يسمى محمدا صـلى   

يا عمر ، أتدري من أنا ؟ أنا الذي خلق اهللا آدم وذريته على حروف هجاء اسـمي                  . اهللا عليه وسلم    

األولى واليدان بمنزلة الحاء والبطن بمنزلة الميم الثانية والرجالن بمنزلة الدال           فالرأس بمنزلة الميم    

                                                
هـ  ،    1392هذا الحديث ذكره ابن عربي الصوفي في الفتوحات المكية ، تحقيق عثمان يحيى ، وزارة الثقافة المصري ، دار صادر ،                       1

  .119:  ،  ص 1: ج 
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يا عمر ، أتدري من أنا ؟ أنا الذي قبل اهللا توبة آدم بي وأنجى نوحا في السفينة بي وبـي    . وال فخر   

ال براهيم وموسى وعيسى ، وما من نبي إال ودعا اهللا بي فلم ترد له دعوة و               إاستجاب دعوة صالح و   

يا عمر ، أتدري من أنا ؟ أنا الذي اسمي في السماء أحمد وفي األرض محمد وفـي البحـار        . فخر  

يا عمر ، أتدري من أنا؟      . الماحي وفي القيامة الحاشر وفي الجنة القاسم وفي النار العاقب وال فخر             

 رمحـض أنا الرسول األول واآلخر ونبي الرحمة وصاحب الحوض المورود والمقـام المحمـود وال             

يا عمر ، أتدري من أنا ؟ أنـا الـذي           . في الدرجات وال فخر      المشهود واألزواج الطاهرات والعلو   

يـا  . بعثني الحق بالحق فنصرت الحق بالحق وضربت بالحسام حتى علت كلمة اإلسالم وال فخـر               

يـا  .  فخر   عمر ، أتدري من أنا ؟ أنا النبي العربي القريشي المكي البشير النذير السراج المنير وال               

عمر ، أتدري من أنا ؟ انا محمد بن عبد اهللا بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بـن                       

كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بـن خزيمـة بـن                       

 سليمان مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أذا بن أدد بن الهميسع بن نبت بن                   

براهيم بن تارح بن ناخور بن أسرع بن أرغوبن فالغ بن عابر            إسماعيل بن   إبن جميل بن قيدار بن      ا

بن أرفخشد بن سام بن نوح بن المك بن متوشلخ بن خانون بن يدد بن مهاليل بن قنان بن أنـوش                     ا

موج والموج   بن آدم وآدم من التراب والتراب من األرض واألرض من الزبد والزبد من ال              يثبن ش ا

من الماء والماء من الضبابة والضبابة من الدرة والدرة انتشأت من نور محمد صلى اهللا عليه وسلم                  

يا عمر ، أتدري من أنا ؟ أنا الذي حرم اهللا الجنة على سائر األمم حتى ندخلها أنا وأمتي                   . وال فخر   

لذي صـلى اهللا علـي ومالئكتـه        يا عمر ، أتدري من أنا ؟ أنا ا        . من قبلهم بأربعين عاما وال فخر       

  .انتهى الحديث } وأمركم بالصالة علي فطب نفسا وقر عينا فأنت يا عمر من رفقائي في الجنة 

 معنى اسمه أحمد أنه أحمد الحامدين وأحمد المطيعين وأحمـد العـارفين    «: 1قال ابن عطاء    

حمد الشافعين ومحمـد هـو   وأحمد المشتاقين وأحمد المقربين وأحمد الشاهدين وسيكون في اآلخرة أ     

  .»الذي كثرت محامده صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله 

  

  

  

  

                                                
ـ 709 -  هـ658( الصوفية ، الطريقة الشاذلية الطريقة ، بل أحد أركان شاذلي وصوفي مالكي فقيه ابن عطاء اهللا السكندري  1 . )  هـ

انظر شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف،  .  كان رجالً صالحاً عالماً  ؛"مرشد السالكين"و"  ترجمان الواصلين"و"  قطب العارفين"الملقب بـ 

  . 703:  ، رقم الترجمة 204:  ، ص 1: هـ  ، ج 1349بيروت ، : دار الكتاب 
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 خلق آدم 

  

لما خلق اهللا آدم بيده وجعله خليفة في األرض بعدما          « :  رضي اهللا عنه     1 قال كعب األحبار    

فكانت المالئكة قد رأت لألمم الماضية ما كانـت عليـه مـن المخالفـة      كان قبله من األمم السالفة

أتجعل فيها من يفسد فيها يفسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقـدس لـك ، ولـم            : والعصيان فقالوا   

قـال كعـب    . » أعلم مـا ال تعلمـون       : يعلموا بما أودع اهللا في آدم من النور المحمدي فقال لهم            

لهـم  وجميع األمم السالفة قبل آدم هي التي تسمى الورى وقيل أن الورى جميع الخلق أو              « : األحبار

ف جبل قاف وهم ثمانون ألـف أمـة وال يعلـم عـددهم إال اهللا     وآخرهم  ، وقيل أن الورى قوم خلْ      

الدنيا كلها على كاهل ملك والملك على سارية والسارية على قرن ثـور             :  وقال أهل العلم  . » تعالى

علـى  والثور على ظهر حوت والحوت على الماء والماء على الريح والريح على الهواء والهـواء                

الصفا والصفا على الموج والموج على الضياء والضياء على النور والنور على البهاء والبهاء على               

 السميع البـصير    2الظلمة والظلمة على الكون والكون على القدرة والقدرة ال يعلمها إال العالم القدير            

ذا أراد شيئا قال له كـن      ودبرها بال مزاج ، أمره بين الكاف والنون فإ         3الذي خلق األشياء بال عالج    

العـرش والكرسـي   : سبعة أشياء خلقهم اهللا لألبد فال يعلم أحد منتهـاهم  : وقال أهل العلم    . فيكون  

  .واللوح والقلم والجنة والنار واألرواح 

﴿ قُِل  :  وقد سألت اليهود رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الروح فأنزل اهللا تعالى عليه                  

  َأم ِمن وحن الِْعلِْم ِإالَّ قَِليالً ﴾        الرا ُأوِتيتُم ممي وبقال بعض  . يعني من المعرفة بحقيقة الروح       . 4ِر ر

السبعمائة قول ولم يوقف له على حقيقة والذي علموا من           اختلف في حقيقة الروح في نحو     : العلماء  

، وأن   يا ونفس سفلى  ، كما أن النفس نفسان نفس عل       روح أعلى وروح أسفل    ذلك أن الروح روحان   

يخـرج عنـد    الروح األسفل مرتبط بالنفس العليا ال يفارقها إال بفساد الجسم وأما الروح األعلى فهو       

ما يتعلمه النائم ويراه ثم يجد ذلك        النوم ويسرح ليجول ويعلم الروح األسفل فتدركه النفس العليا وهو         

                                                
 ، أسلم في عهد الخليفة عمـر بـن   بني إسرائيل وأنبياء وروايات واإلنجيل التوراة كان من يهود اليمن وصاحب معرفة وعلم كبير في  1

هو من علماء أهل الكتاب في اليمن ، المعروف أيـضا         . الخطاب وحدث بالكثير من الروايات اإلسرائيلية كما في كتب التفسير والحديث            

 ؛ أسد الغابة البـن األثيـر ،    52:  ، ص 1: ط ، ج . بيروت ، د    :  انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ، دار التراث العربي          .باسم أبو اسحاق    

   .487:  ، ص 4: ط ، ج . الشعب ، د 
  .العالم القدير محذوفتان في نسخة فاس مع اإلشارة إلى تصحيحها في الهامش  2
  ) .عوج ( والصواب هو ) ر( و) ف( النسختين هذا خطأ من المؤلف ،  فكلمة عالج وردت في  3

   .85 سورة اإلسراء ، اآلية 4 
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 الزوج والزوجة والنفس منزلهما الـساكنين       في يقظته ، وليس للروح األسفل والنفس العليا مثال إال         

 وقيـل أنهـا الخلقـة    ، 1﴿ ثُم َأنشَْأنَاه خَلْقًا آخَر فَتَبارك اللَّه َأحسن الْخَاِلِقين ﴾ :  قال اهللا العظيم     ،فيه  

الروحانية وبها تتولد القوى النفسية والمرئية والباعثة بعد الموت وقيل أنها صـفة الـشخص يـوم                 

 ة ألن منهم من يبعث وجهه كالشمس المنيرة والقمر ومنهم من يبعـث علـى صـفة كلـب أو     القيام

مـا يـشاء    سبع كل ذلك بحساب ما كان عليه في دار الدنيا من الطبع واهللا تعالى يمحـو                خنزير أو 

 وأمـا   .ويثبت وعنده أم الكتاب أي مقادير األشياء وكيفياتها وتدبير الكليات والجزئيات على حقيقتها              

لم يخلق اهللا تعالى شيئا أعظم منه ، فلما خلقه اهللا ظن أنه لم يخلـق                « : لعرش فقال كعب األحبار     ا

شيئا أكبر منه فاهتزت بخلق اهللا حية عظيمة لها سبعون ألف جناح في كل جناح سبعون ألف ريشة                  

اهللا في كل ريشة سبعون ألف وجه في كل وجه سبعون ألف فم ، في كل فم سبعون ألف لسان يسبح                  

  .» تعالى بلغة غير األخرى على دوام ملك اهللا أبدا 

لما أراد اهللا خلق آدم األكبر ، وسمي آدم ألنه مخلوق من أديـم األرض أي             : قال أهل العلم      

البشر ، فأمر اهللا سبحانه جبريل أن يأتيه بقبضة من أديـم األرض أي مـن                 من ظاهرها وكنيته أبو   

ة شرقا وغربا وجنوبا وشماال وأمره أن يأخذها من جميع أجناسها           وجهها ، من سائر النواحي األربع     

وصفاتها ، أحمرها وأسودها ، سهلها ووعرها ، عذبها ومالحها ، حلوها ومرها ، طيبها وخبيثهـا ،                  

إن اهللا  : ما المراد بهذه القبضة التي على هذه الصفة؟ قال لهـا            : فأتى جبريل إلى األرض فقالت له       

سألتك : فقالت له   . ق منها خلقا يأمره وينهاه ، فإن أطاعه أثابه وإن عصاه عاقبه             تعالى يريد أن يخل   

باهللا ال تأخذ مني شيئا فإن عقاب اهللا ال يطيقه شيء فرجع جبريل ولم يأخذ شيء ، فأرسل اهللا لهـا                     

ـ                    ل إسرافيل فقالت له مثل ما قالت لجبريل ، فأرسل اهللا لها ميكائيل فقالت له كذلك ، فـأتى عزرائي

ثم قبض القبضة كما أمـره      . اهللا أحق بالطاعة منك     : فقالت له مثل ذلك ، فلما أقسمت عليه قال لها           

اهللا تعالى وأتى بها وكان ذلك يوم الجمعة بعد صالة العصر آخر سـاعة مـن النهـار ، فـأمر اهللا           

هـا فـصارت    ن تخمر تلك القبضة بماء من الجنة ثم تركها أربعين يوما ثم أمرهم فعجنو             أالمالئكة  

ثم أمـر بتخميرهـا     منتناُطينا الزبا أي الصقا وتركها أربعين يوما فصارت حمأ مسنونا أي مائعا             

وصور منها فخارة ال روح فيها ، وكان إبليس حينئذ رئيس المالئكة قد وكله اهللا بـاللوح المحفـوظ         

 لهذا وبـأي شـيء      أنى فضيلة تكون  : فلما رأى ذلك جاء لتلك الفخارة وصار يضربها بيده ويقول           

فلما كان بعد أربعين يوما أخرى نفخ اهللا في الفخارة من روحه فلمـا          . يفضل هذا على جميع الخلق      

﴿ خُِلـقَ اِإلنـسان ِمـن    : انزرع الروح في الجسد تحرك آدم وأراد القيام فلم يقدر وهو قوله تعالى      

                                                
 . 14 سورة المؤمنون ، اآلية 1
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أول كلمة تكلـم بهـا آدم        حمد هللا وهو   ، فلما تكامل الروح فيه عطس فألهمه اهللا أن قال ال           1عجٍل ﴾ 

 للقيـام  2مـن تعجيلـه   فاسـتغفاره هـو  . يغفر اهللا لي ولكم : فأجابته المالئكة يرحمك اهللا فقال آدم      

 ألنه لم يكمل فيه الروح حتى أعلمه اهللا بما          3واستغفاره لهم من قولهم ﴿ َأتَجعُل ِفيها من يفِْسد ِفيها ﴾          

  .ت سنة العاطس أن يقول كذلك ويقال له ذلك كان ويكون ، ألجل ذلك بقي

وألجل ما أخذ عزرائيل من األرض رغما وكله اهللا بقبض األرواح رغمـا             : قال أهل العلم      

وأعطاه أعوانا وقوة على ذلك فعزرائيل موكل بقبض األرواح السفليين والنفوس العلويين وليس لـه               

﴿ اللَّه يتَـوفَّى الْـَأنفُس ِحـين    : قال اهللا تعالى . نظر في األرواح العلويين وال في النفوس السفليين         

 وقال تعالى في شأن     5﴾ ﴿ وهو الذي يتَوفَّاكُم ِباللَّيِل ويعلَم ما جرحتُم ِبالنَّهارِ        :  وقال تعالى    4﴾ موِتها

 وتكلمـوا بـه     وهذا غاية ما علمه العلماء     . 6﴾ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم       ﴿: عزرائيل  

من شأن األرواح والنفوس وأما  العوام فلم يفرقوا بين األرواح والنفوس وإنما ظنوهم شيئا واحـدا                  

وقـال   . 7﴾ ﴿ فَيمِسك الَِّتي قَضى علَيها الْموتَ ويرِسُل الُْأخْرى ِإلَى َأجٍل مـسمى           :واهللا تعالى يقول    

دم قام قائما بين يدي اهللا تعالى فأمر اهللا المالئكـة بالـسجود   ولما سرى الروح في جثة آ  : أهل العلم   

 فسجدوا سجود تعظيم ووقار ال سجود ألوهية وعبـادة ، فـسجدوا             8آلدم فسجدوا له باالنحطاط فقط    

باالنحطاط فقط ال بالجباه إلى األرض ، فأول من سجد إسرافيل عليه السالم فلذلك وكله اهللا بـاللوح                 

يا ربنا لمن خلقـت  : لمالئكة لما رأت النار وما أعد اهللا فيها من العذاب قالوا         المحفوظ ، وقد كانت ا    

وكان إبليس من أجل المالئكة قدرا      . لمن عصاني منكم ، ولم يظنوا أن فيهم من يعصيه           : هذا؟ قال   

وأعظمهم هللا عبادة وكان اسمه في المالئكة عزازيل ، فقال في نفسه إني قد عبدت اهللا ألف سنة في                   

 سماء وألف سنة في كل أرض ولم يبق لي في ملك اهللا موطيء قدم إال وقد عبدت اهللا فيه فكيف                     كل

فحق علينا القول وأيـسه اهللا تعـالى مـن    . يفضل هذا علي وكيف أسجدنا له ال أسجد لغير اهللا أبدا     

 كيف تـسجد    يا مالئكة اهللا  : رحمته فعاتبته المالئكة لمخالفة أمر اهللا وامتناعه عن السجود فقال لهم            

النار لطين وهما ضدان ال يأتلفان أبدا ، أنا في الخدمة أقدم وفي العلم أعلم وفي الفضل أعظم وفـي             

  .عبد مع اهللا أحدا وقد جف القلم بما كان وما يكون أالعمر أتم ، واهللا ال أسجد لجسد وليس 
                                                

  .37سورة األنبياء ، اآلية  1
 .وردت كلمة االستعجال بدل تعجيله ) ر( في نسخة  2
  .30سورة البقرة ، اآلية  3
   .42سورةالزمر ، اآلية  4
  .60سورة األنعام ، اآلية  5
   .11سورة السجدة ، اآلية  6
  .42سورةالزمر ، اآلية  7
 ) .  ر( لم تردا في نسخة ) االنحطاط فقط ( كلمتي  8
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إبليس وتمثل له فـي     وقد جاء في الخبر أن نبي اهللا موسى عليه السالم خرج لمناجاته فلقيه                

 وإنما أخشى   ايا موسى ، إني ال أخشى العص      :  ليضربه بها فقال له      االطريق فرفع موسى يده بالعص    

ترك التكبر والحسد وحفـظ  : وما عالمة الصفا؟ قال : فقال له موسى . اهللا من قلب ذكر اهللا بالصفا     

يـا  : يس ، لما لم تسجد آلدم؟ فقـال         يا إبل : فقال له موسى     . 1الذكر والوداد وانتظار القدر بالرصد    

فعلت لكنت مثلك تـدعي طلـب    موسى ، من ادعى محبة اهللا فكيف يسجد لسواه ، واهللا يا موسى لو  

تركـت النظـر    النظر فلما اختبرك بالنظر إلى الجبل نظرت إلى الجبل وتركت النظر إلى اهللا ، ولو    

 أعلم بتوحيد الباري سبحانه مني فلـذلك        يا موسى ، أليس في الوجود     . إلى المخلوق لشهدت الخالق     

غصت في بحر التفريد وتلبست على الخلق لقيامي بحق التوحيد ، ومن عبد اهللا على التجريد طـرد                

يا موسى ، إني محب والمحب ذليل إذ ليس له لغير محبوبه سبيل،             : إن طلب المزيد ، ثم بكى وقال        

ن خوفني بالنار فالنار ال تخاف      إ على العلل ،     يا موسى ، أنا الذي عرفته في األزل وغيري متوقف         

نا ألف مرة بالسجود وأنا أقول ال لغيـرك أعبـد           أيا موسى ، نوديت     . النار وإليه التقدير واالختيار     

ونوديت أنت إلى الجبل مرة واحدة فنظرت ، فأين صحة دعواي من دعواك ، ومعرفتـي بمـوالي                

يـا موسـى ،   : أني مأجور وأنت معاقـب ، فقـال       ال جرم   : من معرفتك بموالك؟ فقال له موسى       

 – ومعنى ال جرم ال محالة وفيها معنى القسم بمعنى حقا والبد من كـذا                –العقوبة أهون من الكذب     

 إنما غيـرت   ،يا موسى: فقال . أليس أن اهللا تعالى قد غير صورتك وطردك وأبلسك : فقال موسى  

فقـال لـه   .  ومعرفة اهللا ال تتغير 2 ، الصور تتغيرصورتي للتلبيس وللقلب حالة ال تحول وال تزول     

نعم ، عبادتي اآلن أصفى وخدمتي له أحلى وأعلى ، كنت           : يا إبليس ، أتعبد اهللا اآلن؟ قال        : موسى  

أخدمه لحظي من الثواب واآلن ألقيت صخرة اليأس علي بيد الطمع ونفيت عني رؤية الضر والنفـع      

ف أشاء ، كنت في السماء داعيا إلى اهللا بالمحاسـن ألنهـا       وصرت أتقلب في قدرته كيف شاء ال كي       

إلى اهللا بالقبائح إذ لوال نور التوبة ما استنار فـي ظلمـة              من صيغة تلك األماكن ، وأنا اليوم أدعو       

الليل الئح ولوال المعاصي ما عرفت الطاعة فكما كنت مقدما في السماء فأنا في األرض كذلك ولـم               

 وكنت أمامه واآلن ما في األرض عاص إال وأنا أمامه ، وفصحاء القـوم        يبكي في السماء مطيع إال    

. من بابي خرسوا وعرفائهم من معروفي عجزوا وواهللا ما أخطأت في التدبير وال رددت في التقدير               

يا موسى ، لصدق محبتي منعوا من مدحتي وقد منعت من األغيـار لغيـرت ، وغيبـت لهجرتـي       

ي ووصلت لقطعتي وقطعت لمنعي منيتي ، وقد كنت سميت في           وهجرت لمكاشفتي وكوشفت لوصلت   

                                                
 ) .الرصد( بدل ) بالمرصاد ( كلمة ) ر( وردت في نسخة  1
 .كلمة تعتبر بدل تتغير ) ر( وردت في نسخة  2
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 ، فأنا عزيل اهللا والعزلة ال تكون إال ألمر مخـصوص ال يدريـه إال خـصوص                  1المالئكة عزايل 

يـا  . يا موسى ، هللا تعالى مشيئة وحكمة وقدرة ومعلومات وأزليات وأين ما وراء ذلك     . الخصوص  

 لكني رأيت وراء تلك الدائرة دوائر إن دخلـت مـن          ن السجود ينجي لسجدت ،    أعلمت   موسى ، لو  

ن قنعت بالقدرة أحاطـت بـي   إباب المشيئة ابتليت بالحكمة وإن وقفت مع الحكمة اختبرت بالقدرة و          

المعلومات واألزليات ووراء الجميع دائرة فحقق النظر واهللا تعالى فرد صمد واحد أحد فأنى لـصفة              

 وقد رآه سهل بن عبد اهللا التستري في النوم وهـو          . لموجود  العبد من صفة الرب وأين المفقود من ا       

 2﴿ ورحمِتي وِسعتْ كُلَّ شَـيٍء ﴾      : يا سهل من قوله تعالى      : مما ضحكك؟ فقال    : يضحك فقال له    

 فـأين أنـت مـن       3﴿ فَسَأكْتُبها ِللَِّذين يتَّقُـون﴾    : أوليس قد قيدها بالتقوى؟ فقال      : فقال  . وأنا شيء   

 العبد ال صفة الرب والرحمة صفة الـرب ال صـفة العبـد              ةيا سهل ، التقوى صف    : ى؟ فقال   التقو

ولما تمثل بين يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قـال   . وشتان بينهما والفاني ال يعارض الباقي       

النار البخل ونسيان الذنوب والتهاون بالصالة ، وألهل        : يا محمد ، قد قنعت من أمتك بثالث         { : له  

: فما خصال أهل النار؟ قال    : خصال وألهل الجنة خصال ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              

الشرك باهللا والشك في دين اهللا والغضب في غير الحق والحماقة والعصيان والكذب والغيبة وشهادة               

فقـال   .الدينالزور وقطيعة الرحم وارتكاب الفواحش وقتل النفس وشرب الخمر والزنى وعقوق الو           

الحلم والعلـم والكرامـة والـسخاء    : وما خصال أهل الجنة؟ قال  : له نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

والوفاء والسكينة والزهد والعبادة والديانة وحسن الخلق وبر الوالدين والتقـى والحيـاء والمـروءة               

يت وعلمت فمالك ال تتـوب      لقد أحص : فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . وطاعة اهللا تعالى    

يا محمد ، إن اهللا تعالى نهى آدم عن األكل من الشجرة وأراد ذلك منه فزلـت         : فقال  . فتدخل الجنة   

﴿ : قدمه كرها وأمرني بالسجود ولم يرده مني فثبت قدمي طوعا وقد أوحى اهللا لـك بـذلك فقـال                  

    ﴾ لُوها فَعم كبلَوشَاء رلق الجنة خلق لها أهال ولما خلق النار خلق لهـا           يا محمد ، إن اهللا لما خ      . 4و

: تسجد لقبر آدم لعله يقبلك ، قال      : أهال فال مبدل لكلماته لكن دلني على شيء أفعله ينفعني ، قال له              

  .} ما سجدت له حيا أفأسجد له ميتا 

لقيت الشيطان في طريق المـسجد      « :  وروي عن محمد بن واسع رضي اهللا عنه أنه قال             

ألني أقـول   : قال   واسع ، كلما أردتك وجدت بيني وبينك حجابا فما ذلك الحجاب؟          ابن  يا  : ي  فقال ل 

اللهم إنك سلطت الشيطان علينا وجعلته عدوا من أعدائنا مطلعا على عوراتنا يرانـا              : كلما أصبحت   
                                                

 .عزازيل بدل عزايل ) ر( ورد في نسخة  1
  .156ية سورة األعراف ، اآل 2
  .156سورة األعراف ، اآلية  3

   .112سورة األنعام ، اآلية 4 
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رحمتك وقبيله من حيث ال نراهم ، اللهم أيسه منا كما أيسته من عفوك وقنطه منا كما قنطته من                    هو

   .1»وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين جنتك إنك على كل شيء قدير

  

 نزول آدم إلى األرض 

  

لما جادل إبليس المالئكة أمر اهللا تعالى بخروجه من الجنـة فـأخرج   « : قال وهب بن منبه      

م على آدم فنام    منها وصار يدور بسور الجنة وال يقدر على الدخول إليها ، ثم إن اهللا تعالى ألقى النو                

يـا آدم ،    : يا ربي ما هذه؟ قال      : فلما استيقظ وجد حواء حوله قد خلقها اهللا من ضلعه األيسر فقال             

الذي ينام يفتقر إلى أنيس من جنسه ، فنظر آدم إليها فأوقع اهللا في نفسه الشهوة فأطال النظر إليها ،                    

: قـال  . اعط مهرها وهي لك : قال .  يا ربي نعم: قال  !  كأنها أعجبتك  ،يا آدم   : فقال اهللا تعالى له     

. نعـم   : ال تغفل عن خالقك وخالقها ، قـال         ئإذا لمستها فقل بسم اهللا ل     : ؟ قال    يا ربي ، وما مهرها    

قـال  . 2 ﴾ ﴿ اسكُن َأنتَ وزوجك الْجنَّةَ وكُالَ ِمنْها رغَداً حيثُ ِشْئتُما والَ تَقْربا هِذِه الشَّجرةَ             : فقال له   

بن عبد العزيز وعبد الملك وكثير من المفسرين أنهـا شـجرة            عبد البر والكلبي وعمر    الشعبي وأبو 

  ، آدم ، وقيل شجرة البر وقيل شجرة التين والمشهور األول          العنب ولذلك حرم اهللا الخمر وابتلي بنو      

حية على سور الجنـة  وكان إبليس يطوف بسور الجنة وينظر في آدم وزوجته فيما يتنعمان وكانت ال     

فلم يزل يالطفها حتى دخل في جوفها وأبى أن يخرج منها فدخلت به إلى الجنة فصار يكلمهما مـن                 

بطنها ويقسم لهما باهللا ولم يظن آدم أن أحدا يقسم باهللا كذبا فابتدرت حواء وأكلت قبل آدم فلم يصبها                   

وأكل فلذلك ابتليت بالحيض وأخـرج  شيء فظن آدم أنه مثلها وصارت تراوده على األكل فمال إليها   

اهللا جميعهم من الجنة وأهبطوا إلى األرض فنزل آدم بجبل سرنديب من أرض الهند بموضـع منـه           

يسمى جبل بوذى وأهبطت حواء بجدة بساحل بحر مكة وأهبط إبليس باألبلة وأهبطت الحية ببـستان          

ومن ذلك الوقت بقي    « : النقاش  قال  . من أرض سجستان فهي من ذلك الوقت أكثر بالد اهللا حيات            

أثر قدم آدم بجبل سرنديب وعليه شبه البرق أبدا ال ينقطع في كل وقت وفيه حجر الياقوت وحجـر                   

جبـل   الماس الذي يثقب به اللؤلؤ والعقيان وفيه العود والفلفل ودواب المسك ودواب الزبـادة وهـو     

تحصى وليس على وجه األرض أعظم     طوله مائة ونيف وستون ميال وعجائبه وغرائبه أكثر من أن           

القرنين السد إلى البحر في وجه ياجوج وماجوج وطول          منه ومن جبل الردم وهو الذي بنى منه ذو        

                                                
وباعد بيننا وبينه كمـا باعـدت بـين    «  :حديث محمد بن واسع ذكره أبو العباس أحمد بن محمد بألفاظ متقاربة ، وقد ختم روايته بلفظ           1

   .345:  ، ص 2:  م ، ج 2002/ هـ 1423روت ، بي: انظر كتاب البحر المديد ، دار الكتب العلمية .  » المشرق والمغرب
   .35 ، اآلية بقرةال  سورة2



  للحاج الشطيبي االندلسي كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان

 18 

جبل الردم سبعمائة فرسخ وينتهي إلى البحر األعظم المحيط بالدنيا والذي عرف من جبـال األرض          

بل سرنديب جبل بوذى فال يحـاط       كلها مائة وثمانية وتسعون جبال أعجبها جبل سرنديب وأعجب ج         

ولما أهبط اهللا آدم إلى األرض علمه األسماء كلهـا  ال            : قال العلماء   . » بعجائبه وال انتهاء لغرائبه     

بتعليم ظاهر وإنما ألقى في قلبه نورا وخلق في عقله قوة وجد فيها أسماء المسميات كلها فـسمى آدم         

يء في محله وألقى كل شيء بموضـعه كمـا       كل شيء باسمه وألحق كل جنس بجنسه ورتب كل ش         

أمره به ربه ، كل ذلك بعد أن بكى بعد خروجه من الجنة مائة عام حتـى جـرت دموعـه علـى                       

األرض أودية وكان آدم لما نزل إلى األرض إذا قام يمس السحاب رأسه حتى شكت المالئكـة مـن      

فلما قبل اهللا   . راعا بذراعه   ريع كبره فنزل جبريل ومسح رأس آدم بجناحيه فنقص من طوله ستين ذ            

توبته صار يطلب حواء فأعلم بموضعها فأتى نحوها فما وضع قدمه في موضع إال صار عامرا إلى                 

قيام الساعة وكان التقائهما في عرفات ، فأمر اهللا جبريل أن يأتيهما ببقرة من الجنة وبكف من البـر                 

يا :  البقرة فضربها فتكلمت فقالت له       فحرث آدم نصف ذلك وعصته    . وأن يعلمه الحراثة والزراعة     

وأنت لما عصيت ربـك لـم يـضربك ،          : فقالت له   . ألنك عصيتني   : آدم ، لما ضربتني؟ قال لها       

فرمى آدم العصى من يده وأخذ في البكاء فجاءت حواء فتمت الحراثة فنبت الذي حـرث آدم بـرا                   

ت إلـى اهللا تعـالى فـأنزل اهللا     حواء واغتمت من ذلك وشك     1ونبت الذي حرثت حواء شعيرا فهمت     

 ما  2ال تهتمي وال تغتمي فإن اهللا قد رفع عنك وعن بناتك تعب الحرث            : تعالى جبريل إليها فقال لها      

 عن زوجته وعـن جميـع       تفبكى الشيطان وقال يا رب ، آدم تاب وتبت عليه ورفع          . دامت الدنيا   

وا الراحة انحجبوا فمن أين لـي بهـن؟         بناتها كد المعيشة وهن حبائلي ونصيبي من الدنيا فإذا أعط         

  .إني قد أعطيتهن النفاس لهن فيه غاية الكد والشقاء والمكابدة : فقال

عشرة يؤكـل  : ثم أتى جبريل آلدم بثالثين نوعا من الثمار من الجنة    « : قال وهب بن منبه       

.  ظاهرهـا    ظاهرها وباطنها ، وعشرة يؤكل ظاهرها ويرمى باطنها ، وعشرة يؤكل باطنها ويرمى            

 ر حمل واألشجار كلها تثمر الثمر الرغد الحلـو قْوكانت حبة البر مثل بيضة النعامة وعنقود العنب و 

 قل طعم الثمار وظهـر فيهـا   3 فلما قتل هابيل قابيال   ، ليس منها شيء حامض وال مر وال غير والد        

 زاد ذلك وقلت    4النالشوك وصار أكثرها مرا وحامضا فلما عبدت األصنام على عهد مهاليل بن قي            

البركات ولم يزل كلما أحدث الناس فسادا في الدين ارتفعت البركات من األرض وظهرت فيه مـن                 

األمراض إلى أن غزا أبرهة بالفيل إلى مكة عام خلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم فأرسـل اهللا         
                                                

 .كلمة فاهتمت وهو الصواب )  ر( وردت في نسخة  1
 .كلمة الحراثة بدل الحرث )  ر( وردت في نسخة  2
 .لما قتل قابيل هابيال : خطأ من المؤلف والصواب  3
  .صواب هو مهاليل بن قينان كلمة قينان بدل قيالن وال)  ر( وردت في نسخة  4
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 إال هلك وأول ما ريئـت   عليهم طيرا األبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فما مست تلك الحجارة شيئا           

الحصبة والجذري والنواصل واألكالت وكل عرة ردية في ذلك العام وأول ما نبت الحنـضل مـرا                 

. »  في ذلك العام ولم تزل اآلفات تظهر على قدر معاصي العباد إلى قيام الساعة              1والحرمل والعشر 

واْ لَفَتَحنَا علَيِهم بركَاٍت من السماء واَألرِض ولَِكـن         ﴿ ولَوَأن َأهَل الْقُرى آمنُواْ واتَّقَ     : قال اهللا العظيم    

 ﴾ ونكِْسبا كَانُواْ يم ِبمواْ فََأخَذْنَاهـا   :  ، قال اهللا تعالى 2كَذَّبواْ مـرغَيتَّى يٍم حا ِبقَوم رغَيالَ ي اللّه ِإن ﴿

 ﴾ وقال تعالى    3ِبَأنْفُِسِهم  :  ا َأصمن كَِثيـٍر ﴾         ﴿ وفُوععيو ِديكُمتْ َأيبا كَسٍة فَِبمِصيبن مكُم موقـال   4اب 

ولمـا  : قال العلمـاء   . 5يَؤاِخذُ اللَّه النَّاس ِبما كَسبوا ما تَرك علَى ظَهِرها ِمن دابٍة ﴾ ﴿ ولَو : تعالى  

وكان آدم قد علمـه اهللا      . وق من حي    رض سماها حواء بالسريانية ومعناه مخل     سكن آدم وزوجته األ   

سائر اللغات ولكن لم تتكلم ذريته إال بالسرياني ، فبه كانوا يكتبون ويتكلمون وباللـسان الـسرياني                 

ن صحيفة من الوحي ، ثم أن حواء حملت ولم تكن تدري قبل ذلك مـا                ي  خمس  6أنزل اهللا على شيث   

:  اهتماما عظيما فجاءها الشيطان وقـال لهـا   الحمل وال النفاس فلما تحرك الجنين في بطنها اهتمت 

: فهل لي من ذلك خالص؟ قال لها        : خنزير ، قالت     قرد أو  هذا الذي تحرك في بطنك لعله كلب أو       

تسميه عبد الحارث وال يضرك خروجه وكـان اسـم   : وما هو؟ قال : إن فعلت ما أقول لك ، قالت        

ال تسميه كذلك وسـميه عبـد   : ها آدم وقال لها     فلما ولدته سمته عبد الحارث فسمع     . 7إبليس الحارث 

فهـذا معنـى   . ذلك الشيطان : قال لها . إني قد عاهدت على ذلك آت أتاني قبل والدته         : قالت  . اهللا

  . اآلية 8﴿ هو الذي خَلَقَكُم من نَّفٍْس واِحدٍة ﴾: قوله تعالى 

  

 مقتل هابيل  

  

لى أن كملت أربعين بطنا أولها شيث ومعناه        ثم لم تزل تلد توأمين في كل بطن ذكرا وأنثى إ            

مته أمة المغيث ثم أمر اهللا جبريـل  أبالعربي هبة اهللا وتوأمته أمة اهللا وآخر أوالدهما عبد المغيث وتو   

أن يزوجهم مخالفي البطون فزوجهم كذلك وكانت لبود توأمة قابيل وكانت أجملهم وجها حتى أن آدم                
                                                

 .كلمة الخشخش بدل العشر )  ر( وردت في نسخة  1
   .96 ، اآلية ألعرافا  سورة2

 . 11 ، اآلية رعدال سورة3 
   .30 ، اآلية شورىال  سورة4
   .45 ، اآلية  فاطر سورة5
  .وحواء آلدمبن الثالث  وهو اال.هبة اهللا ، وسمياه بذلك ألنهما رزقاه بعد أن قُِتَل هابيل :  ومعنى شيث 6
 .عبد الحارث والصواب هو الحارث ) ر( جاء في نسخة  7
   .189 ، اآلية عرافاأل  سورة8
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راجا نادها آدم فتأتي إليهم فيضيء الموضع من وجهها ، فلمـا أراد             وأوالده إذا أتوا ليال لم يجدوا س      

آدم تزويجها لهابيل فأبى قابيل إال تزويجها له فقال آدم ال يحل لك ذلك فعصى وقال ال أفعل وكـان                    

 إلى اهللا تعالى وكان الخصمان يقربان إلـى اهللا          1آلدم نار يتحاكمون عندها أوالده فقال لهما تحاكمان       

فأتى قابيل بحزمة مـن زرع لـه   . من كان على الحق تأكل النار قربانه واآلخر يرد عليه    قربانا ، ف  

وأتى هابيل بكبش من غنم له فرفعت النار كبش هابيل وهو الذي أفدى اهللا به ولد إبراهيم من الـذبح   

يرعى غنمـه    وردت حزمة قابيل فزاد بذلك غيظا وزين له الشيطان أن يقتل أخاه هابيل فتبعه وهو              

 ثم لم يدر ما يصنع به لما رأه ميتـا ، فحملـه              2فوجده نائما فرفع حجرا كبيرا وشرخ به رأس أخيه        

على ظهره وسار به من شاهق إلى شاهق يطلب موضعا يخبيه فيه فلم يجد ، وعلم أن أباه وإخوتـه              

ثم دفنه،   األرض بمنقاره    3ينظر إليهما ثم بحث    يطلبونه به فبعث اهللا غرابين قتل أحدهما اآلخر وهو        

 ثم حفر له ودفنـه ،  !خي أأن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة  يا ويلتي ، أعجزت: فقال قابيل 

 فلما بلغ ذلك آلدم قال شعرا وهي أول مرثية قيلت في األرض ، وإنمـا قالهـا آدم              ؛ ثم انتشر خبره  

  :فى حزنه وكان قوله نه يتكلم بكل لسان ولم يكن في ذريته من يفهمه فكأنه أخباللسان العربي أل

  

  حـه األرض مغير قبـفوج ***  تغيرت البالد ومن عليهـا     

 حـعين ، نمــوت فنستري ***ه ـليس ينام ل وجاورنا عدو  

  حـوم مكتئب قريـعليك الي***  أهابيل إن قتلت فإن قلبـي 

  

  :فأجابه إبليس لعنة اهللا عليه   

  

 ضاق بك الفسيـحبدار الخلد ***  ا ـآدم ما الجنان وما ساكنوه  

 حـ الدنيا مريـ4وقلبك من أذا*** ا وزوجك في نعيم ـوكنت به  

 إلى أن فاتك الثمن الربيــح*** ري ــفمازالت مكايدتي ومك  

 حـلمسك من جنان الخلد ري***  ري ــولوال قدرة الجبار تج 

  

                                                
 . بدل تحاكمان والصواب تحاكما )  ر( ورد تحاكموا في نسخة   1
  ) .ر( لم ترد كلمة أخيه في نسخة  2
  .نحت بدل بحث ) ر( وردت في نسخة  3
 .هذا خطأ من المؤلف والصواب أذى  4
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ركوه وصـار  وبنوه ولم يد ن يقتلوا قابيل أينما وجدوه ففر على وجهه هو       أثم أمر آدم أوالده       

  .إلى أرض اليمن وسكن بها وكثرت ذريته 

  

 بداية عبادة األصنام والكواكب  

   

ال تعجـل   : وعاش ألف سنة غير أربعين عاما ، وذلك أنه لما أتاه ملك الموت قال لـه آدم                    

نعم : قال له ملك الموت    . عيش في األرض ألف سنة      أعلي يا ملك الموت فإن اهللا تعالى وعدني أن          

لك ، أنسيت يوم أخرج اهللا لك جميع ذريتك من ظهرك وأطلعك عليهم وأخذ عليهم العهـد                 قد كان ذ  

فكنت أنت تقلب أوالدك األنبياء واحدا واحدا ، فرأيت عمـر    . بلى  : قالوا  . ألست بربكم   : وقال لهم   

نعم ، قد كان ذلك ، ثم استسلم لحكـم          : قال  . ولدك داود قصيرا فزدت فيه من عمرك أربعين سنة          

هللا وقبض روحه ودفن بجبل الهند بمغارته التي كان يتعبد فيها بجبل بوذى ، ولم يمت حتـى رأى                   ا

وزوجته مدفونان هنالك يزورهما النـاس إلـى قيـام     اآلن هو ني بنيه أربعين ألفا ، وهو   بمن بنيه و  

ن ي ولم تعش بعده حـواء إال سـبع سـن   ،أخصب جبل على وجه األرض   وجبل بوذى هو،الساعة  

 فكان شيث وبنوه وسائر أوالد آدم يترحمون عليهما ويتبركون بهما إال قابيـل               ، ت ودفنت معه  ومات

وأوالده ، ثم كان في ذرية شيث خمس من الصالحين من أشد الخلق عبادة هللا فمـاتوا ودفنـوا مـع       

 فجاء الشيطان على صـفة ناصـح    ؛جدودهم فكثر تعظيم الناس لهم والتبرك بهم ودوام الزيارة لهم         

إن بني شيث يزورون صالحي ولد آدم وأنتم ليس تقدرون علـى زيـارتهم              : والد قابيل وقال لهم     أل

لكني أنحت لكم على صورهم حتى كأنكم ترونهم ، فنحت لهم خمسة أصنام وسماهم علـى أسـماء                  

فهـم أول   «  : 1قال ابـن عبـاس    . ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا      : أوالد شيث الصالحين وهم     

ة وكان ذلك في زمان مهاليل بن قينان بن أنوش بـن شـيث بـن آدم ، فلـم يزالـوا         األصنام عباد 

ولم تزل تلك األصـنام حتـى جـاء         . » يعظمونهم ويتبركون بهم حتى عبدوهم من دون اهللا تعالى          

ولما أنجى اهللا نبيه    . الطوفان فجفت بالرمال وقذفتها المياه إلى ساحل جدة ولم يعلم أحد أين صارت              

فت ، وعمروا األرض وأكثروا فيها الذريـة  اسام وحام وي: السالم وثالثة من أوالده وهم  نوحا عليه   

صاروا يعبدون األصنام من دون اهللا إلى زمـن إبـراهيم عليـه    . وظهر فيهم الفساد والبغي والقتل   

                                                
 صلى اهللا عليه وسلم ، حبر األمة وفقيهها وإمام التفسير ، ولد ببني محمدهو عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ، ابن عم النبي              1

انظر أسد الغابة البن األثير،  . بالطائف  هـ68هاشم قبل عام الهجرة بثالث سنين ، توفي حبر هذه األمة الصحابي عبد اهللا بن عباس سنة 

   . 66:  ، ص 6: القاهرة ، ج :  ؛ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ، دار إحياء التراث العربي 290:  ، ص 2: مطبعة الشعب ، ج 
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السالم ، فصاروا يعبدون الكواكب فلما رأوا أنها تغيب مرة وتطلع األخرى نحتوا األصـنام علـى                 

  .هم وهم الذين كسرهم إبراهيم عليه السالم صور

  

 بناء آدم للكعبة 

   

 ألنه كان مؤمنا وهم كفارا فكـان        1﴿ ِإن ِإبراِهيم كَان ُأمةً ﴾     : قال أهل العلم في قوله تعالى         

﴿ ِإن َأوَل   : وقال قتادة في كتاب منهاج الدين في قوله تعـالى           . أمة واحدة والكفار أمة وحدهم       هو

كَّةَ ﴾     بِللنَّاِس لَلَِّذي ِبب ِضعٍت وقال جعفر بن محمد هي الكعبة وذلك أن اهللا تعالى وضعها لخلقـه          : 2ي

﴿ وِإذْ قَـاَل    : قبل أن يخلق الدنيا بألفي عام ، هكذا قال ابن عباس وذلك أن اهللا تعالى قال للمالئكة                    

خَِليفَةً قَالُواْ َأتَجعُل ِفيها من يفِْسد ِفيها ويـسِفك الـدماء ونَحـن        ربك ِللْمالَِئكَِة ِإنِّي جاِعٌل ِفي اَألرِض       

    ﴾ لَك سنُقَدو ِدكمِبح حبفغـضب   ،علم ما ال تعلمونأأتعترضون علي فيما أريد وأنا     :  قال لهم    3نُس 

والرضا فقبل   ن منه العفو  عليهم فعاذوا بالعرش وطافوا حوله سبع مرات وهم يستغفرون اهللا ويطلبو          

  ،اهللا توبتهم ورضي عنهم وغفر لهم ونصب لهم بيتا تحت ساق العـرش سـماه البيـت المعمـور               

 فلما خلق اهللا آدم في الجنة كـان         ؛فسبعون ألفا من المالئكة يطوفون به كل يوم وال يعودون بعدها            

ويبكون ويستغفرون ويسبحون   يرى المالئكة يطوفون بالبيت المعمور ويتضرعون إلى اهللا ويتوبون          

: اهللا حوله ويقدسونه فكان يسمع كالمهم ، فلما خرج من الجنة لم يسمع كالمهم فشكا إلى اهللا فقـال                  

نـت وذريتـك كمـا    أيا آدم ، أهل الخطايا ال يسمعون ذلك لكن ابني لي بيتا في األرض واحفف به    

: وقـال   . بمضاهاة البيت المعمور    : ال  ؟ فق  يا رب ، أين أبنيه    : فقال  . تفعل المالئكة حول عرشي     

سل المالئكة الكرام الذين أسسوه من قبل خلق الـدنيا بـألفي            :  ومن لي بمعرفة ذلك؟ قال        ، يا رب 

نعم ، إن اهللا أمرنا بتأسيسه في األرض السابعة السفلى ليطـوف بـه   : فسأل المالئكة فقالوا له   ،  عام

ما خلق اهللا األرض دحاها تحت ذلك األساس فـسأل اهللا           فل. العاصون من بني آدم فيتوب اهللا عليهم        

 فما مـن قـدم    ،آدم أن يؤيده بمن يعينه فنزل جبريل وأخذ بيد آدم وأتى به من أرض الهند إلى مكة 

 فانتهى به إلى مكة وضرب جبريل بجناحه األرض فبـرز   ،وضعه إال صار عمرانا إلى يوم القيامة    

من جبل حـراء ، ومـن   : والمالئكة بالحجارة من خمسة أجبل    واألساس الذي بنته المالئكة وأتاه ه     

  .جبل بيت المقدس  طور سيناء ، ومن جبل البنان ، ومن جبل الجودي ، ومن طور زيتا وهو

                                                
   .120 ، اآلية  النحل سورة1
  .96 ، اآلية  آل عمران سورة2
  .30 ، اآلية لبقرةا  سورة3
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ولما شرع آدم في البناء أنزل اهللا عليه خيمة ضربها حول الكعبة فكان يطوف بها حتى تـم                    

 طاف حولها وبكى وتضرع إلـى اهللا فقبـل اهللا توبتـه             بناؤها بالحجارة من غير طين ، فلما أكملها       

ولما تم بناؤها علمته المالئكـة مناسـك   . وغفر له ، فلكثرة البكاء حولها سميت بكة وقيل للبلد مكة           

الحج والطواف فحج وأكمل ثم أعلمته المالئكة بحواء أنها تطلبه فخرج إليها لعرفات فعرفها ثم رجع              

 وأنزل اهللا عليهما ثمانيـة      ، بها مائة عام ثم رجعا إلى بالد الهند لمغارة        آدم وزوجته إلى مكة وأقاما      

ن تغيرت جلودهما بالحر والبرد ولم يكن لهما لبـاس غيـر أوراق المـوز               أأزواج من األنعام بعد     

فعلمهما جبريل كيف يزيالن صوف الغنم ووبر اإلبل وكيف يغزل وكيف ينسج وكيف يلبس فـاتقوا                

 فلما قتل قابيـل هابيـل        ،  ويأتيان كل سنة مع أوالدهما لمكة يحجون ويرجعون        بذلك الحر والبرد ،   

تأبـل آدم علـى   { : قال صلى اهللا عليه وسـلم    . بقي آدم لم يلتفت إلى حواء مائة سنة ولم يباشرها           

ولما مات آدم وهت الكعبة فجدد      . }  حواء عند مقتل ولده هابيل ، لما تأبل توحش من عظيم ما وقع            

فلما كان الطوفان رفع اهللا الكعبة إلى السماء        . بالحجارة والطين ولم تكن قبل ذلك        لده شيث بناءها و 

  .البيت المعمور الذي كان هناك األساس تحت األرض إلى زمن إبراهيم عليه السالم  الرابعة وهو

  

 ذكراألنبياء 

  

يس وهـو ابـن     شيث هو الذي ورث النبوءة من أبيه آدم ولم يمت آدم حتى ولد نبي اهللا إدر                 

ثمانين سنة يعني إدريس عليه السالم ، والكل على ملة آدم إال قابيل وأوالده ، وكان المسلمون حينئذ                 

تصافحهم المالئكة ثم انتهت النبوءة والرسالة إلدريس فلما رفع إدريـس بقيـت الفتـرة وانقطعـت            

وا ، فمـنهم مـن ينكـر    الرسالة وغاب الوحي وصار الناس يعبدون اهللا باآلراء واألهواء كيف شاؤ          

البعث ومنهم من ينكر خالقه ، فبقي الفترة بين إدريس ونوح مائتي سنة ثم لم يخل الزمان من نبـي                    

مرسل إال زمن عيسى عليه السالم ، ولما رفعه اهللا تعالى كانت الفترة خمسمائة عام ، ولم يبعث اهللا                   

ا ومات وكانت معجزتـه النـار ال        في جملتها رسوال إال خالد بن سنان العبسي ، مكث عشرين يوم           

  .العربي ، ولقصر مدته لم يعده الناس  تحرقه وال تحرق شيئا إال بأمره ، ذكره أبو

فلما بعث اهللا نبيه نوحا نزل عليه الوحي وهو ابن أربعمائة سنة ومكث فـي      : قال أهل العلم      

ل اهللا عليه بعد الطوفـان  رسالته ألف سنة إال خمسين عاما ثم عاش بعد الطوفان خمسين سنة ، وأنز 

ألن لسانه سـرياني وحروفهـا عربيـة وكانـت           صحيفة مربعة فيها حروف متقطعة لم يفهمها هو       

الْعِزيـز   والْمالَِئكَةُ وُأولُواْ الِْعلِْم قَآِئماً ِبالِْقسِط الَ ِإلَـه ِإالَّ هـو   ﴿ شَِهد اللّه َأنَّه الَ ِإلَه ِإالَّ هو: قراءتها  
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النسيان وحكم فـي ذريـة آدم الـشيطان ،       حكم الحي القيوم أنه إذا انعكس الزمان وكثر        1حِكيم ﴾ الْ

 بعث اهللا محمدا بالعدل والبيان ، يقـرأ القـرآن ،    ،وغلب هذا الشان وعبدت األوثان ، وقتل الولدان 

عـده ، شـهد اهللا   وينصر اإلمام ، زمانه ظهور آل السودان ، إال أنه ال نبي بعده ، ولن يخلف اهللا و         

  .بالحق 

هذا أول ما أنزل اهللا إلى األرض من اللسان العربي ولم يفهمه نوح،             « : قال وهب بن منبه       

يا نـوح ،  : يا رب ، ما أصنع بالصحيفة التي أودعتها عندي؟ فأوحى إليه   : فلما حضرته الوفاة قال     

جت فـي ولـده سـام فأودعـه         إن فيها كنزا من كنوز الجنة فقارع بين أوالدك بعدك ، فقرع فخر            

خير أوالدك ، فقـارع نـوح فخرجـت          الصحيفة ووصه بها وأعلمه أن من فهمها من ذريتك فهو         

إن اهللا تعالى أمرني أن أودعك هذه األمانة ، فإنك وارث النبوءة            : القرعة في سام فقال له أبوه نوح        

يا نوح ، قل لسام إني رافعـن         : يا أبت ، إني أخاف الموت فأوحى اهللا إليه        : والرسالة بعدي ، فقال     

عنك الموت حتى يطلبه لنفسه ، فعاش ثالثة آالف سنة ولم يعش أحد من بني آدم ما عاش سـام إال                     

فأما سام فإنه لما هرم وسئم الحياة طلب الموت وذلك بعـد زمـان       . »النسور عليه السالم     لقمان ذو 

  . شداد بن عاد بن إرم هللا وذلك أنه أخوإبراهيم عليه السالم وأما لقمان فسيأتي ذكره إن شاء ا

أعطي لقمان العمر والسمع والبصر ، وأعطي شداد القوة ، ولي شداد ألـف  « : وقال وهب بن منبه  

النسور ألنه لما ولي الملك       وكني ذو  2عام ولم يختلج فيه ناقص ، ثم ولي بعده لقمان وكنيته الرائش           

 فاستغاثوا بلقمان يستسقي لهم فصاروا إلـى الكعبـة   بعد أخيه أصاب ببني كركر ابن عاد قحط شديد 

: وحمل معه رجال يسمى قيل ابن بكير ، فلما دخلوا بيت اهللا الحرام ناموا فيه فقيل للقمان في نومه                     

إنكما ضياف اهللا وفي بيته الحرام ، جئتما لتستسقيان لقوم غضب اهللا عليهم فاسأال اهللا ممـا شـئتما                   

اللهم رب البحار الخضر ، ومخرج      :  قال لقمان    ،الكعبة ال يرد سائلها أبدا       وكانت   ،ألنفسكما تنااله   

في جبل وعر يبقـين   إن شئت سبع بقرات عقر    : فقيل له   . أسألك عمر فوق كل عمر       النبات بالقطر 

معك إلى تمام عمرك ، وإن شئت سبع نخالت ال يمسها برد وال قطر يبقين معك إلى تمام عمرك ،                    

مـر والنهـي إلـى آخـر     ر كلما هلك نسر عقبه نسر يكونون طوع يدك في األ     وإن شئت سبعة أنس   

عمرك، فاختار لقمان النسور ، فأخذ نسرا صغيرا ورباه فعاش ألف سنة ، ثم آخر فعاش خمـسمائة                  

يـا  : ثم قال لقمـان  .  وكان النسر السابع اسمه لُبر ، فعاش خمسمائة سنة ،خرهم آإلى  سنة ثم آخر  

 لقمان قد اختلج وأصابه وجع وكان لم يشتك شـيئا قـط             3تينوفلم يستطع ، وإذا بِِ    ، انهض لكذا     ُلبر

                                                
  .18 ، اآلية آل عمران  سورة1
 . سمي الرائش ألنه كان يعطي الناس األموال من متاعه 2
 .عرق يغذي القلب  3
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إني قد نعي مماتي ، فإذا أنا مت فادفنوني فـي ضـريح            : فعلم أنها المنية ، فأرسل لقومه وقال لهم         

األرض وال تدفنوني قائما كما يفعل الجبابرة ، ثم مات رحمه اهللا ، وكان لم يتزوج قط كمـا كانـت          

  .» لوك تفعل ولم يتجبرالم

  

  : وكان ثعلبة يقول في شعره   

  

  والدهر آكله  ،لريب الدهر جذورا *** رأيت الفتى ينسى من الموت حتفه   

 هـ حافل ، بعد ذلك ،لصرف المنايا*** رـفلوعاش ما عاشت بلقمان أنسـ 

 

م يعش أحد    وأما سام فل   .» هو ابن عنقان بن سارون      « : وفي نسبه اختالف ، قال السهيلي         

يا روح اهللا ، أحي لنا سـام ، فـانطلق   « : مثلما عاش هو ، وقد قال الحواريون لعيسى عليه السالم  

نريـد رؤيتـك ، فانـشقت األرض        : قال  . لبيك يا روح اهللا     : يا سام ، فقال     : بهم إلى قبره وناداه     

أزيد من ثالثة آالف     : كم عشت في الدنيا؟ قال    : وخرج من قبره كالنخلة السحوق ، فقال له عيسى            

  .» كبيت له بابان ، دخلت على باب وخرجت على باب : كيف رأيت الدنيا؟ قال : سنة ، قال له 

ولم تزل صحيفة نوح عند سام إلى زمن عابر بن أرفخـشد بـن              « : قال وهب بن منبه     و   

فـي النـوم حتـى    ولد ولده ، فرأى عابر في نومه ملكا يلقنه تلك الحروف ولم يزل يأتيه      هوو ،سام

حفظ ما في الصحيفة وعرف حروفها ثم رأى ذلك الملك قد شق قلبه ، أعني قلب عـابر ، وغـسله                

وذريتـه   ورده لموضعه وأمره أن يقول لولده هود بن عابر أن اهللا تعالى قد آثره باللسان العربي هو                

 حروف المعجم وعلمها له      ثم أن هود عليه السالم أتاه الملك في نومه بصحيفة فيها            ، إلى يوم القيامة  

قل ألوالدك من يجد عنده رائحـة المـسك         : كما تعلم الصبيان حتى علم اللسان العربي كله ثم قال           

. اتبع الرائحة فحيث انقطعت فقف    : فليتبعها ، فوجدها يعرب بن قحطان بن هود فأخبر جده فقال له             

ه يعرب لظهور العربية على لـسانه ،       فانتهت به إلى اليمن فسميت اليمن به ألنه اسمه يمن ، وقيل ل            

يا ؤالعرب األول ، ثم أنه قهر جميع الخلق لما رأى ر           أبو فنزل يعرب في أرض اليمن وعمرها فهو      

 فـإن فيـه معـادن الفـضة          نقبـا  األعز انقب في جنب هذا الجبل    : أن قائال قال له في نومه        وهو

وم عاد ألنهم كانوا قـد طغـوا وتجبـروا    ، ففعل واستخرجها وتقوى بها على قتال الكفار ق    1والعقيان

  .» وأكثروا الفساد في األرض وظنوا أنهم ال يغلبهم أحد فغلبهم بالصبر وقهرهم بالحزم 

  

                                                
  . ذهب متكاثف في مناجمه خالص مما يختلط به من الرمال والحجارة1
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  عاد ونبي اهللا هود 

  

وكان قوم هود ألف قبيلة في كل قبيلة ألف سبط وفي كل سبط ألف فخذ ، في كل فخذ ألـف        

وسـموا  . ود نبي اهللا إال قبيلة واحدة وهي قبيلـة إرم           بطن ، في كل بطن ألف مقاتل ، ولم يؤمن به          

قوم عاد ألنهم ذرية عاد بن إرم بن شداد بن عاد بن منذر صاحب القصر المشيد ، وشداد هو الـذي       

ولمـا حـضرت   . لقمان  أخو أراد أن يصنع الجنة في الدنيا فأهلكه اهللا تعالى قبل دخوله إليها ، وهو 

  :الوفاة لشداد كان يقول 

  

 وت أصرعني من دار تشريفـوالم ***  ي ــي من دار مملكتـوت أخرجنالم 

 ــوالموت صيرني في التفــ وتصنيفي وتعرييمن بعد عز ***  نا رتِهرب م 

 فــ كرها بسيفي وطوعا عند تخوي *** م ـــت أملكهــأين الملوك الذي كن 

  فــيـعلى سواء بتنطيف وتلطـ   *** صاروا جميعا ببطن األرض وارتحلوا 

 دهره ريب التصاريف اف من ـوخ ***   ه ــــره فأوعظــهللا عبد رأى قب 

 

 وصار الملك ليعـرب      ، فكتب هذه األبيات على قبره ودفن بجزيرة الكافور من أرض الهند            

 وصار أهل األرض كلهم مؤمنين وقـال       ، بن قحطان بن هود وأهلك اهللا بقايا قوم هود بالريح العقيم          

   :يعرب متمثال لنفسه

  

  ـلـــلست بشكاك وال مزم***  أنا ابن قحطان الهمام األقبـل 

  1لــــجسرت واألمة في تبلب***  لما شرفت بالزمان المسهـل 

  ل ـعلم الفيص وح ذاك ـوقول ن***  ألقهر األمالك بالتفضـــل 

 لــــدر الماجد المفضـ هللا ***  ل ـمحمد الهادي النبي المرس 

 زمان في الوحي الرسول األكمل***  ول يرجى لتعقيب الزمان األه 

 

                                                
 .حسرته واألمة في تبلبل *** لما شرفت باللسان المسهل ) : ر( جاء في نسخة  1
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وهي طويلة جدا وأراد بالزمان األهول زمان مبعث محمد صلى اهللا عليه وسلم ألنه زمان ال                

  . يأمن فيه الجار جاره ويفري المرء كلبه ويذر ولده 

وكان سبب هالك قوم عاد أن نبي اهللا هود أمرهم ونهاهم كما أمـرهم اهللا تعـالى ونهـاهم                    

يا هود ، نحن قوم ال نوثر الحاضر على الغائـب ، فـإن              :  بالبعث والجنة والنار فقالوا له       وأخبرهم

: نعم ، قال    : فإن رأيتم ذلك تؤمنوا؟ قالوا      : كان ما تقوله حقا فأرنا الجنة والنار في الدنيا؟ قال هود            

دي يسيل بالرمـل  أخرج لنا الجنة في وادي الحقيف وكان ذلك الوا    : أين تريدون ظهورهما؟ قالوا له      

مع الرياح العواصف ليال ونهارا ، بين جبل سوء جرد شعث ، لم يكن ببالد اليمن أقل منه نباتـا وال      

 اهللا هود فأظهرها اهللا لهم هناك حتى رأوا جميع ما وصف لهم فيهـا       نبي أشعث منه رزقا ، فدعا اهللاَ     

ر منها لم يزل إال أنه لم يـره أحـد   ثم غابت وبقي ذلك الموضع أحسن بالد اليمن ، قيل أن التي ظه     

بعدهم ، وقد رآه تميم الداري في خالفة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه ، ولما رأوا الجنة ودهشوا                   

 1فـي وادي برهـوت  : وأين تريدون ظهورها؟ قالوا : وأين النار؟ قال    : من عظيم ما رأوا قالوا له       

، فدعا اهللا فأخرجها لهم حتـى شـاهدوا أنـواع    وكان ذلك أحسن موضع باليمن وإنما أرادوا تكذيبه    

العذاب وما أعد اهللا للعاصين حتى دهشوا من عظيم ما رأوا ثم غابت وبقي ذلك الموضع أسوأ بـالد        

  .مما يلي بالد الحبشة من جهة الغرب ، وال يسكنه إال شرار الخلق إلى قيام الساعة                اليمن حاال وهو  

، وصـار وادي الحقيـف       أشد بالد اهللا حرا وجوعا     م فهو وصار وادي برهوت واديا من أودية جهن      

أكثر بالد اليمن أشجارا وأنهارا وفيه دفن نبي اهللا هود ، ولم يمكث نبي اهللا هود بعد الريح العقيم إال                    

 ، ولما أطلـع اهللا  2يسيرا وأنزل اهللا عليه أربع صحف ثم مات بجوار وادي الحقيف في نهر األحقاف    

  :م يؤمنوا ، أرسل اهللا عليهم الريح العقيم فأهلكتهم على آخرهم وأنشدوا قوم هود على اآليات ل

  

 ودار مستعقبا عليهم الفــلـك *** وا كـــمر الزمان بأمالك وما مل  

 بها المرمى ممتسـك3 وال مرام *** م ـرمى بهم حيث ال قيعان تمسكه   

  بهم األطباق والـدرك  وزلزلت  ***أضحت رؤوسهم من تحت أرجلهم  

 فال حسيس وال ركز وال حـرك ***وا ض فانخفصخروت بهم كثقيل اله   

 بركــوا  ألنهمىولم ينالوا المن ***م ــبالمآمن أعنته جروا إلى اللهو   

 تركـوا وليتهم ويحهم في ذلك لو*** ا ـحطوا بدار البالء منزال حرجـ  

                                                
   . وادي برهوت الواقع في شرق األحقاف بحضرموت1
   . وادي حضرموت قديما وحديثا2
   .وال أمر) ر( جاء في نسخة  3
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  اوـــوما هتكوا سترا وما فتك *** هدموا عـزا  لطالما نقضوا ملكا وما  

 وال قضوا وطرا في كل ما سلكوا***  واــمروا وما بلغوا بعض الذي طلب  

  كما أضلهم باألمس إذ هلكــوا ***أضحاهم اليوم صرف الدهر إذ هلكوا  

 

   النمرود ونبي اهللا إبراهيم وأصنام آزر  

 

وبنـوه وبنـو    أول من تكلم باللسان العربي هو فهود عليه السالم هو  «  :قال وهب بن منبه      

نيه ، ولم يكن قبل ذلك إال اللسان السرياني وباللسان السرياني أنزل اهللا تعالى على إبراهيم عشرين                 ب

صحيفة فيها عشرين كتابا ، وكانوا في زمان إبراهيم يعبدون النجوم ويقيمون للمولود طالعا يـدرون           

﴿ ِإن  : ما قال تعـالى ، ك» منه خيره وشره وموته وحياته ، فكانوا كلهم كفارا وإبراهيم وحده مؤمنا  

وحده أمة إيمان ، فلما رأوا النجوم تغيب ساعة وتطلع أخرى نحت لهـم           أي هو  1ِإبراِهيم كَان ُأمةً ﴾   

والد إبراهيم عليه السالم أصنام على صوره من الخشب ألنه كان نجارا واختلف الناس في اسـمه ،                   

 فالغ بن عابر بن أرفخشد بن سام بن نـوح ،          والمشهور أنه تارح بن ناحور بن أسرع بن أرغوا بن         

 ، قيل أن اسمه بالـسرياني تـارح وسـماه اهللا            2﴿ وِإذْ قَاَل ِإبراِهيم َألِبيِه آزر ﴾      : وذلك قوله تعالى    

 فتكـون   ؟أتعبـد آزر    : بالعربي آزر ، وقيل اسم صنم كان يعبده والد إبراهيم ، فقال له إبـراهيم                  

نها كلمة زجر بالسرياني ، فكان ينحت اآللهة للنمـرود والنمـرود يـدعي              الهمزة لالستفهام وقيل أ   

الربوبية ، فأقسم تارح لئن خلق له مولود ذكر ليذبحنه تحت قدمي النمرود يبتغـي بـذلك تعظيمـه                   

 وكانت الكهنة قد أخبرت النمرود أن مولودا يولد ذلك العام يحاربه ويخرب اهللا ملكه علـى    ، ورضاه

رود بين الرجال والنساء عاما كامال ، وكانت أم إبراهيم تدخل على أبيه فـي بيـت          ه ، ففرق النم   ييد

األصنام ، ولم يظن أحد أنه يأتيها في بيت األصنام فأوقع اهللا في نفسه الشهوة فلم يتمالك أن واقعهـا               

فحملت إبراهيم فأخفت الحمل إلى أن ولدته في وادي آبس وغطته بالحلفاء وصارت تختلـف إلـى                  

 فأتاه اهللا رشده وكمل عقله في أقـرب          ، ه ولم تقدر على إظهاره ألبيه إلى أن بلغ سبع سنين          رضاعت

 ، فلمـا أمـده اهللا   4﴿ ولَقَد آتَينَا ِإبراِهيم رشْده ِمن قَبُل وكُنَّا ِبه عـاِلِمين ﴾          :  ، وهو قوله تعالى      3مدة

المشتري وقيل الزهـرة وكانـت    ا وهوتعالى بالعقل نظر في ملكوت السماوات واألرض فرأى كوكب  

                                                
  .120 ، اآلية  النحل سورة1
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: أهذا ربي؟ على وجه االستفهام ، فراقبه فإذا به قد غاب فقال             : أمه تقول له أن النجوم آلهة ، فقال         

ال أحب اآلفلين ، وإذا بالقمر قد طلع بازغا فقال كذلك ، وإذا بالشمس قـد طلعـت فغطـت القمـر                

﴿ ِإنِّـي وجهـتُ     : حتى أفلت وغابت فقال ألمه      والنجوم فقال إبراهيم كذلك ، فصار يرقب الشمس         

     ﴾ شِْرِكينالْم ا َأنَاْ ِمنمِنيفًا وح ضاَألراِت واومالس ِللَِّذي فَطَر ِهيجفأول ما ابـتاله اهللا باآليـات   1و ، 

 عشر ، خمس فـي الـرأس    ، أي بآيات وهم2 ﴿ وِإِذ ابتَلَى ِإبراِهيم ربه ِبكَِلماٍت ﴾       :وهو قوله تعالى    

السواك والمضمضة واالستنشاق وأخذ شـعر الـرأس        : فالتي في الرأس    . وخمس في سائر الجسد     

تقليم األظافر ونتف الجناحين واالستنجاء وحلـق العانـة         : وقص الشارب ، والتي في سائر الجسد        

. قيت ملة اإلسـالم عليهـا   والختان ، فهذه العشر خصال ابتلى اهللا بها نبيه إبراهيم عليه السالم ، وب           

،  ، وفي هذا يعني قبل هذه األمة وفيها       3سماكُم الْمسِلمين ﴾   ﴿ ملَّةَ َأِبيكُم ِإبراِهيم هو    : قال اهللا العظيم    

ثم جاء إبراهيم في صفة مسكين فوجد أباه قد استنبط لهم سبع آلهة على صـفة الـدراري الـسبعة                    

مان أحكم منه لصناعة النجارة ، فصنع لهم صنما كبيرا سماه الـشمس        السيارة إذ لم يكن في ذلك الز      

 ؛على صورة امرأة جالسة على كرسي من الذهب وعلى رأسها تاج من الذهب وبـين يـديها أسـد       

مـشغول   وصنع على صورة عطارد صنما على صورة شاب أسمر وبين يديه أحراك كثيرة وهـو              

مين متعانقين كما يكون التوأمان في الرحم،       أيها صفة تو  بصنائع مختلفة وأمامه سنبلة وخلفه جوزاء ف      

 وصـنع  ؛نهما أختا سهيل أ ، وزعموا صاءراء الغميعور والشعب ال، الشعراءراوان عزعموا أنهما الش  

واقف في بحر من ماء وبين يديه سـرطان          على صورة القمر إنسانا على رأسه عمامة بيضاء وهو        

 شيخ مقطوع إحدى رجليه وقد استخلفها بخشبة يمـشي           وصنع على صورة زحل    ؛يريد صيده    وهو

 ؛يمشي لفالحته رويـدا   وخلفه جدي وهو  فأس فيه قرعة خمر معلقة وأمامه دلو       4عليها وعلى عاتقه  

جالس على كرسي وفـي      وصنع على صورة المشتري إنسانا  عليه ثياب من الحرير األخضر وهو           

على صورة المريخ رجال محتزما قد لبس آلـة          وصنع   ؛يقلبه بسهم    يده قوس وبين يديه حوت وهو     

فهؤالء كان عندهم أعظم آلهة وقد      . يضرب به رأس كبش خلفه عقرب         وهو سيفالحرب وفي يده    

ما هذه التماثيـل التـي   : سموهم بأسماء الدراري وصاروا يعبدونهم من دون اهللا ، فقال لهم إبراهيم           

قَالُوا وجدنَا آباءنَا لَها عاِبِدين ، قَـاَل     ﴿:  اهللا تعالى    ؟ أي عابدون ، فجاوبوه بما قال       أنتم لها عاكفون  

    ﴾ اُؤكُمآبو َأنتُم كُنتُم اآلية ، ثم أقسم في نفسه ألكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مـدبرين ، وكـان               5 لَقَد 
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ذلك يوم خروجهم لعيدهم واجتماعه في مصالهم فأراد أن يستعمل الحيلة ، فكانـت لهـم كواكـب                  

إليها متعمدا وصنع بنفسه أنه      نحيسة ال ينظر إليها حين عبادتهم ، ومن نظر إليها مرض ، فنظر هو             

قد أصيب بالمرض وتخلف عن خروجهم ، ثم أخذ المفاتيح من دار أبيه وانطلق إليهم فكسر الـستة                  

، ثـم   إني سقيم ، أي ضعيف اليقين إن خفت شيئا غيـر اهللا             : وعلق الفأس في عنق أكبرهم ، وقال        

أجج فيهم النار فرأوا ذلك فبعثوا مستخبرا لهم فأعلمهم بذلك فأقبلوا من مصالهم إليه يزفون ، فقـال                  

 ثم اجتمع رأيهم على حرقه بالنار كمـا أحـرق     !أتعبدون ما تنحتون؟ واهللا خلقكم وما تعملون        : لهم  

وا أنه سقيم ال يقـدر علـى   آلهتهم ولوال أن الكهنة أعلموا النمرود باسمه وصفته لم يعرفوه ألنهم ظن          

: ثم نادى النمرود بجمع الحطب ، فأتى كل واحد بقدره ثم أمر بإحضاره بين يديه وقال له                  . المشي  

أنا أحيي وأميـت ، معنـاه أحيـي    : ربي الذي يحيي ويميت ، قال النمرود        : من ربك؟ قال إبراهيم     

النمرود بن كوش بن كنعان بـن   د هووهذا النمرو. الذي وجب عليه القتل وأقتل الذي لم يجب عليه          

 ، بقي الضحاك أربعمائة عام فـي  1حام بن نوح ، وكان ملكه بعد الملك الضحاك المسمى باألزدهاق         

  : وفيه قال قائلهم متمثال لرجلين 2الملك وطغى وتجبر ، ثم قتله إفريدون

  

  3أفريدونو أنت في العالمين***  وكأنه الضحاك في إفتاكه .  

  

د هذا النمرود نمرود آخر لم يملك إال سنة واحدة وملك النمرود األكبر ، نمـرود        وقد كان بع  

إبراهيم ، ألف سنة ، معناه رضيع النمرة ألنه وضعته أمه في خالء فأتته نمرة وأرضـعته فـسمته                   

  . رضيع النمرة 

ا ِمن الْمغْـِرِب فَبِهـتَ الَّـِذي    ﴿ فَِإن اللّه يْأِتي ِبالشَّمِس ِمن الْمشِْرِق فَْأِت ِبه    : ثم قال إبراهيم  

ثم أمر بالنار فأججت فلم يقدروا على القرب منهـا لعظمهـا فجـاءهم              .  ، وانقطع جوابه     4﴾ رـكَفَ

يا إبراهيم ،   : الشيطان وصنع لهم المنجنيق ورموا به على بعد فاعترضه جبريل في الهوى وقال له               

                                                
 إبراهيم لما قدمها مصر وكان ملك منهم وأنه أول الفراعنة ، الضحاك يدعون أن اليمن وأهل الضحاك العرب االزدهاق هو الذي يسميه 1

 ، م1997 / ـه1417  بيروت ،:دار الكتاب العربي ر ، األثي بنالحسن علي المعروف با عز الدين أبول الكامل في التاريخ انظر. الخليل 

     .68:  ، ص 1: ج 
الضحاك وسلبه ملكـه  ،   الذي قهر هو أفريدون نوحا أن الفرس نسابةزعم بعض  وقد .  جم شيد ، وهو من ولد وهو أفريدون بن أثغيان 2

 ألن قصته في أوالده الثالثة شبيهة( . . . .) العزيز ،  اهللا في كالمهالذي ذكره  إبراهيم صاحب هو ذو القرنين أفريدون أن وزعم بعضهم

الحسن علي  عز الدين أبول الكامل في التاريخانظر  . نوح كان على يد الضحاك على يديه ، وألنه قيل إن هالك الضحاك وهالك نوح بقصة

  . 77:  ، ص 1: ر ، ج األثي المعروف بابن
 .وكأنك في قتله إفريدون ***  وكأنه الضحاك فيفتك به ) ر( خة جاء في نس 3
   .258 ، اآلية البقرة   سورة4
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علمـه بحـالي يغنـي عـن     : سله ، قال :  فبلى ، فقال أما إليك فال وأما إلى اهللا    : ؟ قال    ألك حاجة 

 ، فلوال أنه قـال وسـالما   1﴿ قُلْنَا يا نَار كُوِني بردا وسلَاما علَى ِإبراِهيم ﴾     : سؤالي، فقال اهللا تعالى     

لهلك إبراهيم بالبرد ، وطفيت جميع نار الدنيا في ذلك اليوم وتلك الليلة ولم يقدروا علـى وقـدها ،                    

ثـم  . وتتخطـاه   كان ذلك يوم النيروز ، فمن ذلك اليوم صارت النصارى توقد النار يوم النيـروز          و

صعدوا رؤوس الجبال لينظروا ما كان منه فرأوه ويده في يد جبريل عليه السالم وهما يمشيان فـي                  

وسطها وقد صارت لهم روضة خضراء ، فأسلم كثير منهم وأمر اهللا تعالى إبراهيم أن يخـرج مـن        

، فخرج إبراهيم بكل من آمنه ، وخرج النمرود خلفه بجنوده ، فأمر اهللا إبراهيم أن ينـزل             لك البالد ت

 وتبعهم النمرود حتى نزل على نهر بابل فشرب جنوده النهر كله ، فتعجب النمـرود          2خلف نهر بابل  

بهم حتى لم   البعوض فأكلوا في اليوم األول عيون دوا       من جنوده وأرسل اهللا عليه أضعف جنوده وهو       

 ووخر اهللا النمرود لليوم الثالث ليريـه قدرتـه           ، يبق لهم دابة ، وأكلوا في اليوم الثاني عيون الناس         

  :سبحانه ثم أرسل عليه بعوضة عوراء شالء فدخلت في أنفه حتى أهلكته ، وأنشدوا 

  

 أفال تسيء الظن بالعمــر ***    رأيت وقائع الدهـــر هال 

 األثر هضباته والعضب ذو ***   فـــه بينا الفتى كالطود تكن 

  ويجاذب األيدي على الفخر ***  يأبى الدنية في عشيرتـــه  

   ومواطيء األقدام للعــثر***  ولى الزمان بوطء أخمصـه 

 اآلجال بدء بروحها تجري ***     يحمي المطامع للبقـاء وذو 

 كان الطبيب أحق بالعـمر ***  ها ـكان حفظ النفس ينفعـ لو 

 يفـري فدع القضاء يعد أو***  زة ــإن التوقي فضل معجـ 

 سيان ما يوبى وما يمـري***  ه  ــالموت باب ال وثيق لـ 
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   شداد بن عاد 

 

 مم الماضية ﴿ كُلُّ من علَيها فَاٍن ويبقَى وجه ربـك ذُو    وقد أباد اهللا تعالى القرون السالفة واأل      

 الِْإكْرلَاِل ووال أعظم طغيانـا    ، ولم يكن في الجبابرة والفراعنة والملوك األولين أكثر تجبرا         1اِم ﴾ الْج

  .على اهللا وعلى العباد من النمرود األكبر وشداد بن عاد 

وكان شداد بن عاد قبل النمرود ، وكنيته شداد العاتي وهو الذي بنى إرم ذات العماد علـى                  

  . القصر المشيد وسنذكر بعض ذلك إن شاء اهللا صفة الجنة وقد بنى قبله ، المنذر أخاه ،

﴿ فَكََأين من قَريٍة َأهلَكْنَاها وِهي ظَاِلمةٌ فَِهـي خَاِويـةٌ    :  فأما القصر المشيد ، قال اهللا تعالى        

قايا ثمـود ،    ، فالبير المعطلة كانت لمدين وهم قوم من ب        2علَى عروِشها وِبْئٍر معطَّلٍَة وقَصٍر مِشيٍد ﴾      

وكان ملكه العلس وكانت البير تسقي البلد ونواحيه ، وقد وكل بها خدام يرفعون الماء إلى الحيـاض                  

 والعـسل  3فطال عمر ملكهم العلس ، فلما جاءه الموت طلى جسده بدهن صنع له من المر والـصبر    

تكلم آل أمـرهم إلـى      لئال يتغير ويبلى ، ثم مات وبقي على سريره وكأنه حي ، فلما رآه الناس ال ي                

إني لم أمت وإنما صمت عـنكم ألرى فعلكـم     :  وكلمهم من جوفه وقال لهم       4فجاء الشيطان  الفساد ، 

ثم احتجب خلـف    . وإني قد اتصفت بأوصاف األلوهية ، فال آكل وال أشرب وال أموت ، فاعبدوني               

مهـم أن الـذي     ستر مضروب عليه وصار يكلمهم ، فبعث اهللا نبيا يسمى حنظلة بن صـفوان وأعل              

يكلمهم شيطان وأن الملك العلس قد مات ، فقاموا إليه وقتلوه ، فأصبحت البير معطلة فاشتد عطشهم                 

وماتت مواشيهم عطشا ويبست بساتينهم وهلكوا عن آخرهم ولم يسمع إلى غابر الدهر في أمـاكنهم                

ولـوال أن   { :  وسلم   إال عزيف الجن وأزير األسود وعوي الذئاب ، وهذا معنى قوله صلى اهللا عليه             

وأنشدوا. } عت الناس كلهم الربوبية ، ولوال جهنم ما سجد هللا ساجد اهللا كتب الموت على العباد الد:  

  

  ـة آتـفكل ما يعبد ال محالـ*** وليس يعبد ما يكون وإن نئا 

  تصيب الفتى في يقضة وبيات*** سهام المنايا راشقات لمن ترى 
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اه المنذر بن عاد ومات قبل إتمامه ، ولما تولى الملك اخوه شداد             والقصر المشيد هو الذي بن       

عـاد بـن    وهو. المنذر ، شداد ولقمان : ابن عاد وكان لعاد أوالد كثيرون ، تولى منهم الملك ثالثة      

يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود عليـه  ن إرم بن الملطاط بن سكسك بن واثل بن حمير بن سبأ ب  

اد الملك طغى وتجبر ونسي الموت ، فجمع الجنود وطوع األرض مـشارقها             السالم ، ولما تولى شد    

طوعه تحت يده ، فبلغ إلى البحر المحيط بالجانـب الغربـي       ضه أحد إال غلبه أو    رومغاربها ولم يعا  

يتخذ المصانع والقصور المشيدة ، ثم عاد إلى الـيمن لـبالد عـاد          وأقام بالمغرب مائتي عام ، وهو     

 إلى قصر مآرب ،  فأكمل القصر المشيد ولم يدع درا وال             2انورغعود إلى بالد     أن ي  1 وثمود فأنف 

ياقوتا وال ذهبا وال فضة إال وضعه فيه ورصع داخله بأنواع الجواهر واليواقيت والعقيان ، وبـسط                 

أرضه بالرخام الملون وكان قد أعطي قوة أربعين رجال ، فكان يلوي الحديد بيده ويـصيح باألسـد                  

، وأعطي من العمر حتى كثرت ذريته وتمرد في األرض ، فلما خاف على نفسه المـوت                 فيقع ميتا   

أراد أن يمتنع منه داخل القصر المشيد ، فبنى خارجه كله بالحديد المصقول وحجر المها المنجور ،                  

فكانت الشمس إذا حميت وسط النهار يرمي ذلك الحديد شرار النار ، وإذا غابت الشمس يرمي ذلـك      

مدخال من تحـت األرض    ، واتخذ هو  3الشرار فكان يحرق من يقرب منه على أربعين يوما        الحجر ب 

جف المـاء ، فلمـا   يالخروج عطل تلك األحراك ف والماء يجري فيه باألحراك ، فإذا أراد الدخول أو    

َأشَـد   ِذي خَلَقَهم هو  ﴿ َأولَم يروا َأن اللَّه الَّ     : من أشد منا قوة؟ فأجابهم اهللا تعالى        : أكمله قال لوزرائه    

     ﴾ وندحجاِتنَا يكَانُوا ِبآيةً وقُو مفلما اُعجب من نفسه وظن أنه ال يقدر عليـه خطـب علـى                4ِمنْه ، 

المنذر ، أنا الذي ال أخشى الموت وال أخاف          أنا الملك األخضر ، أنا أخو     : جلسائه في القصر وقال     

لعقيم ما تذر من شيء أتت عليه إال جعلته كـالرميم ، فأصـبحت              الفوت ، فأرسل اهللا عليهم الريح ا      

ديارهم خالية وقصورهم خاربة بعد العيش الرغد والنعيم التام ال يسمع فيها غير األصوات المنكـرة                

قيل أنه لم يقم شداد في القصر إال ثالثة أيام وهلك وبقي الملـك              . ولم ير فيها غير الرسوم المتغيرة       

  : وأنشدوا . ر هللا الواحد القها

  

 ذرــ منه على حـ وال تقل ليتني*** ه ـــمام فال تبعد زيارتالِح هو 

 إال شيب بالكدر يخلص الصفو ولم *** ه ـيا ويح من غره دهر فسر بـ 

                                                
 .فأبغى ) ر( جاء في نسخة  1
  .بلد غمران) ر( جاء في نسخة  2
 .ميال ، وهو الصواب ) ر( جاء في نسخة  3
  .15، اآلية  فصلت   سورة4
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 وعبرة ألولي األبصار والعبــر*** ـا ـانظر لمن باد تنظر آية عجب 

 سيء النظروما أوضح الرشد لوال*** ب ـبادوا فعادوا حديثا إن ذا عج  

  رـكاللمح بالبصــ أن المقام بها *** تنافس الناس في الدنيا وقد علموا 

  رـغيـ فكرت ذو إن الزمان إذا ***  هــعن زمان يخشى عواق فعذ 

  ـرـالعين كاألث ومهد العذر ليس *** واعمل ألخراك ال تبخل بمكرمة 

 

 مدينة إرم ذات العماد 

  

بناها شداد على صفة الجنة وذلك أنه وجد في الكتب المنزلة           وأما إرم ذات العماد فهي التي          

صفة الجنة ، وأن سواريها ذهب وفضة وأن ترابها مـسك وعنبـر وحشيـشها زعفـران وسـنبل                  

وحصباءها ياقوت وجوهر ، فسولت له نفسه أن يعمل مثلها في الدنيا ، وقال أهل التفسير في قولـه                   

 ، أنها مدينة جيرون التي هـي مدينـة          1بك ِبعاد ، ِإرم ذَاِت الِْعماِد ﴾      ﴿ َألَم تَر كَيفَ فَعَل ر     : تعالى    

والعماد جمع عمود وهي السارية ، وعاد المـذكور هنـا   . الشام ، وسميت بجيرون بن سعد بن إرم       

 وثَمـود فَمـا     وَأنَّه َأهلَك عادا الُْأولَى    ﴿: عاد األكبر وعاد األول ، قال اهللا العظيم          في هذه اآلية هو   

 ، وسميت ذات العماد ألنه وجد من بنائها األول مائة ألف وأربعون ألف عمود من الرخام،                 2َأبقَى ﴾ 

 ، وضعوا فيها من السواري والقـصور المـشيدة         3﴿ الَِّتي لَم يخْلَقْ ِمثْلُها ِفي الْبالَِد ﴾       : وقوله تعالى   

أللف قبيلة وقد قدمنا أن قبيلة عاد كانت عـدتهم ألـف            لقوتهم وشدة بطشهم ، فلما أراد بنيانها عمد         

قبيلة ، في كل قبيلة ألف سبط ، في كل سبط ألف فخذ ، في كل فخذ ألف بطن ، في كل بطن مائـة                     

 من كل قبيلة وزودهم ووجههم في األرض يطلبون موضـعا           ألف رجل ، فاختار شداد أربعين رجال      

ن وجدوا قاعا صفصفا فيه نحوألف نهر ، تنـسكب تلـك            لبنائها ، فتاهوا في األرض مائة سنة إلى أ        

المياه بعضها في بعض ، فرجعوا وأعلموه ، فانطلق إلى ذلك الموضع فأمرهم بالبناء وأسـس كلهـا       

على أحجار الذهب والفضة والعقيان واللؤلؤ والزبرجد والمرجان والياقوت والزمرد ، وأقـام فـي                

عليها خراج األرض كلها ثالثمائة سنة غير ما كان بيده مـن            بنائها مائة عام وثمانية أعوام ، وأنفق        

خزائن من كان قبله وجميع من قهر من الملوك ، فلما أكملها غيبها اهللا عنه ولم يدخلها حتـى مـات     

                                                
   .7 - 6 ، اآلية الفجر   سورة1
  .51 – 50 ، اآلية  النجم   سورة2
  .8 ، اآلية الفجر   سورة3
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. بحسرتها ، ووكل اهللا بها طوائف الجنة وأغوالها فال يقربها أحد من مسيرة ثالثة أشهر إال هلكـوا                   

  :وأنشدوا 

  

 ومن خال قبط ويونــان*** لقوم من عــاد حدث حديث ا 

  وسيد األتراك خافـــان***  ومن بني األصفر أعجب بهم 

  التاج وقحطـان حمير ذو ***  واألقدمين األعظمين مــعا 

  كذلك فرعون وهامــان ***وكل طاغ شامخ عــــزه  

  انـوبعدهم عرب وعجم*** انظر ملوك القوم من قبلهــم 

 انـــإال أحاديث وأفنـ ***  منهــم انظر إليهم هل ترى 

  انـ منهم فذا ملك وبرهـ *** وانظر إلى الموت وأعمالـه 

 رانـصار لهم ذل وخس *** ـم ـالعز وطغيانهــ أين ذو 

 قد أطبق األرض وفرسان*** لــولم يدافع عنهم مجفـــ 

 انـلؤلؤها رطب وعقي  *** ها ـوال بيوت ملئت كلــــ 

 انــله شــ كل يوم  ***  ـهوأصبح الملك لمالكــــ 

 

  :وقال اآلخر 

  

 وجفاني من كان يرعى ذمامي ***ي  ـ خانني الدهر واسترد كالم  

  فسقاني منها كيوس الحمــام *** صائبـــات   ورماني بأسهم  

 قد تمتعت في الدنيا ألف عـام ***وش  ـأنا شداد بن عاد بن كــ  

  امـرض دخلتها بالحسـكل أ  ***    وملكت الدنيا شرقا وغــربا 

 مبيضات الخيـــام عاليات  ***   وشرعت البناء في ألف قصـر 

 ودهـــام ن كماة وأشقرـم ***   وركبت الخيول ألف جـــواد 

 صحيح عظام مأكل الدود من   ***   اـثم أمسيت في التراب رهينـ 

 منــام إنما الدنيا غمضة من  ***   ي ــيا من رآني فليتعظ بــ 
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مدينة النحاس وإرم ذات العماد وبير هاروت ومـاروت       : أن ثالثا غيبوا فلم يرهم أحد       وقيل  

 والملك الحقيقي هللا الواحد القهار رب الـسماوات واألرض ومـا بينهمـا     ،وفراعنتها ال تعد لكثرتها 

  .العزيز القهار 

  

 عمر الدنيا وتقسيمها وملوك األرض 

  

 وتقسيمه بين من مضى من أهلها وعمـارهم         وقد اختلف المؤرخون في ما مضى من الدنيا         

مع اتفاقهم أن من آدم إلى النفخ في الصور سبعة آالف سنة ، أخذوا ذلك من قول رسول اهللا صـلى             

  .}  الدنيا سبعة درج وأنا وأمتي في الدرج السابع منها{ : اهللا عليه وسلم  

لطوفان ثالثة آالف سنة،    وأصح ما ثبت في ذلك التقسيم أن من آدم إلى ا          « :  قال المحفوظي   

 ومن الطوفان إلى إبراهيم عليه السالم ألف سنة ، ومن موسى إلى داود خمسمائة سنة وفيها كان ذو                 

القرنين ، ومن داود إلى عيسى خمسمائة سنة ، ومن عيسى إلى محمد صلى اهللا عليه وسلم أجمعين                  

. » ألف سنة ، كل ذلك بالتقريب       ستمائة سنة ومن محمد صلى اهللا عليه وسلم إلى النفخ في الصور             

لم يشك أحد من أهل علم التـاريخ أن مـن ذي            ،  ولم يكن بين ذي القرنين وسليمان إال سنين قليلة          

 أن سليمان عليه السالم نزل في بعـض         1وحكى. القرنين إلى محمد صلى اهللا عليه وسلم ألف سنة          

 فأتته نملة كالفيل وفتحت له مخزنا ،        أسفاره بالبسيطة على ساحل البحر وطلب علف دوابه فلم يجده         

القرنين ثم ارتحل فجمعته من نفـض        نزل هنا ذو  : من أين لك هذا؟ قالت      : قام بجميع جنده فسألها     

  . مخل دوابهم 

وأما ملوك األرض الذين ملكوها كلها ، ففي رواية مسلم عن مرة عن ابن هشام عـن ابـن                  

مؤمنـان وكـافران ،   : ملـوك األرض أربـع   {  : عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال    

وقيل أن شداد بن عاد ونمرودا لم        . 2}المؤمنان سليمان وذو القرنين والكافران الفرخان وبخت نصر       

قيل أن ملـوك    . األصح واهللا اعلم ، وإنما كانوا من الطغاة والملوك الجبابرة            يملكوا الدنيا كلها وهو   

مصر كلها تسمى فراعنة ، وملوك اليمن كلها تـسمى تبابعـة إذا        الشام كلها تسمى جبابرة ، وملوك       

  ، وذو3فلـيش  نواس ، وذو رياش ، وذو ذو يزن ، وذو : كانوا من قضاعة ، وقيل أن التبابعة ستة         

قـال رسـول اهللا     . المذكور في القرآن وكان مؤمنا       وأكبرهم تبع األكبر وهو   . الكالم   أصبح ، وذو  
                                                

 .وذكروا ) ر( جاء في نسخة  1
لقاهرة، ا: انظر البداية والنهاية ، خبر ذي القرنين ، مطبعة فجالة .  هذا الحديث ذكره ابن كثير إال أنه لم يأت ذكر الفرخان وإنما النمرود 2

   . 115:  ، ص 2: ط ، ج . د 
 .ذو يلبش ) ر( جاء في نسخة  3
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وهو الذي بنى مدينة طيبة وهـي مدينـة         . 1}  تسبوا تبعا فإنه كان مؤمنا     ال{ : صلى اهللا عليه وسلم     

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأسسها وعمرها وجلب ماءها من جبل أحد ، وتبع أول من كـسى                   

: كرب ، وقال علماء المـؤرخين        عش وكنيته أبو  رالكعبة وأجرى النفقة ألهل مكة واسمه شمر بن         

 اليمن والشحر وحضر موت ، ومن التبابعة الحارث الرايش بن الهمام بـن              ال يقال تبع إال لمن ملك     

األذعار أمه جنية وأبوه إنـسي كمـا         ذو شداد بن عاد وهو ابن أخ لقمان عليه السالم ومنهم عمرو          

كانت بلقيس وغيرها ، وقيل أن اإلسكندر ذا القرنين من التبابعة ، ومن التبابعة شمر بن ملك وبـه                    

من جلب البربر إلى إفريقيـة وبـه         ومن التبابعة أفريقس بن قيس بن عيالن وهو       سميت سمرقند ،    

 حمير بن ورداع ، وآخر التبابعـة أبرهـة ذو          قية ، وقال بعض أئمة التاريخ أن تبعا هو        يسميت إفر 

المنار وقد سميت األوائل ملوك العراق ملوك الناس وذلك أن ملك العراق أضبط ملـوك األرض ،                 

األول الهنـد والثـاني     : وذلك أن األقاليم سـبعة      . الدنيا ووسطها المعمور منها     والعراق هي سرة    

 ومـا   2الحجاز والثالث مصر والرابع بابل والخامس الروم والشام والسادس الترك والسابع الـصين            

إقليم العراق وبابل ، فهم وسط الجزء المعمـور          فاإلقليم األوسط منها هو   . واالها وياجوج وماجوج    

قال رسول اهللا صلى    .  وأحسن ذلك بغداد   ا وهواء ار األقاليم كلها وأقومهم طبعا وأعدلهم ماء      وهم أعم 

. 3}ستكون بعدي مدينة بين دجلة ودجيل ، تجبى إليها األرض ثم يخسف بأهلهـا             { : اهللا عليه وسلم    

 الـروم   4عتدال مزاج أهله وطبائعهم وألوانهم ، فسلموا من شـقرة         إالعتدال العراق   : قال أهل العلم    

وكما اعتزلـوا فـي الخلقـة       . وسواد الحبشة وغالظ الترك وجفاء أهل الجبال ودمامة أهل الصين           

لطفوا في الفطنة ، وكذلك سموا كل من ملك اليمن وحدها مآرب وسمي سد مآرب بالذي بناه وهـو                   

وكذلك هل سبأ بأرض اليمن ، وكذلك سموا كل من ملك الحبشة نجاشيا ،              الذي هدمه السيل العرم أل    

ووزراؤه ، وأهـل الهنـد    سموا ملوك الهند ملوك الفيلة ألن الملك منهم البد له من فيل يركبه هـو              
                                                

حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة وأبي زرعة عمرو بن جابر وأبو زرعة  « :  وقال   سهل بن سعد  رواه أحمد بسنده عن      1

  ؛ 340:  ، ص    5:  ج   ،  القاهرة  :مؤسسة قرطبة   ،  ، انظر مسند أحمد    »ال تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم         «: ، ولفظ الحديث    » أشد ضعفا 

:  ، ص 11: ، ج  1983 / 1404 الطبعة الثانيـة ،   ،الموصل :  والحكم العلوم  مكتبةو كذا الطبراني في المعجم الكبيرعن ابن عباس ،   

 باب النهي  ،مجمع الزوائدمي في  الهيث ؛112:  ، ص 2:  ، ج 1415 القاهرة ، :دار الحرمين  ، المعجم األوسط وأيضا رواه في  ؛296

ـ 1412 ، بيروت   :دار الفكر  ،   عن سب األموات    وعالوة على لفظ احمد والطبراني زاد ابن كثير في تفسيره       ؛ 145:  ، ص    8:  ، ج     ه

 ، 7:  ، ج  م1999 /هـ 1420  ، الطبعة الثانية ، دار طيبة للنشر والتوزيع ،  » ال تسبوا تبعا فإنه كان رجال صالحا  «: عن عائشة لفظ    

 2003/  هـ1423 الرياض ، :دار عالم الكتب ،  »  ال تسبوا تبعا فإنه كان مؤمنا«:  وعند القرطبي في تفسيره مرويا بلفظ  ؛ 258: ص  

    .145:  ، ص 16:  ، ج م
  .اليمن ) ر( جاء في نسخة  2
مدينة بين دجلة ودجيل وقطربل والصراة ، تجبى إليهـا  تبنى « : ذكره القاضي عياض في كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، بلفظ      3

   .336:  ، ص 1: م ، ج 2002/ هـ 1423 ، دار الفكر ، » خزائن األرض ، يخسف بها يعني بغداد
  .قسوة ) ر( جاء في نسخة  4
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يستخدمون الفيلة كما يستخدم غيرهم الدواب ، وكذلك سموا ملوك الفرس ملوك الحكمـة ألن علـم                 

ـ                    رسآالهندسة وعلم الفلسفة إنما ظهر في الخلق مـن عنـدهم ومـنهم الحكمـاء واليونـانيون ك

وأرسطاطاليس وفيشاغورش وأهل الحكمة الطبيعيون ولذلك عبدوا النار التي هي أم الطبـائع ورأس    

األسطقسات ، وكذلك سموا ملوك الترك ملوك األسود وسموا بذلك لتشبههم بهم في الجرأة وقـساوة                

كلـت  وقيل أن الترك أكلت لحوم الخيل فأورثتهم قساوة القلـوب ، وأ           . القلوب والزعامة والشجاعة    

النصارى لحوم الخنازير فأورثهم عدم الغيرة ، وأكلت العرب لحوم الجمال فأورثهم الحقد ، وأكلـت         

كل أهل مصر   أاليمن لحوم الطير فأورثهم الفصاحة ، وأكلت العجم لحوم القردة فأورثهم الطرب ، و             

ـ         . لحم الضب فأورثهم الذل والفسوق       ك الـبالد   وكذلك سموا ملوك الصين ملوك الجان وذلك أن تل

آدم يخالطونهم وربما تناكحوا وتناسـلوا ، ومـن هنـاك ظهـر علـم          أكثر بالد اهللا جنة وأكثر بنو     

 وغيـرهم ال يـسكنها إال الجـان     2 الديجات 1الطلسمات واستخدام الجان ، وكم من جزيرة من جزر        

وسـنذكر  والعفاريت ، فمن سافر بين تلك الجزر رأى من العجائب والغرائب ما ال يسعه كل عقل ،           

  .في غير هذا الموضع بعض ذلك إن شاء اهللا 

  

 نبي اهللا يوسف  

    

 الوليد بن مصعب بن عمرو     وكذلك سموا ملوك مصر فراعنة وأكبرهم فرعون موسى وهو          

 ألنه لما طغى وتجبر بمصر وصار ملكها بيده قيل           ، بن معاوية بن راشت ، وفرعون كنيته ال اسمه        

هللا يوسف ابن نبي اهللا يعقوب ، وسميت مصر بمصر بن قيـصر             له فرعون ، وكان قبله فيها نبي ا       

بن قبط ، ولما دخلها نبي اهللا يوسف كان ملكها بيد الملك قطريف وهو الذي اشترى يوسف وسـجنه      

 وتوفي قطريف ويوسف عليه السالم بالسجن وصار ملك مصر للملك الديان بن رافقـة   ةبسبب زليخ 

ي راشت وهو الذي رأى سبع بقرات سمان يأكلون سـبع  بن راشت واجتمع نسبه مع نسب فرعون ف       

   .3عجاف وسبع سنبالت خضر وأخر يابسات

وكانت عادة الملوك الجبابرة إذا رأوا رؤيا يأتون بالكهنة فيسألونهم عمـا رأوا فيخبـرونهم                 

بصفة الرؤيا ومعناها ، ولم يجد الملك الديان من يعلمه بذلك إال يوسف فأخرجه من السجن وجعلـه                 

لى خزائن األرض ، ولما توفي الملك الديان بقي ملك مصر بيد يوسف وكثـرت ذريتـه وذريـة              ع
                                                

 .جزائر ) ر( جاء في نسخة  1
  .الديباج ) ر( جاء في نسخة  2
وقَاَل الْمِلك ِإنِّي َأرى سبع بقَراٍت ِسماٍن يْأكُلُهن سبع ِعجافٌ وسبع سنبالٍَت خُضٍر وُأخَر ياِبساٍت يـا          ﴿   : 43  ، اآلية  يوسف   سورة  انظر 3

 . ﴾  رْؤياي ِإن كُنتُم ِللرْؤيا تَعبرونَأيها الْمُأل َأفْتُوِني ِفي
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ذريته فبنى لهم بخارج مصر مدينة سماها الحرمين وأخرج لهم نهرا من النيل إليها فنقل اهللا تعـالى                  

بركة مصر إليها فانتهى عمرانها إلى أن صار مجباها ألف دينار في كـل يـوم فـسميت الفيـوم ،         

إلى اهللا تعالى ويأمر باإليمان إلى أن توفي نبي اهللا يعقوب عليه الـسالم               سف عليه السالم يدعو   ويو

 زوجة يوسف وتركت ليوسف اثنى عشر ولدا ، ولم يتـزوج            ةوهو ابن مائتي سنة ، ثم ماتت زليخ       

لـه  يوسف غيرها ، ثم سأل يوسف اهللا تعالى الموت واللحاق بآبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب وهو قو   

﴿ رب قَد آتَيتَِني ِمن الْملِْك وعلَّمتَِني ِمن تَْأِويِل اَألحاِديِث ﴾ إلـى قولـه ﴿ تَـوفَِّني مـسِلما             : تعالى  

 ﴾اِلِحينَألِْحقِْني ِبالصفمات بالفيوم وأمر أن يدفن بها إلى خروج نبي اهللا موسى عليه الـسالم ،                 1و ، 

وكان يعقوب قد بقي مـع يوسـف بمـصر          .  بجوار آبائه وأجداده     فهو الذي ينقله إلى بيت المقدس     

ونبـي اهللا موسـى   .  وتوفي بها ودفن بها 2أربعين سنة ولما علم بقرب وفاته انتقل لألرض المقدسة       

  .هو الذي نقل يوسف لبيت المقدس فأخرجه من أرض مصر لما رأى فيها من الكفر 

  

 قصة فرعون 

    

فرعون فطغى وتجبـر    السالم تولى ملك مصر القابوس أخو     ولما توفي نبي اهللا يوسف عليه        

 كلها وخرج فرعـون هاربـا       3وأخبرته الكهنة أن ملكه يخرب على يد رجل من قرابته فقتل دماوته           

صغير إلى بالد اليمن فنشأ بها صعلوكا ال مال له ولم يعلم أحدا أنه قبطي من مصر ، فلما بلغ                     وهو

وه القابوس بن مصعب قد أمر أال يدخل مصر غير معـروف            وكان أخ . أشده جاء مستخفيا بمصر     

فرعون واستخدم نفسه عند شيخ كبيـر خـارج مـصر            النسب خوفا من ذلك فجاء الوليد الذي هو       

وصار يصنع الخضاري إلى أن عرف بالخضار فكان كل يوم يدخل لدار الملك مـا يحتاجـه مـن                   

 يتقرب لدار الملك ويظهر النصيحة      من أهل مصر ،  فصار      الخضر إلى أن توفي الشيخ وصار هو      

فأعجب الملك بشدته ونصيحته فرده بوابا ، فكان ال يدع الجنازة  تخرج إال بغرامة ولم يعلم الملـك                   

ما هـذا  : بذلك إلى أن توفي بعض الوزراء فطلب عليه ماال كثيرا فبلغ خبره للملك فدعا به وقال له   

إنما أردت نصيحتك وقد جمعت لك من ذلـك         : قال  تفعل؟ تطلب المال على الموتى بغير إذن مني؟         

أمواال جمة ال يجبيها لك غيري ، فلما رأى القابوس المال قربه واستوزره وتركه على ذلك فـسلبه                  

  .الملك إلى أن بعث اهللا نبيه موسى عليه السالم 

                                                
  .101 ، اآلية يوسف   سورة1
 .بيت المقدس ) ر( جاء في نسخة  2
 .قرابته ) ر( جاء في نسخة  3
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وهي القارعة القاهرة بنت طـالوت    « : قال الجوهري   . وقد ملكت مصر امرأة تسمى دلوك         

  . ولها بها أسرار عجيبة وأخبار غريبة ال تسع هنا والبقاء هللا وحده ، » ها سميت مصر القاهرةوب

  

 تحديد المدة الزمنية بين األنبياء والرسل وعددهم 

  

كان بين نبي اهللا نوح وبين هود سبعمائة سنة ، وبين هود وصالح مائـة               : قال أهل التاريخ      

فخشد بن سام وقومه ثمود ، وهم أوالد ثمود بن عـواص   صالح بن عبيد بن عابر بن أر       وهو،  سنة  

بن عاد بن إرم بن سام بن نوح ، وبين صالح وإبراهيم ثالثمائة سنة وثالثون سنة ، وبين إبـراهيم                    

وموسى تسعمائة سنة ، وما بين هؤالء األنبياء كثيرون ، وقد قدمنا أن األنبياء مائة ألف وأربعمائـة             

هـود ،   :  ثالثمائة وثالثة عشر ، وليس منهم من العرب إال أربعـة             وعشرون ألفا وأن الرسل منهم    

وأكثر هؤالء األنبياء من بني إسـرائيل مـن ذريـة           . صالح ، شعيب ومحمد صلى اهللا عليه وسلم         

﴿ فَبـشَّرنَاها   : قـال اهللا العظـيم      . يعقوب عليه السالم ، ويعقوب بن إسحاق وإسحاق بن إبراهيم           

  رِمن وقَ وحِبِإس    ﴾  قُوبعقَ يحبشره اهللا به وهو ابن مائة سنة ، وكانت أم إسحاق بنت عم               1اء ِإس ، 

إبراهيم عليه السالم وهي سارة بنت تارح ، وكان سنها لما بشرت به في عشر التسعين ولم تلد قـط        

من هاجر القبطية وتزوج إبراهيم بعد هاجر قيطـور          غير إسحاق ، وأما إسماعيل عليه السالم فهو       

البربـر ،   أبـو  مدين وزموين وسوراج ونقشان ، وهـو   : بنت يقطين الكنعانية فولدت له ست بنين        

كيسان وسورج وأمـيم    : ونشوا وتزوج إبراهيم بعد قيطور أحجوز بنت أهين فولدت له خمس بنين             

 وِمن ذُريِتنَا ُأمةً    ﴿ ربنَا واجعلْنَا مسِلميِن لَك    : وخرجت دعوة إبراهيم عليه السالم      . ولوطان ونافس   

  ﴾ ةً لَّكِلمسسماعيل ، وهاجر هـي  إوبنو بني  سماعيلإ خرجت في العرب  ألنهم بنو بنت     ، اآلية   2م

سماعيل والقحطانيون من قيـدر     إسماعيل وهي أم جميع العرب ، وكذلك العدنانيون من بنت بن            إأم  

إذا اسـتفتحتم مـصر   { : وسـلم ألصـحابه   سماعيل وفي حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه إبن بنت   

له ا  بن العاص فقالو   فلما استفتحت قالها لهم عمرو     . 3}فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم نسبا وصهرا      
                                                

  .71 اآلية  ،سورة هود 1
  .128سورة البقرة ، اآلية  2
 إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها          «: ذكره مسلم في صحيحه برواية أبي ذر قائال          3

 عليه وسـلم   ، انظر كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا عنهم ، باب وصية النبي صلى اهللا». . . فإن لهم ذمة ورحما أو قال ذمة وصهرا     

 ؛ والحديث كذلك ذكره ابن هشام في الـسيرة  190:  ، ص 7: ط ، ج . بيروت ، د : بأهل مصر ، منشورات المركب التجاري للطباعة     

حدثني محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب الزهري أن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك «  : النبوية عن طريق ابن اسحاق قائال

إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا ، فإن لهم ذمة ورحما : صاري ، ثم السلمي حدثه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال       األن

 ، » كانت هاجر أم إسماعيل مـنهم : ما الرحم التي ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم لهم ؟ فقال          : فقلت لمحمد بن مسلم الزهري      
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نه نسب بعيد وال يراعي حرمتـه       أل: ومن أعلمكم بذلك؟ قالوا     : هذه هي وصية نبي اهللا ، فقال لهم         

ليها نسبهم كانـت بنـت      إدهم وأن هاجر التي انتهى      إال نبي صادق ، ثم أطلعوه على تاريخ قديم عن         

براهيم عليـه  إهل عين شمس لما غاروا عليها ثم أهداها الملك صاروف لنبي اهللا      أملكهم سباها منهم    

السالم ، وقيل أن الملك الذي أهداها له عمر بن قيس بن بابليون بن سبأ بن يشجب بن يعـرب بـن           

  .خشد بن سام بن نوح  بن عابر بن شالخ بن أرفدقحطان بن هو

  

 تقسيم  كل من نوح وأفريدون العالم بين أبنائه  

  

لى نوح عليه السالم  ، ولـذلك        إ ولم يشك أحد من أئمة علم التاريخ أن األنساب كلها ترجع              

وثالثة من بنيه ومـن كـان    ال هوإسمي آدم األصغر ألن الطوفان أهلك كل من على وجه األرض           

ونُوحا هدينَا ِمن قَبـُل      ﴿: قال اهللا العظيم    . فينة وذلك نحوالثمانين رجال     معهم من المؤمنين في الس    

    ﴾ انملَيسو وداوِتِه ديِمن ذُرال إ اآلية يعني من ذرية نسبه ال من ذرية صلبه ، ولم يكـن لنـوح                 1و

به فـسلط اهللا   وأربعة من الولد آمن معه سام وحام ويافت وهلك يام في بيت من الزجاج صنعه لينج            

ولمـا   عليه علة البول وصار يتقلب به فوق الماء حتى مات غريقا في بوله وقيل أن اسمه كنعـان ،  

هم األرض بعرض األقاليم ال بطولها ، فأعطى الجنوب كله لحـام     ينجى نوح وثالثة من بنيه قسم عل      

م جناوة ، فالزنج ممـا يلـي        الزنج والحبشة ثم النوبة ث    : ن أربع قبائل    السودان ويجمعهم اآل   أبو فهو

الترك  أبو  وأعطى الشمال كله ليافت فهو     ؛المشرق ثم الحبشة ثم النوبة ثم جناوة من ناحية المغرب           

األنبياء والرسـل والعـرب      أبو  وأعطى وسط األرض لسام فهو     ؛وياجوح وماجوج على المشهور     

 مكة والمدينة وبيـت المقـدس       سرائيل من ذريته وفي قسمته    إالعاربة والعرب المتعربة وجميع بني      

                                                                                                                                              
 وصاة الرسول صـلى اهللا عليـه    ، سياقة النسب من ولد إسماعيل عليه السالم ،ذكر سرد النسب الزكي النبوية البن هشام ،      انظر السيرة 

 فقد ذكر جميع أحاديث استفتاح أبو القاسم القرشي المصري ؛ أما  8:  ، ص    1:  ، مؤسسة علوم القرآن ، ج        وسلم بأهل مصر وسبب ذلك    

 إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورخما «: بأهلها بألفاظ مختلفة نذكرها على التواليمصر ووصية النبي عليه السالم     

إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلهـا   « ، » قال ابن شهاب وكان يقال أن أم إسماعيل بن إبراهيم عليهما السالم منهم       

إن اهللا عز وجل سيفتح عليكم بعدي    « . 13:  وصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالقبط ، ص            ، ذكر    » 13خيرا فإن لهم ذمة ورحما    

إنكـم  «  . 14:  ، ذكر وصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بـالقبط ، ص              » مصر فاستوصوا بقبطها خيرا فإن لكم منهم صهرا وذمة        

 ، ذكر من اختط حول المسجد الجامع مـع عمـرو بـن    » ن لهم ذمة ورحماستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإ      

 ، خروج عمرو إلى الريف، »  إن اهللا سيفتح عليكم بعدي مصر فاستوصوا بقبطها خيرا فإن لكم منهم صهرا وذمة« . 80: العاص ، ص 

ن عبد اهللا بن عبد الحكم بن أعين القرشـي    ن ب ا القاسم عبد الرحم   يب أل فتوح مصر وأخبارها  انظر   . 98: خطبة عمرو بن العاص ، ص       

  . 98 – 80 – 14 – 13: ، ص ط . د :  قدمه وحققه محمد صبيح ، الهيئة العامة لمكتبة اإلسكندرية ، المصري
  .84 آية رقم  ، سورة األنعام 1
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رض كلها بعد هؤالء أفريـدون الطـاغي علـى        وقد قسم جميع األ    .ماكن المشرفة كلها    والشام واأل 

أعطى البنه إيرج وسط    و فأعطى البنه سلم العرب والروم        ، أوالده قسمة ثالثية بالطول ال بالعرض     

رب فكلهم من الـيمن والحجـاز       وأما الع . األرض وأعطى البنه تور بالد المشرق إلى آخر الترك          

وهم من ذرية إسماعيل عليه السالم ، ولد إلسماعيل إثنى عشر ولدا ذكورا ولم يولد لـه أنثـى إال                    

بن إسحاق فولدت له الروم فسموا ببني األصـفر      واحدة وهي نسمة بنت إسماعيل ، تزوجها عيصوا       

ة ، وأما الذكور اإلثنى عـشر    أشبون ت ، وولدت له األشبان وبهم سمي      الصفرة كانت في وجه عيصو    

 ثم طيما ثم يطور ثم نـبش        1مسمع ثم ماشي ثم دما ثم أدن       فأولهم نابت ثم قيدر ثم دابل ثم منشى ثم        

ولم يسكن من ذرية إبراهيم مكة إال إسـماعيل وبنيـه وأمـا             . ثم قيذما وأمهم السيدة بنت مضاض       

الم ، فسموا بني إسرائيل وإسـرائيل       إسحاق فكان ببيت المقدس إلى أن كثرت ذرية يعقوب عليه الس          

إسرائيل بالشام والعراق والمقدس كثر فيهم الفساد وتغيـر          ولما كثرت بنو  . يعقوب عليه السالم     هو

الدين إلى أن صاروا يقتلون النبيئين بغير حق إلى زمن موسى عليه الـسالم ، فـسلط اهللا علـيهم                    

كل ذلك بخبر طويـل ال يمكـن فـي هـذا            . ع  جالوت وقومه فأخربوا ديارهم وقتلوهم القتال الذري      

  .المختصر ولكن نذكر بعضه 

  

 مقتل أنبياء اهللا على يد بني إسرائيل وبأس اهللا الشديد عليهم 

  

 وذلك أنه لما بعث اهللا نبيه أرمياء كذبوه وضربوه وجرحوه وحبسوه فبعث اهللا إلـيهم نبيـه                 

هيردوس  وقيـل أن هيـردوس كنيتـه ،    يحيى بن زكرياء فقتلوه وكان لهم ملك يسمى الخت وقيل      

فكان هذا الطاغي يقتل األنبياء بغير حق وكان في زمنه امرأة تسمى أربيل تسعى في قتل األنبيـاء                   

 نبي اهللا يحيى بقي دمه يغلي في األرض إلى أن           2إلى أن قتل على يدها سبعة من األنبياء ، فلما قتل          

سبعين ألفا وحينئذ سكن دم يحيى عليه السالم وهو         بأهل بابل ، فقتل منهم       سلط اهللا عليه بخت نصر    

، قيـل   3﴿ فَِإذَا جاء وعد ُأوالهما بعثْنَا علَيكُم ِعبادا لَّنَا ُأوِلي بْأٍس شَِديٍد ﴾: قوله تعالى لبني إسرائيل    

ما لما قتلـوا    ا لما قتلوا نبي اهللا شعيبا وذلك قبل عيسى عليه السالم بثالثمائة سنة وأخراه             من أواله أ

 ففي األولى سلط اهللا عليهم جالوت وفي الثانية سلط اهللا            ، عيسى عليه السالم   نبي اهللا يحيى في زمن    

 وسبى أموالهم وحريمهم وتبعهم بالقتـل إلـى         معليهم بخت نصر أخرب بيت المقدس وأسر ذراريه       
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لي وكـان يعبـد   مصر ، وكان بخت نصر لما أخرب بيت المقدس تحت الملك األتقن الطاغي البـاب           

بن إنشا بن أبيان بن رخيعم بن سليمان بن داود عليهما السالم ،            ا الزهرة فغزاه األعرج الصالح وهو    

وأعانهم اهللا بجند من المالئكة فأهلكهم عن آخرهم ولم ينج منهم إال الملك األتقن وكاتبه ، ثـم قتـل                    

 إلى أن خرب بيـت المقـدس        بخت نصر األتقن وأخذ الملك من يده ولم يزل الملك بيد بخت نصر            

وحمل كرسي سليمان إلى أنطاكية ، وأراد أن يصعد على كرسي سليمان وكان على يمين الكرسـي                

صورة ثعبان وعلى يساره صورة أسد ، فلما صعد الدرجة األولى تحرك الثعبان فـصعد الدرجـة                 

لثـة فـالتقى عليـه      وما عسى أن يكون؟ فـصعد الثا      : الثانية فتحرك األسد ، فقيل له إرجع ، فقال          

الصورتان فقتلوه ، فلما مات بخت نصر تولى بعده الملوك األشقانية وردوا الكرسي لبيت المقـدس                

ولم يصعده أحد بعد إلى أن استفتح المسلمون بيت المقـدس وأخرجـوا منـه النـصارى هـاربين                   

عـصاه ونعـال    وأخرجوه إلى القسطنطينية ثم نقلوه إلى رومة ومعه تابوت السكينة وألواح موسى و            

شعيب وقبا هارون ورداء مريم ولوح إبراهيم والبد من رجوعهم لبيت المقـدس ، وبعـدهم صـار       

الملك للطوائف وبعدهم الملوك الساسانية الذين قام عليهم اإلسالم ، وكلهم من ملوك الفرس وآخرهم               

المرة األولـى   يزدجر قتل في زمن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ، وقيل أن الذين سلط عليهم في                  

﴿ وقَضينَا ِإلَى بِني ِإسراِئيَل ِفي الِْكتَاِب لَتُفِْسدن         : قال اهللا العظيم  . ذو القرنين والمشهور أنه جالوت      

ـ                    ا ُأوِلـي بـْأٍس     ِفي اَألرِض مرتَيِن ولَتَعلُن علُوا كَِبيرا ، فَِإذَا جاء وعد ُأوالهما بعثْنَا علَيكُم ِعبادا لَّنَ

    .1﴾ شَِديد

  

 قصة طالوت في زمن نبي اهللا شمويل  

  

نبياء ، بعـث اهللا فـيهم   نه لما كثر الجور والفساد في بني إسرائيل وأخذوا في قتل األ           أ وذلك   

نريد أن يكون لنا ملك يقوم به أمرنا وينتظم به وقتنا ونقاتل            : نبيه شمويل بن بال بن علقمة فقالوا له         

﴿ َألَم تَر ِإلَى الْمِإل ِمن بِني ِإسراِئيَل ِمن بعِد موسى ِإذْ قَالُوا ِلنَِبي              : ي سبيل اهللا وهو قوله تعالى         به ف 

هل عسيتم إن كتب عليكم القتال      :  اآلية ، فقال لهم شمويل       2﴾ لَهم ابعثْ لَنَا مِلكًا نُقَاِتْل ِفي سِبيِل اللَّهِ       

وما لنا أال نقاتل فـي سـبيل اهللا وقـد          : معنى عسيتم عسى أنتم ومعناه لعلكم ، فقالوا         أال تقاتلوا ، و   

 البربر يقتلهم   3لما خرج عليهم من أرض فلسطين بأجناس      . أخرجنا من ديارنا وأبنائنا بسبب جالوت       
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ليه  وذلك بعد نبي اهللا اليسع بثالثين سنة وكان اليسع بعد إلياس ع             ، ويسبيهم فنزل خلف نهر األردن    

السالم وإلياس بن العيزار بن هارون وهو الذي كساه اهللا الريش وألبسه النور وأرسل له دابـة مـن      

يعني إلياس والخضر عليهمـا      أرضي سماوي ملكي بشري ، وهو      نور فركب عليها فطارت به فهو     

اهللا السالم يلتقيان في كل عام في عرفات وفي الكعبة ، فلما نزل جالوت خلف النهر فزعـوا لنبـي                  

شمويل يطلبون منه ملكا يتولى أمر قتالهم لعدوهم وتنتظم به كلمتهم ويستقيم به حالهم فـي حـضار           

عدوهم ، فكان بينهم طالوت من أكثرهم علما وأجملهم وجها وأرفعهم عقال ، لكنه لم يكن من سـبط             

كُون لَـه الْملْـك علَينَـا    ﴿ َأنَّى ي: المملكة وإنما كان فقيرا من فقرائهم ومن أدنى بيوتهم فلذلك قالوا          

لِْك ِمنْهقُّ ِبالْمَأح ننَحالْماَل ﴾ و ةً ِمنعْؤتَ سي لَمفمـن ذا الـذي   :  ، فقال لهم نبـي اهللا شـمويل   1و

تختارون للمملكة؟  وكانت المملكة قد انقطعت بأربيل المرأة التي كانت تقتل الملوك وتقتل األنبيـاء                

أنظر لنا من يليق بنا؟ فأجلهم ثالثة أيام ، فأعطـاه   : لملوك سبط ، فقالوا لشمويل      فلما ماتت لم يبقى ل    

ملكهم ، فأخرج بهم شمويل      قس بها على الناس ، فمن كان طولها فهو        : اهللا في النوم عصا فقال له       

وأجمعهم وأخرج لهم العصا وكانوا قد أجمعوا أمرهم أن يخالفوا أمـر شـمويل ألن األنبيـاء قـد                   

ا كلهم بالقتل ولم يبقى إال شمويل عليه السالم في بطن امرأة من سبط النبوة ، فلما أخـرج                    انقرضو

لهم العصا قاسوها كلهم فلم يجدوا واحدا طولها ، وكان طالوت أطولهم جسما وأوفرهم علما إال أنـه   

ل حمـاره  كان رجال فقيرا ال مال له ، فكان تارة يدبغ الجلود وتارة يسقي الماء على حمار له ، فض              

فخرج يطلبه فوجد الناس مجتمعين على نبي اهللا شمويل فقاسوها عليه فوجدوه طولها سواء معـه ،                 

:  إن كان البد فما آية ملكه؟ فقال لهم نبيهم        : هذا ملككم الذي اختاره اهللا لكم ، فأبوا وقالوا        : فقال لهم   

 موسـى وآل هـارون تحملـه        آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما تـرك آل             

وكان التابوت قد أنزل اهللا تعالى فيه علـى آدم صـورة            . نعم  : المالئكة، فهل ترضون ذلك؟ قالوا      

األنبياء ثم ألقوا فيه بنو إسرائيل بقية المن والسلوى ورضاض ألواح نبي اهللا موسى ونعليه وعـصاه           

ؤالء من آيـات األنبيـاء      وعمامة هارون وقبا وطست من ذهب وصواع يوسف من ذهب ، وكل ه            

، فكان بنو إسرائيل إذا خرجوا لقتال عدوهم قدموه أمامهم ووضعوا عنده راياتهم وأعالمهم               والرسل

قتلوا على آخرهم ، وهي السكينة التي كانت         ال تضعف هممهم ولو   وفال ينهزمون وال تجبن نفوسهم      

ال نقبـل  :  وحملوه ألرض بابل فقـالوا  فلما غلبتهم العمالقة أخذوه لهم    ،تقوى بهم قلوبهم في الحرب      

من طالوت آية إال التابوت تأتي به المالئكة ، فدعا نبي اهللا شمويل ، فأتت به المالئكة بعـد عـشر                     

إن : سنين وصار طالوت ملكا فاجتمعوا عليه ورضوا به وخرجوا لقتال جالوت فقال لهـم طـالوت       

ويقال له نهر قرطيس ، جعـل اهللا فيـه آيـة            نهر فلسطين ويسمى األردن ،       اهللا مبتليكم بنهر وهو   
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يعلمون منها الصادق من الكاذب بالصبر على الظمأ ، فبقدر الصبر يكون اإليمان ، قال صـلى اهللا                  

 ، ثم أمرهم طالوت أال يشربوا منه فلم يقدروا على الصبر،            1}الصبر نصف اإليمان    { : عليه وسلم   

 نفسه منهم إال القليل ، فكان عدة من عبـر النهـر مـع               فلما دخلوا الماء فاشتد بهم الظمأ ولم يملك       

 عشر رجل ، وداود عليه السالم فيهم ، فلما  بـرزوا لجـالوت وجنـوده ،         2طالوت ثالثمائة وبضع  

وكان جالوت عمالقا وقومه من العماليق بقية بني عمالق ابن الوذ بن أرح بن سام بن نـوح عليـه       

: جعوا للقتال تكلم حجر لنبي اهللا داود عليه السالم وقال لـه       السالم وقيل أن قومه كنعانيون ، فلما ر       

اهللا ، فحمله في مخالة له ، فتكلم آخر ذلك فلما شبت نار الحرب               يا نبي اهللا ، احملني لتقتل بي عدو       

أول مـن    أراد داود رفع حجر منها فوجدهم قد صاروا حجرا واحدا فأخذه وألقاه في المقذافة وهـو               

وكـان  . باسم إله آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، ورمى بها لجـالوت فقتلـه              : استنبطها ، وقال    

ال يقتل جالوت إال من وضعه علـى رأسـه ، فانتـشر             : طالوت قد أعطي في النوم قرنا وقيل له         

إن لقاتـل جـالوت عالمـة    : كاإلكليل ، فلما جاوزوا النهر وضعوه على رأس داود ، فقال طالوت         

إن قتلت جالوت أعطيتك شـطر      : تنور فيمأله ، فوجد داود كذلك فقال له         أخرى أن يدخل في هذا ال     

فلما رجعوا من قتال أعدائهم أعطاه      . ملكي وأزوجك بنتي ، فتكلمت الحجارة لداود وقتل بها جالوت           

 فهـم بقتـل داود       ، بنته ونصف مملكته ثم دخله الندم وأصابه ما يصيب الملوك من الغيرة والنـدم             

 لما مالت الناس    3حفظ األنبياء ، فلم يقدر على قتله فعظمت غيرته إلى أن مات كمدا            فحفظه اهللا بما ي   

إنك تريد قتل نبي من األنبياء وال       : إلى داود وتركوا طالوت ، فرأى طالوت في نومه قائال يقول له             

 والموضـع . سبيل لك عليه وال توبة لك من ذلك إال أن تقاتل في سبيل اهللا حتى تموت ، ففعل ذلك                    

   .4بيسان من أرض الغور الذي قتل فيه داود جالوت هو
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 قصة يونس  

  

قل للنبي حزقيل يرسل يونس بن متى لمن خلـف وادي           : وقد كان اهللا قد أوحى لنبيه شعيبا          

وادي السبت يجري ستة أيام ويقف يوم السبت فـال    الرمل من بني إسرائيل ، وكان وادي الرمل هو        

خلف الوادي يغيرون على من سواهم فيأسروهم ويرجعون إلـى مـن            تتحرك فيه رملة ، وكان من       

تطلقوا األسارى ، فأبوا فرجع عنهم ، فقـال  : خلف الوادي ، فأتاهم يونس وأمرهم ونهاهم وقال لهم       

إن اهللا تعالى قد أمرك على لسان نبيه شعيبا أن تراجعهم فراجعهم ثالثة ، فأبوا ، فقـال                 : له حزقيل   

يهم ، فخرج غاضبا فوجد قوما يعملون في سفينة فركب معهم ، فلمـا توسـط                ارجع إل : له حزقيل   

إنـا أصـبنا    : وسط البحر وقفت السفينة وسكنت الريح ومكثوا حتى أشرفوا على الهالك ، فقـالوا               

بذنوبنا وإن بيننا رجال مذنبا ، فانظروا من هو ، فطلبوا من له جريمة ظاهرة فلم يجـدوه ، وهـذا                     

ائيل تعجيل العقوبة وإنما رفع اهللا ذلك عن هـذه األمـة ، فتقـارعوا فخرجـت     كانت عادة بني إسر  

هذا وإنما هذا رجل صالح غريب ، فأعادوا ثالث مرات كلهـا             ليس هو : القرعة في يونس ، فقالوا      

المذنب صاحب الجريمة ألني خالفـت أمـر         إنما أنا هو  : تخرج في يونس عليه السالم ، فقال لهم         

مرني به على لسان نبيه شعيبا ، ثم قام ورمى بنفسه في البحـر ، فمـا وصـل    ربي وعصيته فيما أ  

أعظم ما يكون من الحوت ، ثم غاص به في لجج البحر فمكـث فـي                 الماء حتى التقمه النون وهو    

﴿ فَظَن َأن لَن نَقِْدر علَيِه فَنَـادى        : بطنه أربعين يوما ولم يدركه شيء من الضر ، وهو قوله تعالى             

 ، أي في ظلمة بطن الحوت وظلمة قعر البحر وظلمة الليل ، وذلـك أن اهللا تعـالى   1﴾ ي الظُّلُماِتِف

كل مخلوق شاكر ذاكر إال يونس بن متى ، فانتبه يونس مـن  : أرسل إليه ملكين فقال أحدهما لآلخر    

 ، وإنما نـسب  2﴾ نْتُ ِمن الظَّاِلِمين﴿ لَا ِإلَٰه ِإلَّا َأنْتَ سبحانَك ِإنِّي كُ: دهشته واستيقظ من غفلته وقال 

            ـتَتَمالظلم لنفسه بثالثة أشياء ، لفراره من أمر اهللا ولخروجه بغير إذن اهللا ولنسيانه ذكر اهللا ، فما اس

كالمه حتى رماه الحوت منبوذا بالعراء ، والعراء هي األرض العارية من الشجر والحجر ليس فيها                

  .ما يتقي به الحر وال البرد 

ألقى اهللا ذا النون وقد تأذى جلده فصار الذباب يؤذيه فأنبت اهللا عليه شجرة              « :  قال النقاش     

وكانت تنزل عليه مـن الجبـل وعلـة         . » اليقطين وهي القرع والذباب يكره ريحها من ذلك اليوم          

ما وأ. ترضعه أربعين يوما حتى اشتد جسمه ونبت شعر جسده ، ألنه كانت جلدة جسمه قد انسلخت                 

                                                
   .87سورة األنبياء ، اآلية  1
  .87سورة األنبياء ، اآلية  2
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قومه ألن مـن    ، اجتمعت عليه غم المعصية وغم السجن وغم1﴾ ﴿ ونَجينَاه ِمن الْغَم: قوله تعالى 

. خرج باهللا تعالى هللا ال يدركه هم وال غم ، ومن خرج بنفسه لنفسه تداركت عليه الهموم والغمـوم                    

 اهللا بـشيرا لقومـه إن       وبقي نبي اهللا يونس أربعين يوما أخرى بعد خروجه من الحوت ، ثم أرسله             

آمنوا ونذيرا بالعذاب إن لم يؤمنوا ، فأبوا ، فلما رأوا العذاب مقبال استقالوا إلى اهللا وتـابوا ، فقبـل               

﴿ وَأرسلْنَاه ِإلَى ِمَئِة َألٍْف     : اهللا توبتهم ورد عنهم العذاب وكانوا مائة وعشرين ألفا ، وقال اهللا العظيم              

 قيل إلى قيام الساعة ، وقيـل  3﴾ ﴿ فمتعناهم إلى حين : ويزيدون ، وأما قوله      ومعناه   2يِزيدون ﴾  َأو

  .إلى تمام إعمارهم 

 ولما توفي نبي اهللا يونس أعطى اهللا النبوة للملك حزقيل وبعثه إلى بني إسرائيل وهم الـذين            

 ، وذلك أنهم فـروا  4﴾ُألُوفٌ حذَر الْموِت َألَم تَر ِإلَى الَِّذين خَرجوا ِمن ِدياِرِهم وهم ﴿ : قال اهللا فيهم  

من الطاعون فنزلوا واديا في الصحراء فأصبحوا كلهم موتى على آخرهم ليريهم اهللا قدرته ، ليعلموا               

أن الفرار من قدر اهللا ال ينجي ، فأحياهم اهللا تعالى بعدما ولََد أوالدهم أوالد أوالدهم ، وقيـل بعـد                     

  .انية أيام ، وكانوا ثالثين ألفا أربعين يوما وقيل بعد ثم

  

  نبي اهللا داود وخطيئته 

  

﴿ وآتَاه اللّه الْملْـك     : ولما مات طالوت بقي الملك والنبوة بيد نبي اهللا داود ، قال اهللا العظيم                 

    ﴾ شَاءا يِّمم هلَّمعةَ والِْحكْموقولـه  داود بن إيشا من ذرية هود بن يعقوب عليه الـسالم ،             ، وهو  5و

 أي حسن الصوت في قراءة الزبور ، فكـان إذا قـرأ   6﴾ ﴿ وآتَينَاه الِْحكْمةَ وفَصَل الِْخطَاِب: تعالى 

ولما سمع رسـول اهللا     .  الجبال ووقف الطير يجاوب عند التالوة والتسبيح والتقديس          7الزبور مادت 

وت وقف خلف سارية يستمع،     صلى اهللا عليه وسلم أبا موسى األشعري يقرأ القرآن وكان حسن الص           

يا أبا موسى ، لقد أوتيت مزمارا من مزاميـر آل           { : فلما فرغ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

                                                
  .88سورة األنبياء ، اآلية  1
  .147 ، اآلية  سورة الصافات2
   .148اآلية   ، سورة الصافات3

  .243البقرة ، اآلية  سورة4 

   .251البقرة ، اآلية  سورة5 
  .20سورة ص ، اآلية  6
  .ماد الشي يميد ميداً ، إذا تحرك ومال:  تميد 7



  للحاج الشطيبي االندلسي كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان

 48 

وكان داود عليه الـسالم ال       . 2}1يرابرته تح بعلمت أنك تسمعني لح    يا رسول اهللا ، لو    : داود ، فقال    

النصراف وإنما تسمع الجبال والحجـر      يسمع قراءته إنس وال جن وال طير وال وحش ويقدر على ا           

 كأنها تجيبه ، ومن ذلك الوقت بقي الصوت يجاوب بالبيوت ونحوها للمـتكلم عنـد    3والشجر والمدر 

وكان نبي اهللا داود قد أحكم سياسة الرعية غاية اإلحكام ولم يعـدل          .  من الجبال والكهوف     4انقطاعه

أول خراب الملك قلـة  : ع النبيين ، ولذلك قيل ملك كعدله من الخلق صلى اهللا عليه وسلم وعلى جمي       

بعفوي عند قـدرتي وحلمـي عنـد    : بما استقام ملكك؟ قال  : قيل لبعض الملوك    . العدل بين الناس    

ولم يزل داود إذا قرأ الزبور وقف الستماعه وحسن نغمته          . من نفسي    سطوتي وبذلي اإلنصاف ولو   

﴿ ِإنَّـا  : ه الجبال والشجر ولها أنين وهو قوله تعالى       الحوت في الماء والطير في السماء وتتمايل مع       

 إلى أن وقع في الخطيئة فذهبت عنه النغمـة وفـر      5سخَّرنَا الِْجباَل معه يسبِّحن ِبالْعِشيِّ والِْإشْراِق ﴾      

الطير وانقطعت األصوات وصار يرفع اإلناء لشربه ناقصا فيمأله بدموعه ، وكانـت خطيئتـه أن                 

أوريا بن حنّان كانت له زوجة حسنة قد فاق جمالها أهل زمانها ، وكان داود عليـه الـسالم                وزيره  

يعبد اهللا في محرابه فأرسل اهللا له ملكا على صفة طائر فيه جميع الحسن باأللوان المختلفة ، فنظـر                

ك الطـائر   إليه يسبح اهللا معه ويقدسه حتى أشغله عن ذكر اهللا تعالى وأوقع اهللا في قلب داود حب ذل                 

فأراد أن يأخذه فذهب أمامه فتبعه فنزل على حائط دار أوريا فأراد أخذه فسقط خلف الحائط فـارتفع        

داود فوق الحائط لينظر أين ذهب فكشف على زوجة أوريا وما لها من الحسن فوقعـت فـي قلبـه                

استصرخ بنبـي    موقعا عظيما وكان أوريا غائبا في قتل أعدائهم وكانت عادته إذا اشتد عليهم العدو             

قد جاز على أوريا فاستصرخ بداود فلم يغثه         كذلك وإذا بالعدو   اهللا داود فأغاثه من فوره ، فبينما هو       

اآلن أخطبها وأتزوجها فخطبها وتزوجها وهـي أم نبـي اهللا   : من فوره حتى قتل أوريا ، فقال داود       

لَقَـد   ﴿:  ، ثم قيل له ِلما قـال         ثم أرسل اهللا لداود ملكين على صفة الخصماء       . سليمان عليه السالم    

 ، هكذا فعلت أنت مع أوريا ، فسقط على وجهه يبكـي سـاجدا               6ظَلَمك ِبسَؤاِل نَعجِتك ِإلَى ِنعاِجِه ﴾     

أربعين يوما حتى نبت العشب حول رأسه من دموعه ، ثم نزل عليه جبريل عليـه الـسالم بقبـول               

                                                
 .أي حسنته وجملته أكثر  1
 ، 6: ط  ، ج . القـاهرة ، د  : هذا الحديث وارد في صحيح البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب حسن الصوت بالقراءة ، دار الفكر               2

لو رأيتنـي وأنـا أسـتمع     :  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألبي موسى            «: ة   ؛ و في صحيح مسلم جاء بالصيغة التالي        112: ص  

 ، ص 2:  ، انظر كتاب الصالة ، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ، ج »لقراءاتك البارحة ، لقد أوتيتَ مزمارا من مزامير آل داود       

  . » يرابرته تحبعلمت أنك تسمعني لح يا رسول اهللا ، لو«  : و كالهما لم يذكرا قول أبو موسى . 193: 
  .أي الطين  3
 .إنطاقه ) ر( جاء في نسخة  4
   .18ية اآل  ، سورة ص5
  .24ية اآل  ، سورة ص6
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واالستغفار مما وقع منه واالشـتغال بالعبـادة والتوبـة ،           توبته ، فأخذ داود عليه السالم في البكاء         

 بن داود ، فلما رجع إليهم انقسمت بنو إسرائيل فئتين           1فاستخف به بنو إسرائيل وبايعوا ولده السالُوم      

السالُوم فتعلقت به شجرة فلحقه بنو إسرائيل فقتلوه ، فأرسل اهللا عليهم الطـاعون               وتقاتلوا بينهم ففر  

  .رهم إلى أن مات أكث

  

 المسجد األقصى وبيت اهللا الحرام 

  

 وخرج داود إلى موضع بيت المقدس وأخذ يسأل اهللا في التوبة لهم فتاب اهللا علـيهم فنـزل           

هناك ببني إسرائيل وأخذ في بناء بيت المقدس وهو الذي سماه اهللا المـسجد األقـصى ، وذلـك أن                 

ى موضع بيت المقدس رأى فيه سلّما مـن  يعقوب عليه السالم سرى من مكة إلى الشام فلما وصل إل        

النور والمالئكة صاعدة ونازلة عليه إلى السماء فعلّم الموضع وصاروا يتبركون به ، فلما تـاب اهللا                 

على داود وبني إسرائيل سكن هناك داود ومن معه ، وسماها داود مدينة إيلياء ، وشرع في تأسيس                  

، فأسسه وبنى الجدار القبلي ومات وأكمله نبـي اهللا  المسجد األعظم وذلك بعد عشرين سنة من ملكه   

  .سليمان 

معروف إلـى اآلن ،       وليس في بيت المقدس بناء أعلى من محراب داود عليه السالم وهو             

ولما أكمله سليمان عليه السالم ذبح فيه ألف ثور هللا تعالى ، ومن واقعة طـالوت بقـي مـاء بيـت      

رض الغور وتسمى البحيرة الميتة ، هؤالء الثالث ال يقبـل           المقدس وماء نهر األردن وماء بحيرة أ      

وال يزال بيت المقدس وبيت اهللا الحرام معظمـين         . ماؤهم الغرقى وال يتربى فيهم نبات وال خشاش         

وافق السنة إال أن أهل      في الجاهلية واإلسالم قديما وحديثا ، بل تعظيمهمها في الجاهلية كان أشد لو            

ك بدلوا وغيروا وعبدوا اهللا باألهواء والضالل وجعلوا هللا شـريكا ونـصبوا    اإللحاد والضالل والشر  

فيهما األصنام مع كونه ما ال يرد فيهما طالب حاجة وال قاصد أمر فيهم من اهللا أبدا ولم يعد فيهمـا                     

إنما قال المشركون ذلـك ألنهـم   : قال أهل العلم . أحد على أحد بقتل وال بضرب ولوكان قاتل أبيه      

ون باإلجابة في الدنيا مع إنكارهم للبعث والجزاء في األخرى ، فجزاهم اهللا تعالى مـن حيـث                  موقن

، وأما أهل اإليمـان  2}  الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر{ : يقينهم ، ولذلك قال صلى اهللا عليه وسلم         

                                                
 وهـو " الـسالم  أبو" أو" األب سالم" أو" بي سالمأ "Absalomومعنى االسم العبري  ، َأبشَالُوم ـ  العهد القديمجاء في الكتاب المقدس ـ   1

صم  2 ( وهي بقعة صغيرة واقعة بين حرمون وباشان  ، في آرامجشور ولد في حبرون واسم أمه معكة بنت تلماي ملك       ، داودء  ثالث أبنا 

   .3 : 3ثاني سفر صموئيل ال ، )3 : 3
 ؛  210:  ، ص 8: ، ج . ت. بيـروت ، د  :  ، منشورات المركب التجاري للطباعة       كتاب الزهد والرقائق  أخرجه مسلم في صحيحه ،       2

 273 - 254 ( ابن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني  ؛323:  ، ص 2:  ، ج     القاهرة  :مؤسسة قرطبة أخرجه أحمد في مسنده ،      
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عين الفناء فـرأوا    فيقينهم بالجزاء في المعنى أعظم ومطلبهم من اهللا في اآلخرة أتم ثم نظروا للدنيا ب              

ولم يـنقص  . أوفر وأبقى وأدوم  كثيرها قليال وعطاءها منعا وبعيدها قريبا ، فصرفوا هممهم لما هو         

عندهم قدرهما وال تعظيمهما بل قد حرمت الشريعة التعدي فيهما بل وفي سائر حـرم اهللا تعـالى ،               

المرسلين أنذر قومك أال يـدخلوا      مما أوصى اهللا إلي يا أخا       { : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

بيتا من بيوتي إال بقلوب سليمة وألسنة صادقة وجوارح طاهرة وصدور صافية وال يدخلوها مـا دام         

 ، ومن هذا المعنى أنه ما شوهد قط كلب ضـاريا            1}ألحد عندهم مظلمة ، فإني ألعنهم حتى يردوها         

رب اجعـْل  ﴿ : ة إبراهيم عليـه الـسالم   يتعدى في بيت اهللا الحرام على صيد أبدا ، وذلك من دعو   

أمـان فـي الـدنيا        فهو 3 ﴾ وِإذْ جعلْنَا الْبيتَ مثَابةً ِللنَّاِس وَأمنًا     ﴿  :  وقوله تعالى    2 ﴾ هـذَا الْبلَد آِمناً  

ـ           4﴾ومن دخَلَه كَان آِمنًا     ﴿  : واآلخرة لقوله تعالى     تح أحلـت    ، ولم يحل اهللا فيه قتاال قط إال يوم الف

قلت لرسول اهللا صلى اهللا عليه      « : وقال ابن عباس    . لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ساعة واحدة         

نعم ، لم يحل اهللا فيه قتال قط قبـل هـذه            : هذا حرم اهللا يا رسول اهللا؟ ، فقال         : وسلم يوم فتح مكة     

  .» الساعة وال بعدها

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                              

باب  مـا جـاء أن    ،  الجامع الصحيح الترمذي في سننه ، ؛232:  ، ص 5: ، ج   مكتبة أبي المعاطي   ،   باب مثل الدنيا   سننه ،      في  )هـ

 أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقـي   ؛562-561:   ، ص 4:  ، ج بيروت :  دار إحياء التراث العربي ، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر   

سليمان بن أحمد بن أيوب أبـو القاسـم          ؛ 27:  ، ص    5: ، ج   1410 الطبعة األولى ،      ،  بيروت :لكتب العلمية   دار ا في شعب االيمان ،     

  فـي الطبراني  ؛236:  ، ص 6:  ، ج 1983 / 1404 الطبعة الثانية ،      ،  الموصل : والحكم    مكتبة العلوم  ،   المعجم الكبير  في   الطبراني

 – في مـسنده   ؛ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار157:  ، ص 3:  ، ج 1415 ،  القاهرة: دار الحرمين  ، المعجم األوسط  

أبو   ؛461:  ، ص 6:  ، ج م2009م ، وانتهت 1988بدأت ( األولى ،  :  الطبعة    ،  المدينة المنورة  :مكتبة العلوم والحكم     -البحر الزخار 

   .351:  ، ص 11:  ، ج 1984 / 1404 الطبعة األولى ،  ، دمشق:دار المأمون للتراث  في مسنده ، يعلى الموصلي التميمي
،  دار عالم الكتب ، الرياض  ،) هـ671  ت(شمس الدين القرطبي  لالجامع ألحكام القرآنانظر   هذا الحديث ذكره القرطبي في تفسيره ،1

   .115:  ، ص 2:  ، ج  م2003/  هـ1423
   .35 ، اآلية إبراهيم سورة 2
   .125رة ، اآلية سورة البق 3
  .97سورة آل عمران ، اآلية  4
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 قصة نبي اهللا سليمان 

  

هللا داود عليه السالم ورث الملك والنبوة نبي اهللا سليمان عليه السالم وبنـى              ولما توفي نبي ا     

بيت المقدس ، أقام العدل بين بني إسرائيل واستقام ملكه ما لم يستقم لملـك                الجامع األعظم الذي هو   

أن قبله ، وذلك أنه سأل اهللا أن يهب له ملك ال ينبغي ألحد من بعده فاستجاب اهللا دعوته وألهمه اهللا                     

وفي هذا المعنى قال رسـول اهللا       . وضع االسم األعظم في خاتمه ، فكان إذا لبسه أطاعه كل شيء             

أنا اهللا خالق كل شيء فمن أطاعني أطاعه كل شيء ، أنـا          : قال اهللا تعالى    { : صلى اهللا عليه وسلم     

. } كـن فيكـون  اهللا الذي أقول للشيء كن فيكون فمن أطاعني فيما أمرته ونهيته أجعله يقول للشيء    

وقَالَا الْحمد ِللَِّه الَِّذي فَضلَنَا علَى كَِثيٍر من ِعبـاِدِه           ولَقَد آتَينَا داوود وسلَيمان ِعلْماً    ﴿  : قال اهللا العظيم    

ْؤِمِنينكان داود عليه السالم إذا ذكر اسم اهللا األعظم الن له الحديد وذكرت معـه الجبـال                  . 1﴾ الْم

انزل بسم اهللا نزلـت ، وإذا   حت معه الطير ، وكان سليمان إذا قال للريح سر بسم اهللا سارت أو         وسب

لبس الخاتم أتاه الوحش والطير والجن واإلنس وسكان الماء وسكان الهواء ، وقيل إن خاتم سـليمان               

الم على نبي   كان ألبيه آدم في الجنة ، فلما أكل آدم من الشجرة طار عنه ثم نزل به جبريل عليه الس                  

وكان الخاتم ال يعلم جوهره إال اهللا ، لـيس بزجـاج وال             . اهللا سليمان ، فكان يقهر به جميع الخلق         

 مربع مكتوب على الجانب الواحد بـسم اهللا         2بذهب وال بفضة وال بحديد وال نحاس ، وكان له فص          

ا اهللا العزيز ، وعلى الرابـع       الرحمان الرحيم ، وعلى الجانب الثاني أنا اهللا لم أزل ، وعلى الثالث أن             

أنا اهللا القائم على كل نفس بما كسبت ، ودار على جميع الجهات سطر مكتوب فيه آية الكرسي وفي                   

. وسطه ثالثة أسطر ، األول ال إله إال اهللا ، الثاني محمد رسول اهللا ، الثالث تعزز سليمان بعـز اهللا   

 نبي ابتاله اهللا بمحنة تخصه ، قال رسول اهللا صلى اهللا            فلما أراد اهللا أن يبتلي نبيه سليمان ، ألن كل         

 ، وذلك أن اهللا تعالى لمـا        3}نحن معاشر األنبياء أشد الناس بالءا ثم األمثل فاألمثل          { : عليه وسلم   

أتم لنبيه سليمان ملكه وسخر له الريح غدوها شهر ورواحها شهر ، قهر جميـع األرض وأمالكهـا             

                                                
  .15 ، اآلية النمل سورة1 
  .ما يركَّب ِفي وسِطِه ِمن الِْحجارِة الْكَِريمِة:   فَص الْخَاتَِم2
األنبياء : أشد بالء ؟ قال أي الناس :  قال سئل النبي صلى اهللا عليه وسلم «:  بلفظ بن سعد عن أبيهرواه الحاكم في المستدرك بسنده عن     3

، 1:  أحمد في مسنده ، ج  ؛99:  ، ص 1:  ، ج 1990  / 1411الطبعة األولى ،  ،  بيروت :دار الكتب العلمية     ،   »...ثم األمثل فاألمثل  

«  :قـال   والحديث ذكره أبو حامد الغزالي في اإلحيـاء و         ؛ 143:  ، ص    2:   في مسنده ، ج       أبو يعلى الموصلي التميمي     ؛ 172: ص  

الحديث رواه أحمد وأبو يعلي والحاكم ، وصححه على شرط مسلم  نحوه مع اختالف وقد تقدم مختصرا  ورواه الحاكم أيضا من حـديث                     

   .287:  ، ص 4:  ، ج  بيروت :دار االمعرفة ،  إحياء علوم الدين ، انظر»سعد بن أبي  وقاص وقال صحيح على شرط الشيخين 



  للحاج الشطيبي االندلسي كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان

 52 

كان الطير يخبره بما في أقصى البالد من الكفار فيقـيم لهـم الجيـوش               وطوع البالد ومن فيها ، و     

ويأتيهم بين السماء واألرض ، فإن لم يأت به الطير يأتي به الجان المؤمن ، ولـم يكـن نبـي اهللا                      

سليمان يحمل الجان المؤمن على خدمته بل على عبادة اهللا تعالى ، وأما كفاره فكـانوا ال يخبرونـه            

 بعض الملوك الجبابرة والطغاة الفراعنة في جزيرة البحر وذلك بعد سنين كثيـرة              بذلك ، فبلغه خبر   

وأن هذا الطاغي قد بنى مدينة عظيمـة بجزيـرة   . من إسالم بلقيس على حسب ما يأتي إن شاء اهللا   

الفراعنة وكانت قبله لذهيل بن باهيل ، كان هذا الطاغي يعبد صنما من العقيق علـى صـفة ديـك                    

الياقوت ، وكان اسم هذا الطاغي صارخ بن طارق من ولد يافت بن نوح ، وكانت له                 منظوم بالدر و  

 لم يكن في عصرها أجمل منها ، فلما بلغ خبره إلى نبي اهللا سليمان كتب لـه                  1بنت اسمها قراطيس  

كسر إلهك الذي تعبد من دون اهللا وآمن باهللا وحده وأتنـي ببنتـك قـراطيس وإال          : كتابا وهو يقول    

فلما بلغ له الكتاب كان الشيطان يتكلم له من جوف الـصنم فاستـشاره فقـال لـه           . لحرب  فاستعد ل 

حاربه إنا ناصرك ، ففرح الطاغي وأرسل لـسليمان باللقـاء ، وكـان              : الشيطان من جوف الصنم     

للطاغي جند من الشياطين من الكفرة يخدمونه فأتاه سليمان بجند من الجن واإلنس وأرسـل الجـان             

ن فأهلكتهم وقتلوهم وأسروهم وسبا قراطيس وقتل والدها وأتـى بهـا لبيـت المقـدس        على الشياطي 

إن تركتني أصنع صنما على هيئة والدي أنظر إليـه آمـن        : فراودها سليمان على اإليمان فقالت له       

معك ، فتركها فعاقبه اهللا بأن سلط عليه صخر الجني تصور على صورته ، فلما ترك الخـاتم عنـد    

دته وأخذ يتطهر فأخذ الجني الخاتم ورماه في البحر الخامس وسلب سليمان من ملكه              بلقيس على عا  

وفي تلك األربعين يوما كتب الشياطين السحر       . أربعين يوما ثم رد اهللا عليه خاتمه في بطن الحوت           

ودفنته تحت بساط سليمان وفي خزائنه وحول كرسيه ، منه ما استنبطته على لسان آصف بن برخيا                 

: فلما توفي سليمان أخرجوه للناس وقالوا لهم        . ليمان ووزيره ومنه ما كذبته على اهللا تعالى         كاتب س 

﴿ واتَّبعوا ما تَتْلُوا الشَّياِطين علَى ملْـِك سـلَيمان   : إنما كان سليمان يستعمل السحر وهو قوله تعالى  

  . اآلية 2ا ﴾وما كَفَر سلَيمان ولَِكن الشَّياِطين كَفَرو

  

 خبر الملك الهدهاد والد بلقيس 

  

وأما بلقيس ، فأمها جنية وأبوها إنسي وذلك أن أباها الهدهاد بن شرحبيل بن سبأ من ملـوك               

األذعار على زمن أبرهة األكبر بـن الـصعب ذي القـرنين المـسمى               ذو اليمن ، حاصره عمرو   

                                                
 س بدل قراطيسقاب) ر(جاء في نسخة  1
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األذعـار   ذو وكان عمرو . شداد بن عاد    باألسكندر بن الحارث بن مراثر بن الهمال ذي صياح بن           

أمه جنية أيضا اسمها الهبوب بنت الزايع من ملوك الجن ، وذلك أنه كان الطغاة من الجبابرة البـد                   

 ، فلمـا  1للملك من نساء من الجن ونساء من اإلنس ، فلما قصرت األعمار صارت صحبة وكهانـة          

ما حاصر عمرو ذو األذعار الهدهاد خـرج        فل. بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بطل ذلك كله           

مـن الجهـة     الهدهاد مستخفيا من قصره وركب ناقة ودخل الصحراء إلى أن جاء لجيوش عمـرو             

األخرى ، ودخلها ونظر ما عندهم ، فلما رجع على طريقه وجد في الـصحراء ثعبـانين يتقـاتالن              

 2 لينظر ما يكون منهما فتناوشـا      أحدهما أبيض واآلخر أسود ، وكان اليوم شديد الحر فوقف الهدهاد          

طويال ، ثم جاء األبيض للهدهاد وفتح فاه كأنه يستسقيه فأخذ سقاية له وسقاه حتى روى ورجع لقتال                  

الثعبان األسود حتى قتله وانساب على وجهه في الرمضاء ، فنزل الهدهاد ودخل الغابة ونزل تحـت     

: ليه فخافهم فأخذ سيفه واستوى قائما فقالوا له         شجرة ليقيل فإذا بخمسة نفر من أحسن الناس مقبلين إ         

نحن من الجن ولك علينـا يـد   : له ا البأس عليك يا هدهاد ، فتعجب من هؤالء الذين عرفوه ، فقالو      

بالذي أسقيت هذا الفتى وهو ابن ملكنا مسكين ملك الجان ، هرب له عبد فلحقه في الـصحراء فلـم                 

 نجازيك بشيئين ، األول أن عمرا قد صنع لك الخديعـة فكـذا              يقدر عليه حتى أعنْتَه بالماء ، ونحن      

وكذا في ناحية كذا من قصرك فاحذره هناك والبأس عليك ، والثاني أن له أختا أجمل جميع البنـات         

مهرها أال تسأل عن شيء تـراه       : وما مهرها؟ قالوا    : الجان فهي لك على صنيعتك ، فقال الهدهاد         

  .نت ، فقبل الشرط ووعدوه بوقت مجيئها وانصرفوا منها ألنها ترى ما ال تراه أ

  

 فاتهاقصة بلقيس من والدتها إلى و 

  

فأتوه بها فكانت    فلما كان الوقت الذي وعدوه أوقعوا الرعب في جميع من في القصر إال هو               

عنده إلى أن ولدت ولدا سموه عمرا ، فلما أصبح وضعوه في حجرة وإذا بكلبة بيضاء قـد دخلـت                    

ه في فيها وأمه رواحة بنت مسكين تنظر وانصرفت به فأراد أن يسألها عن ذلك فـافتكر                 عليه فأخذت 

 ثم بعد ذلك ولدت بلقيسا فكان منها ما كان من عمـرو ،       ،أنهم شرطوا عليه أن ال يسألها عن شيء         

ـ     : ثم بعد ذلك ولدت منه ولدا آخر فكان منه كذلك فلم يتمالك إلى أن قال لها                  ا ما بال هذه األطفال ي

أنقضت العهد أيها الملك فال تراني بعد اليوم ، تلك الكلبة حاضنة ملوك الجان ، أما                : رواحة؟ فقالت   

 وأصبح في فراشها بلقيس وأخوها      ،فقد مات وأما بلقيس واآلخر فيأتوك الليلة ، وغابت عنه            عمرو

                                                
   .  أي فقط يصاحبون الجن ويسخرونهم للسحر ككهنة بدل التزاوج1
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نـه فنـشأت   الصغير ، فكانت بلقيس لما رجعت ألبيها بنت خمس سنين وأما الصغير فمات مـن حي   

بلقيس منشأ حسنا إلى أن حضرت الوفاة ألبيها الهدهاد بن شرحبيل ، فوضعت التاج علـى رأسـها                  

فلما مات زحف عمـرو ذو       .سيكون لها شأن عظيم     : أيها الملك ، كيف تملكنا امرأة؟ قال        : فقالوا  

ن ال يفارق قبر    األذعار فحاصرها وكان وزير أبيها جعفر بن لوط وكان قد جاوز الثالثمائة سنة وكا             

نبي اهللا هود على نهر الحقيف ، فخرجت إليه بلقيس واستخفت عنده وكانت له ابنة جميلـة تـسمى                   

رجال كأنه ضيف وقال له اقتله وأتني بالجدجاد ، فلما قتله طلب الجـدجاد            الجدجاد ، فدس له عمرو    

فيرة شعرها ، وكانت لها     فخرجت إليه بلقيس فقتلته ثم صنعت مدية في يدها ، ياقوتة وأخبأتها في ظ             

فلم يـشعر حتـى دخلـت     ياقوتتان في ظفيرتها ، فألقت المدية في إحداهما وتزينت وخرجت لعمرو  

أنا بلقيس ، طلبتك وإن كان للرجـال        : من أنت؟ قالت  : عليه فتعجب من بهائها وحسنها ، وقال لها         

نعم ، ثـم خـال   : جتني ، قال بالنساء حاجة فللنساء أيضا بالرجال حاجة ، وقد وهبتك نفسي إن تزو         

بها فسلت المدية من قرنها ونحرته بها فقتلته ورجعت مختفية إلى قصرها ثم خرجـت إلـى جنـده               

في الملك مائة وخمـس      فأخذته وملكته وطوعت جميع ما واالها من قصرها القلقال ، وكان لعمرو           

  :فلما قتلته رثاه المعترف بقوله . وعشرون سنة 

  

 وصرف أيام له فانيــة ***  ـــــه عجبت للدهر وتلوين 

  والموت ال يبقي له باقيـة***  فبينما الدهر يدني الفتــــى 

  ويختلس الحاضر والبادية***  يحير على المرء صرف الردى 

  بالعاليـة لموت ملك مات*** لم تلبس الشمس سربالهــــا 

 

 وبابـل ونهاونـد   1روهي طويلة جدا ، ثم إن بلقيسا طوعت جميـع بـالد الـيمن والـسح                  

وأذربيجان، ورجعت إلى قصرها بعد سبع سنين من ملكها واختارت عبادة الشمس فصارت كل يوم               

تسجد لها عند الطلوع وعند الغروب ، فمر نبي اهللا سليمان ببسيطته في الهواء ولم يبلغـه خبرهـا                   

بمـا أيـده اهللا مـن       وكان سليمان إذا أراد النزول اسـتعان        . وعنده الهدهد وجميع الطير والوحش      

المخلوقات ، وكان الهدهد قد أعطاه اهللا قوة النظر فنظر من أعلى اآلفاق إلى األرض فرأى بلقيـسا                  

وكان نبي اهللا قـد أمـر الـريح بنـزول     . ال أعلم نبي اهللا إال بالخبر اليقين  : ساجدة للشمس ، فقال     

ء األجاج تحت األرض كما يرى فـي  البسيطة فلما نزل احتاج الماء فطلب الهدهد ألنه كان يرى الما       

  فلما لم يجده سليمان أقسم ألعذبنه عذابا شديدا أو         ،الزجاج ، ويقول هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج          
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ليأتيني بسلطان مبين أي بحجة بينة ، فأعلمه الهدهد بما رأى فكتب له الكتاب ورده إليهـا   ألذبحنه أو 

وضعه على صدرها فاستيقظت مرعوبة وهو قولـه        ووجدها نائمة على سريرها في رأس القصر ، ف        

 أي سرير في رأس القصر قد وضعت فيه جميع الدر واليـاقوت ،              1﴿ ولَها عرشٌ عِظيم ﴾    : تعالى  

وكانت صينة عفيفة الهمة عن أوصاف النساء وكانت تستحضر بنات الملوك حـول سـريرها ثـم                 

زرائها وإال تتركها في دائرتها إلى أن كان        تكلمهم في التزويج فمن شاءت التزويج زوجتها ببعض و        

عندها ثالث وستون جارية من بنات الملوك مائالت للرجولية ال يردن الزواج ، ولما جاءت لسليمان                

إن النكاح من شرائع اإلسالم ، فتزوجـي فرضـيت بـسليمان عليـه       : عليه السالم قال لها سليمان      

نقص في الخلقة ثـم جـاءه        د أن يكون فيه زيادة أو     من كان إلنس وجن الب    : فقيل لسليمان   . السالم

فأراد سليمان تحقيـق ذلـك فـصنع        . إن قدمي الممزوج كحافر الدابة      : بعض وشاة الجن وقال له      

صرحا من الزجاج على الماء وألقى حوتا يعوم فيه وألقى في وسطه الكرسـي وأمـر أن تبايعـه ،              

ها شعرا كثيرا ، لم يكن في جسمها زيـادة وال          فظنت الزجاج ماءا فكشفت عن ساقيها فرأى في ساقي        

 لقلع الشعر ، فتزوجها سليمان فولـد لـه معهـا            2نقصان غير ذلك الشعر ، فاستنبط له الجن النورة        

فأما داود فمات صغيرا وأما رجغيم فورث الملك عن أبيه سليمان ولم يبـق              . داود ورجغيم   : ولدان  

﴿ وكَم قَصمنَا ِمـن     : ن فقصمهم اهللا تعالى وهو قوله تعالى        فيه إال عامين وقتله أهل أنطاكية بالكمائ      

  . اآلية 3قَريٍة كَانَتْ ظَاِلمةً ﴾

وكانت بلقيس لما قتل رجغيم قد هرمت فلم تقدر على سياسة الخلق ، فتولى القلمس المكنـى                  

مـذان  بن قطـن بـن ه      بن عمرو  القلمس بأفعى نجران وكان من وزراء سليمان عليه السالم وهو        

الحميري ، وكان من صلحاء بني إسرائيل وعلمائهم ، وذلك أنه لما توفي سليمان عليه السالم ببيـت           

 ال تـدع     ، يا ابن رسول اهللا   : المقدس كتب رجغيم إلى القلمس بالشام يعلمه بذلك ، فكتب له القلمس             

ليه الصالة والسالم ،    الناس يمرحون في دين اهللا فتضيع دين اهللا وتضل سنة أبيك نبي اهللا سليمان ع              

أال وإن الناس قد أخذوا في التخليط فاجعل السيف دليلك على دين اهللا ، فـإن وسـواس القلـوب ال                     

  :وكتب له مرثية يرثي بها سليمان فقال . يخرجها إال الخوف واهللا المستعان 

  

  

  

                                                
  .23سورة النمل ، اآلية  1
 .ق أبيض اللون مادة كلسية تستخدم إلزالة الشعر عن البدن ، وهي مادة كيميائية قلوية بشكل مسحو 2
  .11سورة األنبياء ، اآلية  3
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 ـنـنأى وقت وحيـــ لو *** ألم تذكر أن الحق اليقيـــــن 

 تنبه كي تدان كما تديـــن***   ـــــوموهل دنياك إال حلم ن 

 الملك المكيــن تمكن عنده ***  ألم تسمع بذي القرنين لــــما 

 ووجه الدهر كان له قريـن ***   تسمى الصعب ذو القرنين صعبا 

 الدنيا المنــون يحرمه عن ***  الملكين أمســى كذا سليمان ذو 

 حين وحيـــنأتى منساته***   فخانته العصى من بعد ما قــد  

 بعدها الخبر اليقيـن وصرخ ***  ـعاـفلم تثبت وخر لها سريــ 

 زونـودان له السهولة والح ***  يءـد ملك الملوك وكل شــوق 

 بنا خؤون وـفخار الدهر وه ***  ـيـفأفنى ملكه كدا لليالــــ 

 مستكين وادثـعلى ريب الح***  ـزـوكن أخي مكابدة وعـــ 

 نــقوة المتي ويضعف بعد  ***   ـــيءكذلك الدهر يفني كل ش  

 

    قـصة القلمـس مـع    : بن الصعب أحد ملوك اليمن ، وغرائب زمانه      خبر مالك بن عمرو

 أوالد نزار 

 

 أنطاكية فقتلوه ومن معه من المؤمنين فأرسل اهللا عليهم جندا من المالئكة             اثم إن رجغيم غز     

تبت بلقيس للقلمس تحرضه علـى سياسـة        ثم ك . على خيل شقر معجلة هلكتهم بالسيف على آخرهم         

كنعان والقبط والنوبـة ، وظهـر    الخلق ، وكانت قد هرمت ولم تقدر على أمر وال نهي فاختلفت بنو    

بن الصعب ذي القرنين بـن        وصار ملك اليمن بيد مالك بن عمرو        ، في كل البالد المدعون والثوار    

 بن واثل بن حمير بن سبأ بن يشجب بـن  الحارث بن الهمال بن شداد بن عاد بن الملطاط بن سكسك  

يعرب بن قحطان بن هود عليه السالم ، وكان قد رباه الهدهاد والد بلقيس غالما صـغيرا حميريـا                   

  :وأسلم مع نبي اهللا سليمان ومدحه لما تم له الملك الذي ال ينبغي ألحد من بعده فقال 

  

 را على ذكــــرسبقنا لها فخرا وذك*** ل نعمــــة ـلعمري لقد جلت لنا ك 

 النعم الزهـــر وأنت حسام الدهر ذو*** ان قد مضى لنا ـوراجعنا الملك الذي ك 

  إال أن نساق على قهـــــــــر*** لما كان إنسي يرى أن يدومنا وال الجن 
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 إلى ابن نبي اهللا داود ذي النصــــر***  ــا ـولكن إذا أراد اهللا إلغاء ملكنــ 

 ما بقي إلى مبعث الدين الحنفي للحشـر***   ــــــرفنحن والة الملك في الده 

  رـرحيم بذي القربى رؤوف بذي الوتـ***  فيأتي نبي أمره غير واهــــــن 

  كالبـــدر  أمين مشرق الوجه  رسول***  محمد الهادي اسمه أحمـــــــد 

  رـهم أهل المكانة والصب كلهم مصاليت *** له أمة من خير  ذي الخلــــــق 

 في السر والجهـــر يشيدون للتحقيق ***   ينون دين الحق عن أمر أحمـــد يد 

  ــرـمن األثل لألحقاف قهرا إلى البح***  وسوف يلي السودان من أرض حميـر 

  ــرـيدوم بها عشرا وعشرا إلى عشـ***  يكون لهم ملك بها غير طائـــــل 

 عا إلى البحــــرـ ذريالـويقتلهم قت***  الشأن منها بقـــــوة  ويخرجهم ذو 

  ر الدهــرــآخ ى إلى ـ تبق ةـوسن***  ومن بعده الحق المبين وصحبــــه 

 

ولما ملك مالك بن عمرو ، كانت غرائب في واليته وعجائب يطول ذكر جميعها ، منها أنه                    

 معد بـن  كان من أجود الناس كفا وأثبتهم قلبا ، وكذلك القلمس الذي كان في الشام وقد كان نزار بن                

فأعطى عند موته إياد    . إياد ومضر وربيعة وأنمار     : عدنان لما احتضر ترك أربعة من األوالد وهم         

 حمـراء  1أنت وصيي من بعدي ، ثم دعا مضر وأعطـاه قبـة مـن األدم              : العصا والحلة وقال له     

ثم أعطـاهم    ؛وخاتما، ودعا ربيعة وأعطاه الفرس والقنا ، ودعا بأنمار وأعطاه قبة سوداء وحمارة              

 فلما مات نزار أتوا القلمس ألرض الشام فمروا         ، مطبوعة وقال لهم استفتوا أمركم من القلمس         2جرة

 ثم مروا بثالث شجرات     ؛ولم تتكلم األم فتعجبوا      بكلبة ترضع جروا لم يفتح عينيه بعد فلهثهم الجرو        

ى الـسانحة والبارحـة   واحدة في وسط الطريق واألخرى سانحة واألخرى بارحة ، والطير ينزل عل      

ـ  ؛وال ينزل شيء على الوسطى فتعجبوا من ذلك    إيـاد  دم ثم مروا في الطريق بشيخين يقتـتالن فتق

أصغرهم فرجع هاربا أمامهمـا ،       ليفرقهما فلم يستطع ، فأتاهما ربيعة فلم يستطع ، فتقدم أنمار وهو           

منسفلة ومزابل في أرض عالية      ثم مروا ببساتين في أرض       ؛فتقدم مضر ففرا منه هاربين ، فتعجبوا        

هذا بتـر ، وقـال      : هذا بعير أعور ، وقال مضر       :  ثم مروا بأثر بعير فقال إياد        ؛فتعجبوا من ذلك    

: أعور ؟ قـال    هو: فقال إياد     وإذا برجل يسألهم عنه    ،شرود   هو: أزور ، وقال أنمار      هو: ربيعة  

 هـو : نعـم ، قـال اآلخـر    : أبتر؟ قال  هو: نعم ، قال اآلخر : أزور؟ قال    هو: نعم ، قال اآلخر     

                                                
 .الجلد المدبوغ :  األدم  1
 .جريدة ) ر(جاء في نسخة  2
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هذه شـهادة معـاين ،   : اتبع األثر فإنا ما رأينا إال األثر فتعلق بهم وقال           : نعم ، قالوا    : شرود؟ قال   

بما علمت أنه أزور؟    :  قال القلمس ألحدهم     ؛فتحاكم معهم إلى القلمس وادعى عليهم بصحة الوصف         

ألنه يرعى  : بما علمت أنه أعور؟ قال      : ، وقال لآلخر    ألن أثر يديه راكب بعضه على بعض        : قال  

ألنه يجمع البعر ولوكان له ذنـب لنـشر    : بما علمت أنه أبتر؟ قال      : من جانب واحد ، وقال لآلخر       

 قـال   ،ألن األثر يخرج عن الطريق ويرجع إليه        : بما علمت أنه شرود؟ قال      : بعره ، وقال لآلخر     

أوالد : من أنتم؟ قـالوا  :  ثم قال لهم   ،اذهب واطلب بعيرك    : ر  صدقتم وقال لصاحب البعي   : القلمس  

نزار ، جئنا نفتوك ، فأمرهم إلى بيت الضيافة وأمرهم بطعام ، خبز وعناق جدي مشوي واسـتخفى                  

هـذا خبـز عجنتـه      : هذه العناق رضيع كلبة ، وقال اآلخر        : بحيث لم يعلموا به ، فقال أحدهم         هو

هـذا الخمـر   : غالم الذي أتاكم بالطعام من أبناء الملوك ، وقال اآلخر    هذا ال : حائض ، وقال اآلخر     

إن أفعى نجران ، يعنـي القلمـس ، لـيس        : من كرمة نابتة في جوف شخص ميت ، ثم قالوا كلهم            

فسمع كالمهم فصبر على كل شيء إال أنه لغير أبيه لم يصبر ، ثم قام من فوره يبحـث عمـا    ،  ألبيه

يا أماه ، إن لي ضيافا أظنهم من الجن،         : سرعا حتى دخل على أمه وقال       قالوا فوجده كذلك وخرج م    

كل ما قالوا حقا وقد زعموا أني لست ألبي وأنت من بنات األكارم والفضيحة في الدنيا أهـون مـن             

 وفاحشة ولكن سأذكر لك مـا      1يا بني ، واهللا ما كنت أرتضي لنفسي خناءا        : فضيحة اآلخرة ، فقالت     

لما مات سليمان عليه السالم تنافس أبوك مع عمك على الملك بالشام فغلب عمـك   . كان من أمر اهللا     

على أبيك وخرج أبوك إلى البحرين وتركنا بالشام عند عمك ، فشرب ليلة الخمر إلى أن غلبت عليه                  

لم يشعر بنفسه ما فعل ، فلما أصبح أخبر بذلك فحرم على نفـسه   ودخل القصر ليال فاستكرهني وهو  

أول من حرم شرب الخمر فحملت تلك الليلة وألحقني عمك بأبيك إلى أن مات ورجعنـا                 والخمر وه 

  .إلى الشام 

ك عالمة أنه يأتي زمـان ينطـق        لذ: فقال   ثم رجع إلى أوالد نزار فأخبروه بالكلبة والجرو          

هـادى  ذلك عالمة أنه يأتي زمان يت     : الجهلة ويصمت العلماء ، فأعلموه بالشجر الثالث والطير فقال          

األغنياء والفجار وال يلتفت إلى األتقياء وال الضعفاء ، فأعلموه بالبساتين المنسفلة والمزابـل العليـة                

ذلك : ذلك عالمة أنه يأتي زمان يرتفع فيه األشرار ويتضع األخيار ، فأعلموه بالشيخين فقال               : فقال  

إن : ثم أعلموه بشأنهم فقال ربيعة      شيطانان أرادا أن يعلما في أيكم نور محمد صلى اهللا عليه وسلم ،              

وأنا أعطـاني  : أنت صاحب الحرب ، فقال أنمار     : أبي أعطاني القنا والفرس واللواء ، فقال القلمس         

: أنا أعطاني القبة والحلة ، فقال       : أنت صاحب خدمة ، وقال اآلخر       : حمارا وخادما شمطاء ، فقال      

                                                
   .خيانة أي 1
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احب الغـنم والبقـر ، فتراضـوا علـى ذلـك      نت ص أ: أنت صاحب الفرس والبعير ، وقال لآلخر        

  .وانصرفوا 

  

  خبرعامر ذي رياش وقصته مع الملك النعمان المعافري بن مالك 

  

وترك زوجته حامال فوضع التاج بعد موته على بطنهـا فولـدت       ولما توفي مالك بن عمرو       

 سبأ بن يـشجب  بن يعفر بن سكسك بن واثل بن حمير بن    النعمان وكنيته المعافر بن مالك بن عمرو      

بن يعرب بن قحطان بن هود بن عابر بن أرفخشد بن سام بن نوح ، ولما مات مالـك بلـغ خبـر                       

زوجته لعامر ذي رياش ثم أنها ولدت النعمان فطلبها عامر فهربت بولدها لمغارة بحيـث ال يوقـع                  

مـرأة  سألت عـن ا   : عليها هناك ، فجمع عامر كل عائف وزاجر وسألهم عنهما فقال بعض العياف              

فلما سألت زجرت ما أرى وما أسـمع فرأيـت جنـازة       : نعم ، فبم عرفت ذلك؟ قال       : وصبي؟ قال   

: نعـم ، فأينهمـا؟ قـال        : خلفها امرأة وصبي فجعلتُ الخيبة الميتَ وما خلفه المسؤول عنه ، قال             

مغـارة ، فطلبـوا   المرأة وابنها في : فقال العائف . أرصدوا الجنازة فدخلوا بها المغارة يدفونها فيها    

! تَخَاف صـبيا رضـيعا  أ: جميع المغائر فوجدوهما فأوتي بهما إلى عامر فأراد قتل النعمان وقيل له      

  :فسجنه وتركه فنسيه خمس عشرة سنة ، فلما رأى النعمان نفسه قد شب تفكر في شأنه وقال لنفسه 

  

  ـاولبلغت مقال األكرم  المتقــ ***   إذا أنت عافرت األمور بقـــــوة 

  لْك  واثل***  فأما ِحمام الموت تلقاه عاجـــــالوأما تراث األرض عند م 

  ـلـاألماني عاجـال أو بآجـــ*** إذا لم يكن للمرء بد من التي تنيـــل 

 ق فيها بالقرون  األوائـــل***  ازة ـويصبح في األهلين يوما جنـــلحوي 

 بظلم من يد  المتطـاولويرضى*** ـر ـعلى من يداري الدهر والدهر جائ   

 لـوأمسي عن الدنيا بعيد المناهـ*** ً أالقي منيـــــــة أوٍ أفوز بسعد 

  وهل كان إال حيضة للقوابـــل *** فما المرء لأليام بخلق نفســــــه 

 

  : سمع هاتفا يجيبه وال يرى شيئا  ،وكان قاله في السجن، فلما تم النعمان شعره 
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 صبرت على خسف من الذل نازل *** سر خطـة أال أيها الراضي بأي 

  دك عنها رغبة غير طائـلـوص ***  قيامك في الدنيا حياة ال ألهلها 

  يرى عيب الغوى المحاول ُّ وِغب *** إذا لم يكن للمرء عزم يزينـه 

  الحوامــل وتهدي حتوفا للنساء  ***  له وثبة تكسوالعزيز مذلــة 

  ـلـ تضم ويخشى حرفها كل جاه ***فال الموت خير من لباسك ذلة 

 

رياش قد طغى وتجبر وكرهته الخلـق ، فلمـا       فلما سمعه النعمان استبشر ، وكان عامر ذو       

جن الليل نقب النفر الموكلون بالسجن نقبا وأخرجوا منه النعمان وأدخلوه على عامر فأخذه وسـجنه                

 وبقي الملك بيده ثالثمائة سنة فلما       وأزال الملك من يده وأقام العدل في الرعية ورفع المظالم والجور          

ال تدفنوني مضطجعا فيضطجع ملككم ، فحفـروا لـه سـارية عظيمـة     : حضرته الوفاة قال لقومه    

فلما كان في خالفة سليمان بن عبد الملك بن مروان فتحت مغـارة فـي               . وأوقفوه فيها وهي قائمة     

حولها أمـوال ويواقيـت وسـالح       أرض اليمن فوجدوا فيها سارية من الرخام عظيمة وهي قائمة و          

ورأس السارية مختوم بالرصاص فانتهى خبرها إلى سليمان بن عبد الملك ، فأمر بفتحهـا فوجـدوا               

أنـا الملـك النعمـان      : فيها شيخا قائما على رأسه لوح من الرخام منقوش عليه بالقلم فيه بالِحمرية              

الذي ال ملجأ منه وال مهـرب ، فمـن   المكنى بالمعافر ، عمرت دهرا طويال ولم يكن بد من الموت         

  :زارني فليعتبر بي وال يغره طول الحياة ، وأنشد فيه 

  

  ـرــالموت ذاك عمر قصي*** كل عمر وإن تطاول دهر بعده 

 من عثرات الزمان وهي تدور***  وا ــأسلموا الملك ثم لم يسلم 

 

يرة فوجـدوا فيهـا     وقد كانت مغارة أخرى في خالفة عمر رضي اهللا عنه ، افتتحت في الح             

هذا سيف النعمان المعافري المـسمى بالمرهـب ،         : أيضا سالحا وأمواال وفيهم سيف مكتوب عليه        

ولما مات النعمان افترق أمر حمير وولى بعده السمح ببالد          . فأتوا به عمرا فأعطاه لجبير بن مطعم        

:  رضي اهللا عنه يقـول  بن العاص اليمن فملك ملكا عظيما وافترقت كلمة بني قحطان ، فكان عمرو        

لقد كان منهم سبعون ملكا تتوج      . » والذي نفسي بيده ما حمير في العرب إال كاألنف بين العينين            « 

ولما أخذ النعمان عامر وسجنه زمانا فرأى حية في يد الناس فأخـذها وجعـل               . منهم عشرون ملكا    

  : يقول 

  



  للحاج الشطيبي االندلسي كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان

 61 

  دا ليس يركــبر الرـوأركب أم***  سأقطع حبل الوصل بالموت كارها 

  بـ قوما وصلهم لي مشغـ سأقطع***   أ ألبس ثوب الذل والموت دونـه 

 قرعت لوجه الدهر والدهر مخضب ***  وة ـلوأن المنايا السود بالبيض عن 

 عليها خطوط الحمرية تكتــــب***   إذا البيض من قاني الدماء كأنـما 

 

وكـان  . سبق للميدان   : ر بذلك النعمان فقال     ثم مد للحية يده فلسعته ومات من حينه ، فأُُخب            

وط وزير والد بلقيس وكان ال تروعه األبطال وال تهوله الرجال ، ولم يكن لـه ولـد إال                   لجعفر بن   

  :الجدجاد المتقدم ذكره ، فكان يقول متمثال عن نفسه 

  

 من ذا يدافع عنك الشر يا بـادي*** ه ــــهال مررت بعلعال فقلت ل  

  ة الوادي*** ه ـــالمزجى مطيتيا أيها الركباذهب ودعني أمارس حي  

   إلى ليث مصور ولم تخلف بميعاد*** أما قصدت حتى تخشى الحتـوف  

 ادـــوقدم الموت أنجادا ألنجـ *** 1لم يدر ما الموت إن جاشت كثائبه  

 ادـوالروع يخفق أكبادا ألكبــ*** ـة  ـتسربل النفع واألبطال حالكـ  

  صفر اليدين بال مــال وال زاد*** على عجـل أقصر هديت إلى بطل  

  ليس النعامة كالضرغام العـادي***  الدهر ينقص واألعمار فانيـــة  

  أن تنزل بجدجـاد خوف المذلة *** ما حبب العيش عندي غير واحـدة  

  وفي الحياة ما زودتنـــي زاد*** ألعرفنك بعد الموت تندبنــــي  

 أفارق العلم الهـــــادي أال***  دهاـإني حلفت يمينا ال أفنــــ   

  

أراد بالعلم الهادي نبي اهللا هود عليه السالم ، وقوله أمارس حياة الوادي ألنه قد ظهر بـواد                 

  .هناك ثعبان أخلى البالد ، وكان من أعظم خلق اهللا جثة وأطولهم عنقا 

  

  

  

  
                                                

 .كنايته ) ر(جاء في نسخة  1
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 خبر سبأ 

  

بأ بن يشجب بـن يعـرب بـن         وهؤالء الملوك كلهم من حمير بن س      « : قال وهب بن منبه       

ولما مات سبأ رثاه ولده حمير لما تَولى الملك بعده ، فقـال وهـي               . » قحطان بن هود عليه السالم      

  :أول مرثية قالها العرب 

  

   وسلطان عزك  كيف  انتقل*** عجبت ليومك ماذا فعــــل  

  زلـوسلمت  لألمر لما  نـ*** فأسلمتَ ملكك لي طائــــعا  

 وغطت يد الدهر وجه األمل*** ت الزمـــان لئن صحبتك بنا  

   ونلت  من  العز ما لم ينـل*** فقد نلت في الملك أقصى المنى  

  وما شاء  سيفك  فيها فعـل ***صحبت الدهور فأفنيتــــها   

  ولحدك بعد الفنى لم يــزل*** كأن الذي مضى لم يكــــن  

  أفـــلفلما أقبلت إليــها *** تشيد ذكرا لدار الفـــــنى  

 ـَى   وذاك لعمري أبقى العمــل***  ولم يبق من ذلك إال التٌقــ

 وآمنت من قبله بالرســـل***  فأحكمت من هود بالمحكمـات  

  

وسئل النبـي  . ومن سبأ تولدت قبائل اليمن وكان اسم سبأ عبد شمس « : قال وهب بن منبه       

ـ      { : صلى اهللا عليه وسلم عن سبأ فقال         شر بنـين ، تيامنـت منـه الـستة      كان سبأ رجال ولد له ع

حميـر واألزد  : لخم وجذام وغسان وعاملة ، والـذين تيـامنوا   : فالذين تشائموا . وتشائمت األربعة   

. »}  ةليجوالد خثعم وب  : يا رسول اهللا ، أي إنمار؟ قال        : فقال رجل   . وكندة ومذجج واألشعر وإنمار   

   .1وروى هذا الحديث الترمذي

                                                
 
ميد حدثنا أبو كريب وعبد بن ح « : باب  ومن سورة سبأ ، فروة بن مسيك المرادي  ولفظ الحديث كما رواه الترمذي في سننه بسنده عن 1

 أتيت النبـي  : أخبرنا أبو أسامة عن الحسن بن الحكم النخعي حدثنا أبو سبرة النخعي عن فروة بن مسيك المرادي قال                 :وغير واحد قالوا  

 أال أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم ؟ فأذن لي في قتالهم وأمرني فلما خرجت من عنده  ، يا رسول اهللا :وسلم فقلت صلى اهللا عليه 

 ادع القوم فمن أسـلم   :وهو في نفر من أصحابه فقال ما فعل الغطيفي ؟ فأخبر أني قد سرت قال فأرسل في أثري فردني فأتيته              ل عني سأ

 يا رسول اهللا وما سبأ أرض أو امرأة ؟  : وأنزل في سبإ ما أنزل فقال رجل : قال ،قبل منه ومن لم يسلم فال تعجل حتى أحدث إليكامنهم ف

أما الذين تشاءموا فلخم وجذام وغسان ف  ، وال امرأة ولكنه رجل ولد عشرة من العرب فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعةقال ليس بأرض 
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على مساكنهم السيل العارم ، والعرم اسم الوادي الذي بنوا فيـه الـسد         وهم الذين أرسل اهللا        

 ويسمى الجرذان ، وقيل العرم      1الخلد ليجتمع الماء لبساتينهم ، وقيل العرم الفأر الذي نقب السد وهو          

والسد بناه سبأ بالصخور والرخام وجلب إليه سبعين واديا ومات قبـل أن      .  ، واحدها عرمة     2المسناة

عبد شمس وسمي سبأ ألنه أول من سبا األموال والرقـاب والـدراري ،      وهو. وُأكمل بعده   يستوفيه  

  .أول من تتوج بالملك  وهو

  

 خبر ذو القرنين ووزيره ابن خالته أبو العباس الخضر عليه السالم 

  

وإنما قيل لـه  . مراثد الحميري وكنيته الصعب    المرزبان بن ذو   وأما ذو القرنين األكبر فهو       

نه بلغ قرني الدنيا إلى مطلع الشمس وإلى مغربه ، وقيل أنه عاش ألفي سنة والمشهور                لقرنين أل ذو ا 

فيرتان من الشعر عظيمتان في الغلظ فـسمي بهمـا ،           ضفي القرن أنه ألف سنة ، وقيل أنه كان له           

وقيل أنه كان له في رأسه قرنان صغيران كقرون المعز كاألصابع ، وكان جـواال فـي األرض ال                   

ستقر في مكان واحد ، وكان من صلحاء عباد اهللا المؤمنين واختلف في نبوته ، ولم يكن في زمنـه                 ي

﴿ ِإنَّا مكَّنَّا لَه ِفي الَْأرِض وآتَينَاه ِمـن كُـلِّ           :  قال اهللا العظيم     ،أعلم منه وال أكثر جندا وال أشد قوة         

زيره وخليفته وكان يتـصرف لـه بـسم اهللا          وكان ابن خالته أبو العباس الخضر و       . 3شَيٍء سببا ﴾  

  4﴿ فَوجدا عبدا من ِعباِدنَا آتَينَاه رحمةً ِمن ِعنِدنَا وعلَّمنَاه ِمن لَّدنَّا ِعلْما ﴾             : األعظم ، قال اهللا العظيم      

عظـم  فكان ذو القرنين أضبط لسياسة الخلق وأحكم لعلم الظاهر ، وكان الخضر أعلـم بـسم اهللا األ          

إن والد اإلسكندر ذو القرنين لم يكن في زمنه أعلم منه بعلم            : قال المؤرخون   . وأعرف بعلم الباطن    

النجوم ، وكان يرى في تسييره للكواكب أن هناك كوكبا إن حملت امرأة في طالعه عند قرانه جاءت                  

ين سنة ، فلما علـم      فكان يرصده أربع  . بمولود يعيش إلى آخر الدهر ، ولم يكن في زمانه أعلم منه             

قد أضر بي الشهر فارقبي هذا الموضـع ،         : بقرب وقته أعلم زوجته بذلك لترقبه معه فقال لها مرة           

فإن رأيت فيه كوكبا على صفة كذا فأيقظيني ، فسمعت أختها كالمه معها فأعلمت زوجهـا وصـارا       
                                                                                                                                              

 الذين منهم خثعم  : يا رسول اهللا وما أنمار ؟ قال : وأما الذين تيامنوا فاألزد واألشعريون وحمير ومذحج وأنمار وكندة فقال رجل  ، وعاملة

 ،  5:، ج   »  حسن صحيح    ،قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب        . ا عن ابن عباس عن النبي صلى اهللا عليه و سلم             وروي هذ   .وبجيلة

  .      362: ص 
  .األنف والديدان وهو من الحيوانات مدرعة الحشرات ، آكلة الثديياتير من  صغحيوانالخُلْد أوآكل البق أوالفأر األعمى أو الطوبين  1

سـد يبنـى     :المعجم الوسيط وفي   .  بضم الميم وتشديد النون ج مسنيات ، من سنا على الدابة إذا سقى عليها               :فقهيةالمصطلحات  في ال 2 

   .لحجز ماء السيل أوالنهر به مفاتح للماء تفتح على قدر الحاجة
   .84 اآلية سورة الكهف ، 3
  .65سورة الكهف ، اآلية  4
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فة الكوكب فلم توقظه،    يرقبانه ، فلما طلع وطئها فحملت بالخضر وجهلت زوجة والد ذي القرنين ص            

ارتقبت هذا الكوكب أربعين سنة ولـم       : فلما انتبه وجد الكوكب قد طلع وفات األمر فعاتبها وقال لها            

يقض اهللا بذلك ، لكن اآلن يطلع كوكب آخر إن حملت معه امرأة جاءت بملك يملـك األرض كلهـا                  

فلما نشأ ذو القرنين أوحـى       . ثم راقبه ووطئها عند طلوعه فحملت بذي القرنين       . إلى قرني الشمس    

فـأوحى اهللا  . يا رب ، ال أقدر على ذلك       : اهللا إليه أني باعثك إلى جميع الخلق شرقا وغربا ، فقال              

أسخر لـك النـور     : وما هي؟ قال    : قال  . إليه ال يِهولنك فإني أعطيك آية تكون لك عونا على ذلك            

 من خلفك ، وأسخر لك كل شيء ، وهـو قولـه             والظلمة ، فالنور يمشي أمامك والظلمة ال تأتي إال        

والد ذو القـرنين مـن       والمشهور أن الصعب بن مرثد هو     . 1﴿ وآتَينَاه ِمن كُلِّ شَيٍء سببا ﴾      : تعالى  

ولد وائل بن يانون بن يافت وكنيته هرمس ، وقيل أنهما اثنان أحدهما هذا واآلخر كان علـى عهـد                

األصغر ، واألول اإلسكندر األكبـر   س الرومي وهو يكندر بن فيل  عيسى عليه السالم ، ويعرف باإلس     

الذي قتل أفريدون وقتل أبا راسب الضحاك ، فسمي اإلسكندر ذو القرنين ألنه كان يقاتل بكلتا يديـه                  

وذكر بعض أهل التاريخ أن ذو القرنين لما وصل بـالد  . وقيل أنه كان كريم الطرفين من أمه وأبيه         

نة ال يتخذون األبواب على دورهم وال لصناديق أموالهم لكثرة أمـانهم وقلـة              المغرب وجد فيها مدي   

أمانة أهل الـبالد أغنـت    : ما هذه الحوانيت ال تغلق والدور ال تسد؟ قالوا          : الغش فيما بينهم ، فقال      

ال نحتاج إلى ذلك ألننا نصبنا الموت بين أعيننـا ،           : عن ذلك ، فأمر بإحضار ملكهم فسأله فقال له          

  .أنك ونحن في جماعة الموت وك

 ملوك الدنيا أربعة ، مؤمنان وكافران ، وسيملكها من هذه األمة خامس وهو            « : قال مجاهد      

وأما نبوة ذي القرنين فمن قال بها أخـذ         . » المهدي األكبر الذي يكون في زمن عيسى عليه السالم          

يوحى اهللا تعالى إال لنبي ومن قال عبدا صالحا وملكا           ، ولم    2﴿ قُلْنَا يا ذَا الْقَرنَيِن ﴾     : من قوله تعالى    

عادال فلم يقل بنبوته ، لكن قد رجح نبوته كثير من العلماء ، وأن الملك الذي كان ينزل عليه اسـمه                     

الموكل بطي األرض عند انقراض الدنيا ، يطويها من تحت أقدام الخلق وينقصها فيقـع                زياقيل وهو 

﴿ حتَّى ِإذَا بلَغَ مغِْرب الشَّمِس وجـدها تَغْـرب ِفـي عـيٍن     : له تعالى وأما قو  . 3الناس في الساهرة  

  . أي ذات حماة ، ومن قرأ حامية أراد حارة 4﴾ ٍةـحِمَئ

                                                
  .84سورة الكهف ، اآلية  1
  .86 سورة الكهف ، اآلية 2
  . التي يحشر الناس عليها3
  .86 سورة الكهف ، اآلية 4
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ـ               : وقوله تعالى       وِنهن دم مل لَّهعنَج ٍم لَّملَى قَوع ا تَطْلُعهدجِس والشَّم طِْلعلَغَ متَّى ِإذَا با ﴿ ح

 ، أي ال بيوت لهم تظلهم وال سقوف وال مغاير يسكنوها ، قيل أنهم من يـاجوج ومـاجوج           1ِستْرا ﴾ 

 أخذوا مشارق األرض في جزائر مقطعـة  ،وقيل أنهم من بني كالب وهم قوم ال يعلم عددهم إال اهللا     

 الصين ولهم  في البحر ال يصل إليهم أحد إال أكلوه إن قدروا على أخذه ، وقد شوهد بعضهم في بحر                 

أذناب كأذناب الكالب معوجة إلى فوق ووجوه كوجوه الكالب واألجـساد كأجـساد بنـي آدم ، وال                  

يدرون على وجه األرض بقرا وال غنما وال حرثا وال زرعا وإنما أكلهم لحوم الحيتان ومـن مـات               

د أربعين سنة ، وهم     منهم أكلوه وملئوا جماجم آبائهم طيبا وعلقوها ، فيتكلم لهم الجان من أجوافها بع             

  .قوم طوال رقاق واسعوا الجباه محدودون القوائم ، لهم أنياب وأذناب  

ذكر أهل التاريخ أن سفينة أحاطت بها الرياح بالقرب من جزر الديباجات إلى أن ضلوا عن                  

طريقهم وخرجوا بجزيرة كبيرة ال يرى لها آخر ، فرسوا في طرفها ونزلوا فيها فـإذا هـي أرض                   

 مشرقة عالية طيبة الرائحة ، نباتها الطيب وحجرها كل حجر نفيس ، فمشوا فيها وإذا بجبـل                 بيضاء

 هذه جزيرة الكافور التي عمرهـا   :عظيم وتحته ثقب عليه صخرة عظيمة مكتوب فيها بالقلم العربي         

وسكنها عمالق األصغر ، وجميع أمواله وذخائره تحت هذا الحجر مدفونة مطلسمة ، فمن دخلهـا ال     

وكان فيهم رجل يعرف الخط العربي فقرأه ولم يقل ألحد شيئا ممـا فيـه ،   . من على نفسه الهالك    أي

فبينما هم يتعجبون بما رأوا وإذا بأهل تلك الجزيرة قد أتوا إليهم عَرايا طواال كأنهم النخل لهم أنيـاب    

ا وخرجوا بطرف بـالد     وأذناب يريدون أكلهم فهربوا إلى السفينة ورموهم بالسهام واألنفاظ وسافرو         

الفرس وكان ذلك في زمن كسرى بن شروان ، فأخبره الرجل بما قـرأ وبمـا رأى فأعطـاه سـفنا        

ورجاال وعدة وأتوا الجزيرة ونزلوا بحيث لم يفطن بهم أهلها ، وعالجوا ذلك الحجر بأشد المعالجـة                 

 بيتـا مظلمـا فـدخلوه       الباب فعالجوها حتى قلعوها فوجدوا     حتى قلعوه فوجدوا رخامة عظيمة كأنها     

بالشمع فوجدوا صورة أسد خلف الباب من النحاس وله زئير من فتح الباب فظنوه لم يفعـل شـيئا ،         

فتقدم أحدهم ولما ثقلت به األرض دارت أحراك تلك األرض ودفع عليه ذلك األسد وانفتحت األرض                

 األرض حتى بطلـوا      بالرجل فلم يسمعوا إال صيحة تحت األرض ، فمازالوا ينقبون تحت           2وساحت

األحراك وخر األسد على جنبه ، فمدوا األلواح  والخشب على ذلك الموضع واجتازوا على األسـد                 

 فارتفعـت الرخامـة     3خرى وفيها لولب عظيم فاجتمعوا عليه وفتلوه      أولم يتحرك ، فأتوا إلى رخامة       

صـغير فظهـر منـه      المائة درج وفي آخرها نقب       وظهرت لهم أدراج في الظلماء ، وإذا بها نحو        

                                                
  .90 سورة الكهف ، اآلية 1
 .نقول ساح الماء يسيح سياحا إذا جرى على وجه األرض ، ونقول أساح فالن نهرا إذا أجراه  2
   . لواه ، برمه ، غزله ، لفَّه ، أداره بسرعة:تل  ف3
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الضوء، فدخلوا منه فوجدوا قصرا مشيدا وفيه مياه عذبة وأشجار عالية وأطيار ناطقة وتماثيل مـن                

وائل ، وفي أواسط القصر قبة ال يصفها واصف لما فيهـا مـن    الذهب والفضة من ذخائر الملوك األ     

ألرض تحركـت   الحسن ، وعلى باب القبة طلسم كأنه إنسان وفي يده سيف مـسلول ، إذا ثقلـت ا                 

 فتقدم رجل منه فدار السيف وهرب الرجل فلحقه ريح السيف            ، اللواليب ودار السيف كدوران الرحا    

فقسمه نصفين ، فأخذوا في النقب والحفير في األرض حتى بطلوا أحراكه ودخلوا القبة فوجدوا فيها                 

 وعند رأسه لوح مـن      من الجواهر واليواقيت والذخائر شيئا كثيرا وشيخا نائما على سرير كأنه حي           

أنا عمالق األصغر ، ملكت وقهرت وبنيت وشـيدت وملكـت           : الزمرد مكتوب عليه بالخط العربي      

وخزنت ، ملكت األمصار وقهرت األقطار ثم اختطفني األجل المحتوم وبقي الملك للحـي القيـوم ،                 

  :فمن شاهد مصرعي فليعتبر بي ، وشعر فيه مكتوب 

  

 يـتناولت منها حاجتي بيمين *** فلما رأيت الشمس أشرق نورها  

 غير أمين ريهان تراب وهو***  امان قارون وفرعون كلهم ـفه  

 يسير من الدنيا بسوء قريـن*** ل ـفلَََلموت خير من مذلة جاهـ 

  

فأراد الرجل أخذ اللوح المكتوب فإذا بصيحة كأنها الصاعقة وصداء مـوحش ودارت بهـم                  

 من األموال وخرجوا مسرعين وردوا اللواليـب كمـا كانـت ،    الجن فدهشوا وأخذوا ما قدروا عليه   

فوجدوا أهل الجزيرة قد شعروا بهم واجتمعوا عليهم ولم ينجوا منهم إال بالقتال الشديد ، فأخذوا منهم                 

وقتلوا منهم ، وهم شقر الشعور زرق العيون ، وركبوا السفن وأرادوا الرجوع إلى كسرى بـاألموال   

 السفن أحاطت بهم الرياح فكانوا مدة شهرين ال يدرون أين هـم وال يجـدون                والذخائر ، فلما ركبوا   

غير جزائر خالية وبحور زاخرة متالطمة األمواج ، فكانوا يطلبون الماء في تلـك الجزائـر فـإذا                  

بطائر له عنق كعنق البعير حام على المركب واختطف رجال وطار به حتى غاب عن األبـصار ،                  

 ،  1على الهالك ونزلوا جزيرة أخرى لها رائحة كرائحة المـسك األذْفـر           فصاروا مدة حتى أشرفوا     

فأوقدوا نارا وإذا شجرها كلها عود رطب وفيها كل جنس من الطيب ، فتمشوا يطلبون المـاء فـإذا                   

فيها جوار عرايا بيض الجسوم ال يكسوهن غير شعورهن ، فلما رأينهم لم ينفـرن مـنهم فكلمـنهم                   

 كل واحد بواحدة فلم يروا أحسن منهن رائحة وال أطيب منهن لمـسا ،            بغطيط كغطيط الطير ، فخال    

فباتوا معهن إلى طلوع الفجر فتكلمن وغطسن في البحر ، ولم يقدروا على حبس شيء منهن ، ثـم                   

سافروا فخرجوا في مدائن عزفان ، فرأوا فيهم القصر األبيض وشاهدوا النيـران والبنيـان الـذي                 
                                                

  .المسك طيب من أجزاء صرة الغزالي واألذفر أكثر انتشارا للرائحة  1
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ك كسرى بن شروان فسر بهم سرورا عظيما وأجزل عطاياهم وشـكروا        دار مل  يعرف باإليوان وهو  

  :فعله وأنشدوا شعرا فيه 

  

  هاـوالقصور وساكني قيصر***  سل األيام ما فعلت بكسرى و  

  فلم تدع الحليم وال السفيــه*** أما استدعتهم للموت طــرا  

  فأضحته وواجهت الوجيهـة***  دنت نحوالدنيء بسهم خطب  

 هاـــنفعت لعاقل أن يشتري***  س ــالدنيا بفلبيعت  أما لو  

  

  .سيأتي إن شاء اهللا تمام هذا في آخر الكتاب    

  

قال بعض المفسرين أن القوم الذي وجد ذو القرنين عند مغرب الشمس وعند مـشرقها هـم        

  سرياني ، وهم في جزائر منقطعة في البحر المحيط لم يعلم بهـم أحـد إال                اجابلصا وجابلقا وكالهم  

على طريق الوحي ، وأن كل مدينة من هاتين المدينتين لها عشرة آالف باب وبين البـاب والبـاب                   

ثالثة أميال وكلهم آمن برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة اإلسراء لمـا طويـت لـه                   فرسخ وهو 

  وأن بجوار جابلـصا ، رواه الطبراني عن ابن عباس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              ،األرض  

قوم من بقايا ثمود يقال لهم بالسريانية جرسيسا ، وكذلك بجوار جابلقا قـوم يقـال لهـم بالـسريانية       

مرقيسا وهم طوائف كثيرة ، منهم منسك وثقيل وتارس وما يعلم جنود ربك إال هو ، وقيل أن أهـل                    

: عـالى   وأما قوله ت  . جابلصا يحرسون من أهل جابلقا وأهل جابلقا كذلك يحرسون من أهل جابلصا             

 ، الواحد جبل الردم والسد اآلخر البحر المحيط ولـيس علـى وجـه      1﴿ حتَّى ِإذَا بلَغَ بين السديِن ﴾      

األرض أعلى من جبل الردم وطوله سبعمائة فرسخ ، ويتصل بالبحر المحيط من الطرف الواحـد ،                 

ذاب عليه النحاس حتى صعد     وبنى ذو القرنين السد من البحر إلى الطرف اآلخر كله بزبر الحديد وي            

فَمـا اسـطَاعوا َأن     ﴿  : اآلفاق بحيث ال يقدرون على الصعود فوقه ، كما قال اهللا تعالى              به في علو  

والبد من خروجهم في آخر الزمان ألنهـم مـن أشـراط            .  اآلية   2 ﴾ يظْهروه وما استَطَاعوا لَه نَقْبا    

وقـد   . 3ذَا فُِتحتْ يْأجوج ومْأجوج وهم من كُلِّ حدٍب ينِسلُون ﴾         ﴿ حتَّى إِ  : الساعة ، قال اهللا العظيم      

                                                
   .93سورة الكهف ، اآلية  1
  .97سورة الكهف ، اآلية  2
  .96سورة األنبياء ، اآلية  3
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اختلف في نسبتهم فقيل أنهم خلقوا من تراب موضع نطفة آدم لما نام واحتلم ، والمشهور أنهـم مـن    

  .ولد يافت بن نوح 

سم والده ملكان   وأما الخضر عليه السالم فكان والده من الملوك ، واسم الخضر بليامن من ا                

 وقال جمهور العلماء أن والد الخضر عاميل بن سماحين بن أربا بن علقمـا بـن        ،بن فالغ بن عابر     

 وكان عاميل ملكا على الفرس وأم الخضر اسمها ولْها بنت فارس مـن ملـوك         ،عيصوا بن اسحاق    

 1 خطبها لوالدها  فارس ، وكانت مسيرة ما بين الفرس وفارس ستة أشهر ، فلما سمع بها ملك الفرس               

فأعطاها له ، ثم أن الملك شغف ببعض جواريه فأدركها ما يدرك النساء من الغيـرة فهربـت هـي           

وحاضنتها وهي حبلى بالخضر فوضعته في الطريق وألقته في مغارة واستودعته اهللا الذي ال تضيع                

اآلالف ، فالمتهـا  لديه الودائع وانصرفت وتركت عنده أربعة أحجار من الياقوت ، كل واحد يساوي   

  :واهللا ال ضاع في كفالة اهللا شيء ، ثم أنشدت تقول : حاضنتها فقالت 

  

  2أحب إلي من لبس الشفوف*** للبس عباءة وتقر عيني  

  

فما انصرفت عنه حتى اخضرت المغارة وما حولها بالخصب ، وكان بالقرب من المغـارة                  

الشاة ترضعه وحمل اليواقيت وتبنـاه وربـاه        راع فرأى الخضرة وأتى بغنمه إليها ، فوجد الصبي و         

فنشأ في أسرع وقت فأدخله المكتب فلم يسبقه أحد لتعليم الخط الحسن ، ثم أن أبـاه أراد أن يكتـب                     

صحف إبرهيم فانطلق البحث عن الخطاطين فأتى الخضر في جملتهم ومعه الشيخ الراعـي الـذي                

ا وال أتم منه عقال وال أحسن منه وجهـا ، فقـال         تبناه، ثم أن الملك لم ير في الكُتّاب أحسن منه خط          

أيها الملـك ، إن أمنيتـي       : قال له   . ابنك   إن هذا الولد ال يشبهك ، فاصدقني فيه فليس هو         : للشيخ  

واهللا إنه ولدي،   : فأعلمه بقصته وأنه وجد عنده أربعة يواقيت ، فقال          . منه  ِّعلى نفسي أن أصدقك فأ    

 فصرف الياقوتات على الشيخ الراعي وأعطـى المملكـة لولـده    وعرف اليواقيت وكان قد كبر سنه    

الخضر ، ولما ملك اهللا األرض كلها لذي القرنين صار له وزيرا ، فلما دخلوا أرض الظلمة لطلـب                   

 حي إلى خـروج الـدجال ، وهـو         عين الحياة التي بأكناف الظلمة وجدها الخضر فشرب منها فهو         

 تعالى له ليعتبر به من سبقت له الشقاوة ولـيس علـى وجـه               الرجل الذي يقتله الدجال ثم يحييه اهللا      

ى أهـل بيـت   َّرئيس األولياء ومقدم األتقياء وقد عز األرض من ولى إال وله بالخضر معرفة ، فهو   

                                                
 .أي طلب يدها من والدها  1
والشف هو الثوب الرقيق وشف الستر .  شفه الحزن والحب أي لذع قلبه وأنحله وقيل أذهب عقله نحول الجسم من الهم أي هزله ، ويقال       2

 .أي ظهر ما وراءه ، والشف ضرب من الستر يرى ما وراءه وهو ستر أحمر رقيق من صوف 



  للحاج الشطيبي االندلسي كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان

 69 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند موته ، سمعوا صوته ولم يروا شخصه وذلك لما غسل رسـول                   

السالم عليكم يا أهـل  : وكفن ، سمعوا قائال يقول من زاوية البيت اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد موته    

 إن في اهللا خلفا من كل هالك وعوضا من كل تالف وعزاء في كل مصيبة ، فعليكم بالـصبر            ، البيت

 فعرف صوت الخضر علي وعمـر رضـي اهللا          ، ثم دعا لهم وانقطع الصوت       ،فاصبروا واحتسبوا   

لمهما دعاءا وذكر لهما فيه ثوابا عظيما ، فسمياه دعـاء الخـضر             عنهم أجمعين ، وكانا قد لقياه وع      

يامن ال يشغله سمع عن سمع ، وفي رواية شـان  : لمن قاله دبر كل صالة مغفرة ورحمة وهو        وهو

 ذكـره  ؛عن شان ، وال تغالطه المسائل وال يبرمه إلحاح الملحين ، أذقنا برد عفوك وحالوة مغفرتك  

وأنه وإلياس يلتقيان في كل عـام فـي الكعبـة ويقـوالن عنـد               . لهواتف  ابن أبي الدنيا في كتاب ا     

  . بسم اهللا ما شاء اهللا توكلنا على اهللا : افتراقهما

  

 خبر إلياس 

  

النون ، وقد تقدم وسبب حياته أن اهللا تعـالى لمـا          يونس بن متّى وكنيته ذو     وأما إلياس فهو    

ر به رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم ،           حي ، أخب   كشف العذاب عن قومه متعهم إلى حين ، فهو        

غَزونَا مع رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيـِه        « : قال أنس   . المشهور   وإنما االختالف في حياة قومه وهو     

علِْنـي ِمـن ُأمـِة محمـٍد        اللَّهم اج :  وسلَّم حتَّى ِإذَا كُنَّا ِبفَج النَّاقَِة ِعنْد الِْحجِر ِإذَا نَحن ِبصوٍت يقُولُ           

 : فَقَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم   ، الْمستَجاِب لَها ، الْمتَاِب علَيها ، الْمغْفَوِر لَها   ،الْمرحومِة  

   ا َأنَستَ ؟     ،يوذَا الصا هم َل     ،  انْظُربخَلْتُ الْجفَِإذَا َأنَ  ، فَد         ـابِه ِثيلَيِة عياللِّحْأِس والر ضيٍل َأبجا ِبر

اٍع        ،   ِبيضثَالِث ِماَئِة ِذر ِمن رَأكْب طُولُه،     ِإلَي ا نَظَر؟ قُلْـتُ   :   قَالَ ، فَلَم وُل النَِّبيسَأنْتَ ر :  ـمنَع، 

 فَجاء النَِّبي صـلَّى     ،هذَا َأخُوك ِإلْياس يِريد َأن يلْقَاك       :  قُْل لَه  و ،ارِجع ِإلَيِه فََأقِْرْئه ِمنِّي السالم      :  قَاَل

      هعَأنَا مو لَّمسِه ولَيع تُ      ،اللَّهتََأخَّرو متَقَد ا ِمنْهتَّى ِإذَا كُنْتُ قَِريبثَا طَِويلًـا  ، حدـا   ، فَتَحِهملَيَل عفَنَـز 

  مالس ِمن ءِة    شَيفْرالس ا     ،اِء شَِبيهمهعاِني فََأكَلْتُ موعَأةٌ   ، فَد1 فَِإذَا ِفيِه كَم  فْسكَرو انمرا َأكَلْتُ   ،    وفَلَم

 فَقُلْتُ ِللنَِّبـي  ،  وجاءتْ سحابةٌ فَاحتَملَتْه َأنْظُر ِإلَى بياِض ِثياِبِه ِفيها تَهِوي ِبِه ِقبَل الشَّامِ    ،قُمتُ فَتَنَحيتُ   

     لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهي    : صُأمِبَأِبي َأنْتَ و،             ؟ فَقَاَل النَِّبـي كلَيَل عاِء نَزمالس الَِّذي َأكَلْنَا ِمن امذَا الطَّعه 

   لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص  :   نْهع َألْتُها ُأكْلَـةٌ  َأتَاِني ِبهِ :  فَقَاَل ِلي    ،سموي ِعينبِريُل ، ِفي كُلِّ َأرِفـي  ، ِجبو 

   . »، يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كُلِّ حوٍل شَربةً ِمن ماِء زمزم ، وقد رأيته على زمزم

  

                                                
  . شفاء للعين الكمأة من المن وماؤها :   ، وفي الحديثمطبوخا فطر من الفصيلة الكمئية يجنى ويؤكل ة ،كمأ  ،  كمء1
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 الرجوع لذكر خبر داود وسليمان عليهما السالم مرة أخرى 

  

 لم يكن قبل داود عليه السالم ملك ونبي حتى جمـع            :قال مقاتل   . فلنرجع إلى ما كنا نذكره        

 ، 1﴿ وآتَاه اللّه الْملْك والِْحكْمةَ وعلَّمه ِمما يشَاء ﴾        :  قال اهللا العظيم     ،اهللا ذلك لنبيه داود عليه السالم       

، » كان داود أشد ملـوك األرض       « : قال ابن عباس    . مكث في الملك بعد قتل جالوت سبعين سنة         

وتوفي داود وهو ابن مائة سنة      . 2﴿ وشَددنَا ملْكَه وآتَينَاه الِْحكْمةَ وفَصَل الِْخطَاِب ﴾       : قال اهللا العظيم    

 ، وتوفي وهو ابن ثالث وخمسين سنة ، وكما لم           3ثالث عشرة سنة    أبيه داود   ملك وملك سليمان بعد  

ليمان ، وكان إذا غضب على أحـد مـن       يحكم اإلنس أحد مثل داود كذلك لم يحكم الجن أحد مثل س           

العفاريت سجنه في قمقوم النحاس وصب عليه بمذاب الرصاص وختم عليه بخاتمه ورماه في قعـر                

يعرف ببحر القماقم ، وقد بحث عليهم سـليمان بـن            البحر ولم يوجد ذلك إال في موضع واحد وهو        

السودان من البحـر المحـيط   عبد الملك بن مروان وأوتي ببعضهم هناك في آخر عمارة من أقصى       

الغربي ، وكسروا بعض فم القماقم فخرج منه عمود من الدخان األسود ثم صار في الهواء شخـصا          

يا نبي اهللا اعف عني وال أعود أبدا ، يظن أن سليمان عليه السالم هو               : هائال وله صوت وهو يقول      

  : وفي هذا المعنى يقول النابغة . الذي أطلقه 

  

 في البرية فارددها عن الفند***    قال اإلله له قـــم إال سليمان إذ  

 أال يخالف لك القول إلى األبد***   واجلس إلى الجن إني قد أذنت لهم 

  

 خبر مدينة النحاس  

  

وكان الذي تولى طلبهم لسليمان بن عبد الملك طالب بن سهيل ، فدخل صخرة براري فـي                   

والشيخ عبد الصمد المغربي ، وأول        النحاس هو  سودان المغرب إلى أن عثر في طريقه على مدينة        

  :ما وجدوا من عمالتها قصرا مشيدا مكتوبا على بابه هذه األبيات 

  
                                                

  .251سورة البقرة ، اآلية  1
  .20سورة ص ، اآلية  2
الكامـل فـي    انظر   . لما توفي داود ملك بعده ابنه سيلمان على بني إسرائيل وكان ابن ثالثة عشرة سنة              ذكر ابن األثير في تاريخه أنه        3

 1415 ، بيـروت  :دار الكتب العلمية   ، بن داود عليه السالم   ذكر ملك سليمان     ،   عز الدين أبو الحسن علي المعروف بابن األثير        ل التاريخ

   .157:  ، ص 1: هـ ، ج 
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   مضوا ، في الترب قد وقعــوا*** يا واقفا بالديار ملتمسا أخبار قوم  

  كما جمعوا وضيعوا في التراب *** كانوا جميعا فجاء الموت فرقهـم  

 لهم تبــــع وكلهم في الدنيا *** نعــواآثارهم بعدهم تنبي بما ص  

  

ثم دخلوا القصر فوجدوا فيه نحوأربعمائة قبة وفي وسطهم قبة لها ثمانية أبواب ، ووجـدوا                  

بسم اهللا الرحمان الرحيم ذي العزة والجبـروت        : فيه قبرا عليه لوح من النحاس مكتوب فيه بالنقش          

، أنا كوش بن كنعان ، ملكت أربعة آالف مدينـة ،            والقدرة والملكوت ، الحي الدائم الذي ال يموت         

وركبت أربعة آالف جواد ، وتزوجت أربعة آالف بكر ، وكان عسكري يمأل األقطار ، وكنـا فـي                  

. هذا القصر آمنين ، فنزل بنا حكم رب العالمين ، فمن رآنا فليعتبر بنا ، فإنه عن قريب على آثارنا                     

كم من ملك أكل في هـذه المائـدة        : مرد مكتوب على حافتها     ونظروا إلى مائدة مكللة بالجوهر والز     

  .وكلهم تركوا القصور وسكنوا القبور 

ثم أشرفوا على مدينة النحاس وهي كأنها شعلة نار براقة ، فدنوا منها فـإذا هـي حـصينة                

فنزلـوا  . سورها ثمانون ذراعا ، وأبوابها كلهـا مـسدودة           منيعة لها خمس وعشرون بابا ، وعلو      

ا الحيلة للدخول فلم يقدروا ، فصعدوا جبال فوقها عاليا فأشرفوا منه عليها فلم يرى الـراؤون                 وطلبو

أحسن من قصورها وأنهارها وأشجارها ودورها ورياضتها وأسواقها وشوارعها وهي خامدة لـيس             

 فـصنعوا    ثم أمر   ، هذه المدينة ال تفتح إال من داخلها      : فيها أحد إال البوم تنوح ، فقال األمير للشيخ          

أنا ، فلما وصل أعاله وأشـرف ضـحك     :  فقال رجل    ؟ أين من يصعد    :سلما على قدر السور وقال    

وصاح ورمى بنفسه وهلك ، وصعد آخر فكان منه ما كان من األول ، ثم آخر كـذلك إال عـشرة ،          

قال لـه  واهللا ال يصعد غيري ، ف     : إن فعلتُ هذا برجالنا نهلك عن آخرنا ، فقال طالب           : فقال األمير   

واهللا ألصعدن وال يصعد غيري ، ثم صعد فلمـا أراد أن  : ال تفعلن ألنك قوام أمرنا ، فقال   : األمير  

يشرف تعوذ باهللا وبسمل وأخذ في قراءة القرآن حتى أشرف قليال قليال ، ثم جلس ساعة يقرأ ثم قال                   

رأيت جواري من الجـن  : ال بأس عليكم ، قد صرف اهللا عني كيد الشياطين ، فسألوه فقال   : لألمير  

كأنهن األقمار ال يوصف لهن وصف لحسنهن وال يراهن أحد إال افتتن فزجرتهن بأسماء اهللا تعـالى         

فانصرفن عني ، وهؤالء أصحابنا موتى ، ثم نزل ومشى إلى باب من أبوابها فوجـد فارسـا مـن                    

ه بمـشقة عظيمـة     افرك اللولب الذي في صدري ينفتح لك الباب ، ففرك         : نحاس مكتوب على كفه     

فانفتح الباب ودخلوا ، فإذا بأسواقها كلها وديارها نحاس وفيها الذهب والفضة والزمرد وكل شـيء                

إال الطعام ، فوجدوا قصرا عظيما في وسطها ووجدوا فيه شيوخا وشبانا وجواري كلهم مـوتى قـد       

زمـان ، صـنعوه     يئسوا ولم يضرهم الهواء بشيء ألنهم مطليون بطالء مدبر ال يضر معه طول ال             
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بسم اهللا الذي ليس له انقضا ، بسم اهللا مقدر القـدر  : بدهقنتهم وفلسفتهم ووجدوا فيه لوحا مكتوبا فيه       

والقضاء ، بسم اهللا الذي حكم وأمضى ، هذا قبر زهرة بنت عاد ، ملكت كما ملك آباءها وأجـدادها                    

لم تنبت األرض خضرة منذ سـبع  ثم ترادفت عليهم السنون الشديدة حتى لم تنزل من السماء قطرة و    

 فعند ذلك دخلوا البيـوت وأغلقـوا        ،سنين ، فجلبت صاعا من البر بصاع من الدر في جميع البالد             

فنظروا التاريخ فوجـدوا ذلـك      . األبواب وأسلموا أنفسهم للموت الذي البد منه ، والملك والبقاء هللا            

  .على عهد سليمان بن يعقوب عليه السالم  

ا من مدينة النحاس أشرفوا على جبل عظيم في رأسه عمود كأنه جبـل وتحتـه        ولما ارتحلو   

ـ : من أنت يا هذا؟ قال      : في غاية العذاب فكلموه      شخص عظيم يصيح بالويل والثبور وهو       تعفري

من الجن ، كنت أتكلم في جوف صنم من العقيق األحمر كان لصارح بن طـارق والـد قطـريس                    

ل ، فجاءنا نبي اهللا سليمان فقتل الملـك وخـرب المدينـة             هييل بن با  هذبجزيرة الفراعنة التي بناها     

فأشرفوا على قبة مبنيـة علـى رأس      . وألقاني في هذا العذاب إلى قيام الساعة ، فتركوه وانصرفوا           

  :ربوة قد قامت على أعمدة الرخام وبداخلها مكتوب 

  

  اروا ـصوماتوا جميعا في التراب و*** أين الملوك وما بنوا وما شيدوا  

 ارـــــهذه هي األطالل واألخب***  ارهم ــآثارهم تنبئك عن أخب  

 ارـــبعدهم لم يبق إال الواحد القه*** ك ـــإن سلت عنهم قل لنفس 

  

  :فلما نظروا إلى خارج القبة ، وجدوا كتابة أخرى فقرؤوها فإذا فيها مكتوب 

  

 ه القدر ولم تخف سوءها يأتي ب *** ت ـحسنت ظنك باأليام إذا حسن  

 الي يحدث الكدرـوعند صفواللي*** ها ـوسامحتك الليالي فاغتررت ب  

 ذرــينفع الح فإن أتى قدر لم   ***در ــالحذر ينفع ما لم يغلب الق  

 درـــسبب اإلله ق وليس من *** ب ــــفليس من قدر اإلله سب  

 رـفي تصريفه عب وهذا الدهر *** رح ــالبد من فرح يوما ومن ت 
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 ُع وقومهخبر تب  

  

المـذكور فـي     وأما تبع فقد قدمنا أن ملوك اليمن كانت تسمى تبابعة ، وأكبر التبابعة هـو                

وقَـوم تُبـٍع كُـلٌّ كَـذَّب      ﴿  :  ، وقال تعـالى      1﴿ َأهم خَير َأم قَوم تُبٍع ﴾      : القرآن ، قال اهللا العظيم      

يعني تبـع   }  تبعا فإنه كان مؤمنا      واال تسب { : م   ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل        2﴾الرســَل  

 حمير بن ورداع وقيل شمر بن رعـش وهـو   وقد اختلف في اسم األول فقيل هو      . األصغر األخير   

تبع األكبر ، وإنما أراد النبي صلى اهللا عليه وسلم تبعـا             المشهور ، وإليه تنسب سمرقند ، وهذا هو       

م واآلخر في زمن عيسى عليه الـسالم وال خـالف عنـد             األصغر ألنهما اثنان أحدهما قبل إبراهي     

العلماء أن األخير أول من كسى البيت الحرام بعد أن أراد خرابه وأنه نزل المدينة واستودعها كتاب                 

وكان سبب ذلك أن تبعا كان رجال عالما فاضال عاقال شجاعا لـم            ،  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

  :لبه ، وكان يقول في أشعاره وأمثاله يغا يبق في زمنه ملكا يضاهيه أو

  

 على الباطل  الحق وأوثر ***  ه ــــ على اهللا بآالئيثنُأ  

 ويرسل العاجل في اآلجل ***  ة ــــلعله يسدي لنا نعم  

  إن الرشد للفاعلـقوموا ف ***   قولوا لعدنان سبيل الرضى  

 لـع للقائـوأنصت السام ***  هوىـإنا إذا مالت دواعي ال  

 بالباطل ق ـنلظ دون الح ***  قا وال ــعل الباطل حال نج  

  رشيد الرأي كالجاهل وال  ***  وال ذوي الغنى كأهل الِحجا  

 لـق العالي بالسافـويلح ***   نا ــمخافة أن تسفه أحالم  

 الذاهل نقضي على العالم  ***  ما ـتقضي على هذا وذاك ب  

 لـالساحنطاع بالبحر وب ***   ورة ـلنا وجوه األرض مأم  

  إلى حدود الموت في بابل *** ال شيء إال الموت يحدوا بنا  

  

                                                
  .37سورة الدخان ، اآلية  1
   .14 يةاآل  ، سورة ق2
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وكان مولعا بالصحف والكتب المتقدمة ويجد فيها فضل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ،                  

فكان يوقع في قلبه موقعا عظيما منه صلى اهللا عليه وسلم ، فخرج يوما في ثالثين ألف رجل فكـان          

 عالمها ، فرأى رؤيا اهتم بها ولم يفهمها وال فهم معناها ، وكان قد اجتمـع   ال يمر ببلد إال حمل معه     

: إني قد رأيت رؤيا هالتني  فأعلموني بتأويلها ، فقالوا           : معه أربعمائة عالم فحضروا لديه فقال لهم        

ال يدري ذلك إال شق وسطيح ، رئيسا الكهان والعياف ، وكان شق خلقه اهللا نصف إنسان وخلق اهللا                   

ـ  ال جوارح له وإنما وجهه في صدره ، وكانت في العرب امرأة تسمى طري              هيحا بضع سط ة بنـت   ف

. بن عامر ولم يبلغ أحد من بني آدم في صحبة الجان واستنطاقهم والكهنة والعيافـة مبلغهـا           عمرو

فلما حضرتها الوفاة أوتيت بشق وسطيح لما رأت فيهما من نقص الخلقة وانكباب الشياطين عليهما ،                

 ، فلم يكمـال بعـدها عامـا إال    1تفلت في فمهما وأوصت عليهما الجان ثم ماتت ودفنت في الجحفة     ف

استخلفاها في الكهانة إلى أن بلغا مبلغا لم يبلغه غيرهما ، فلم يزاال إلى أن مات شق وتـرك أوالدا                    

 عليه وسلم   بعده ، وأما سطيح فعمر عمرا طويال ومات في الشهر الذي ولد فيه رسول اهللا صلى اهللا                

سطيح بن ربيعـة     وكان سطيح رئيس الكهان وهو    . كما سيأتي إن شاء اهللا في أخبار كسرى الملك          

فلما أتى تبع بشق وسطيح سأل كل واحد وحده فقال لـه            . بن مسعود بن ذيب ولذلك يقال له الذيبي         

يهدي األنام لـدار  أيها الملك ، سألت عن منام رأيت فيه حمام طار من حرم ، ونزل بتهام ل         : الواحد  

نبي كريم يخـرج للخلـق ، يكـسر    : وما ذاك؟ قاال   : فقال لهما   . السالم ، وقال اآلخر أيضا كذلك       

فسار يسأل عنه وعن موضعه وعن زمانه إلى أن جاء مكة ، فنـزل      . األوثان ويعلمهم خير األديان     

هم ، فأصابته آفـة فـي       ببطحائها فلم يخرج إليه واحد منهم فأضمر في نفسه أن يحرق البيت ويسبي            

أمر سـماوي ،   لم نر لهذا الداء دواء وإنما هو: حلقه كادت تمضيه من وقته ، فأجمع األطباء فقالوا      

لعلّك أضمرت لهـذا  : وكان له وزير أقرب وزرائه إليه اسمه عميار ، فاستشار به في علته فقال له           

 فأضمر في نفسه إن شفاه اهللا ليكـسو . مه ال تفعل فإنه بيت اهللا وحر : نعم ، قال    : البيت بسوء؟ قال    

البيت فشفاه اهللا من حينه ، فكساه كما سيأتي إن شاء اهللا فيما بعد هذا ، فكسى البيـت وطـاف بـه                       

يطعم كل يوم الطعام في الكعبة ، كسى البيت أول           ونحر عنده وحلق رأسه وأقام بمكة ستة أيام وهو        

لل وهي المالحف وكساه في     ح وكساه في اليوم الثالث بال     يوم بالخصب وكساه في اليوم الثاني بالثياب      

اليوم الرابع بالوصائل وكساه في اليوم الخامس بالقباطي وفي اليوم السادس جعله بابا ومفتاحا ووكل               

                  ـ نَبه رجاال ثقاة ووصاهم أن يطهروه وال يقربوه دما وال ميتة وال حبالة وهي الحائض ، ثم لما ب ه تْ

ية كسته البرود ، وأول من كسى البيت الديباج الحجاج الثقفي ، ثم صـنع تبـع           قريش في المرة الثان   

                                                
 ، ويبعد رابغ ومن جاء عن طريقهم ، ويقع بالقرب من مدينة رابغ والناس يحرمون اليوم من        ومصر والمغربالجحفة ميقات أهل الشام      1

 . كم 183 مسافة مكةعن 
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ألهل مكة كلها الصنائع وحبس عليهم األحباس والوقوفات وأجرى على جميعهم النفقات وانـصرف              

يثرب بن عبيد بن مهالين بن عـوص بـن            وسميت يثرب بالذي بناها أوال وهو       ، إلى مدينة يثرب  

بن عاميل ، وكانوا قد سكنوا الجحفة فأجحفت بهم السيول فسميت الجحفة ،             عمالق بن الوذ بن إرم      

 ، ثـم  1ثم نسخ اسم يثرب وسميت طيبة ، سماها بذلك تبع لما نزل بها بعسكره على العين الزرقـاء          

 نجد في الكتب المتقدمة والصحف المنزلة أن هـذا          اإن: اجتمع عليه العلماء الذين كانوا معه ، قالوا         

 الذي اختاره اهللا لسيد أنبياءه وخاتم رسله النبي المبعوث بالحق صاحب القبلة والبرهان              الموضع هو 

ونزول القرآن المخصوص في يوم القيامة بالحوض والشفاعة ، له قول عدل ال إلـه إال اهللا محمـد                

 هنـا   نقيم: صدقه ، ثم قالوا      رسول اهللا ، يولد بمكة ويهاجر إلى هذه البقعة ، فطوبى لمن أدركه أو             

نعم الرأي ، لقد كنت أريدكم أن تكونوا معي لكنـي       : يلحقه أحد من ذريتنا ، فقال لهم         لعلنا نلحقه أو  

ثم بنى لهم أربعمائة دار وأعطـى كـل واحـد مـاال      . قد آثرت بكم هذا النبي الشريف على نفسي         

أما بعد،  : اب  وجارية وكتب كتابا بيده وختمه بالذهب وأوصاهم عليه وانصرف ، وكان في هذا الكت             

يا محمد ، فإني قد آمنت بك وبكتابك الذي أنزل عليك وأنا على دينك وسنتك ، آمنت بكل مـا جـاء         

عدائك، أأدركت زمانك لنصرتك نصرا مؤزرا على جميع         من ربك من شرائع دينك وإن أدركتك أو       

تنساني ، فـإني مـن   ن أنا لم أدرك زمانك فاشفع لي يا نبي اهللا وال إ و ، فيا ليتني كنت من أصحابك    

هذا بيعتك يـا خـاتم النبيئـين        : ثم مد يده ورده إلى فمه وقبلها وقال         . أمتك قد بايعتك قبل رؤيتك      

  : فاشفع لي عند رب العالمين ، ثم قال هذين البيتين 

  

 ـم ***   شهدت على أحمد أنه نبيمــن اهللا بارئي الِنس  

 ن عملكنت وزيرا له واب ***  رهـمد عمري إلى عم فلو 

  

ال إله إال اهللا من قبل ومن بعد ، إلى محمد بن عبد اهللا خـاتم                : ثم ختمه وكتب على عنوانه        

النبيئين ورسول رب العالمين صلى اهللا عليه وسلم وعلى جميع المرسلين ، من تبـع  ِحميـر بـن                    

 دفع الكتاب   ورداع ، أمانة اهللا في يد من وقع عليه أن يوصله إلى صاحبه صلى اهللا عليه وسلم ، ثم                  

جد أبي أيوب األنصاري ، وانصرف إلى أن نزل بأرض قليسان من بالد الهند               إلى واحد منهم وهو   

المائة   رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوجدوه نحو        لد فأرخوا من موته إلى مو      ، فمات بها رحمه اهللا   

 وخرج مهاجرا إلـى   ،سلم بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و أنسنة ، وبقيت ذرية أولئك العلماء إلى  

ليلى  المدينة فدفع أهل المدينة الكتاب ألبي ليلى ليلقى به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فخرج أبو                 

                                                
  .ولهل المدينه منذ أوائل القرن الهجري األأ العين الزرقاء هي العين التي يشرب منها 1
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فسمع برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه نازل في بيت من بني سليم فقصده فلمـا رآه رسـول اهللا              

اب من راحلتك ، وكان قد أخبأه في راحلته فأتـاه           يا أبا ليلى ، هات الكت     : صلى اهللا عليه وسلم ناداه      

مرحبا باألخ الصالح ثالث مرات ، يعنـي        : به وقرأه أبو بكر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            

  :ولما ارتحل تبع من المدينة قال منشدا لنفسه قصيدته المعروف التي منها . تُبعا 

  

 بـــذا سبـهبدا لي و ألمر  ***  رب ــطربت وناداني منك ط  

 ربـزم حـالفرات بع  عبرت  ***راق ـــولما نزلت بأرض الع  

 ديد األربــا شـحثيث سريعا  ***  ع ـــفبادرني األقدر المستطي  

 ربـــا واقتـالمنون به وجد *** ت ــــذر بني يافـلقد جد ع  

 شـ مخ بيوم *** ها ـــالمشيب على طفل سيعلوبـــوف ولما ي  

 بــد رجال قشـيلي الملك بع*** ردا ـني الا اقتضاـوسوف إذا م  

  بـــــــوسود عليها وه***  ويسلب الملك من حمير مجوس  

 وا ــــلعشرين حوال بها يقتل  *** بيلي الملك منها إلى ذي الِحر  

 بـــ النس ي أمين كريمـنب ***  م ــإلى أن يلي الملك من هاش  

 بـيهم رجال غلى الخلق فـعل ***  هـــــرسول من اهللا أتباع  

 ربـه جميع الكــلفرجت عن***  ره ـــى عمـفلومد عمري إل  

  بـالذن  ذو ا بدا نجمها ـإذا م***  ده ـــلمن بع وتأتي العجائب  

 بـــن أسرها تنقلـع الشم  ***  ها ـوتأتي الزالزل حتى ترى ل  

  بــاء في المطلـالت دمـوس***  عيسى الرضى  إذا أقبل الروح  

 ث والفصل ال الكذبـى البعـإل***  ي ـوت في كل حومن بعده الم  

  

وله أشعار كثيرة ، وكان معاوية بن أبي سفيان إذا جلس الناس أمر غالما ينشد فوق رأسـه                 

وفي رواية أخرى أن تبع     . إن إذا ما جاءت دواعي الهوى إلى آخر القصيدة األولى           : من أبيات تبع    

رأيت حمامة خرجت من ظلمة فأكلـت  : وسطيحا فقاال له  إنما رأى في نومه الرؤيا وسأل عنها شقا         

 1ينتأحلف بما بين الحـر    : فسر لي ما معناها ، قال شق        : ذات جمجمة ، فقال لشق لما قال له ذلك          

                                                
   . مثنّى حرة، والحرة هي األرض ذات األحجار السّود1
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: متى ذلك؟ فقـال     :  ، فقال الملك     1 ما بين اليمن وجرش    يملكنلش و حبمن حنش ليقبضن أرضكم ال    

: قـال الملـك     . ضين من السنين ثم يقتلوا ويخرجوا هاربين        بعدك بحين من الستين إلى السبعين يم      

سيف ذو يزن يخرج عليهم من عدن لم يترك منهم أحدا باليمن ،             : ؟ قال    فمن الذي يقتلهم ويخرجهم   

من ولـد  : من هو؟ قال : نبي زكي يأتيه الوحي من العلي ، قال : فمن يكون بعده؟ قال  : قال الملك   

وهل للدهر من آخر؟    :  بن النضر يملكها إلى آخر الدهر ، قال الملك           لؤي بن غالب بن فهر بن ملك      

أحق ما  : نعم ، يوم يجمع األولون واآلخرون ويسعد المحسنون ويشقى المسيئون ، قال الملك              : قال  

والقمر إذا اتسق كل ما قلت لك حق ، فأمر الملك بإخراجه             نعم ، وحق الشفق والغسق    : ؟ قال    تقول

سألت عن منامة رأيت فيها حمامة خرجت من ظالمة ووقعت          :  كما قال اآلخر     وأحضر سطيح فقال  

ين مـن  تأحلف لما بين الحر: فما تأويلها؟ قال : بين روضة وأكمة فأكلت كل ذي نسمة ، قال الملك      

بعـدك  : فمتى يكون ذلك؟ قال     : إنسان لينزلن أرضكم السودان وليملكن بين هجرين ونجران ، قال           

الم مـن الـيمن     غ: من هذا؟ قال    : نه عظيم الشأن ويذيقكم أشد الهوان ، قال الملك          بزمان ينقذكم م  

الفضل ، يـأتي بـالحق       يقطعه رسول ذو  : وكم ملكه ، أيدوم أم ينقطع؟ قال        : يسمى ذا يزن ، قال      

يـوم تـدعى فيـه مـن     : ؟ قال  وما يوم الفصل: والعدل ويكون ملكه إلى يوم الفصل ، قال الملك   

قات دعوة يسمعها فيها األحياء واألموات ، فيجمع الناس للميقـات فيفـوز الـصالحون          السماء مخلو 

إي ورب  : أحق ما تقـول يـا سـطيح؟ قـال           : بالخيرات ويشقى المسيئون بالسيئات ، قال الملك        

السماوات واألرض وما بينهما من رفع وخفض كل ما أنبأتك حق ما له نقض ، فأخـذ الملـك فـي       

ولم يبلغ أحد في العيافة والكهانة مبلغ شق        .  من الحبشة لما أخبره الكهنة بذلك        التجهيز للحيرة خوفا  

وسطيح ، وكانا رجلين من العرب ، أما شق فخلقه اهللا نصف إنسان له رجل واحدة وعـين واحـدة           

ويد واحدة وأذن واحدة ، وأما سطيح فكان قد خلقه اهللا لحمة واحدة ، وجهه في صـدره لـيس لـه               

ن وال رجالن ولذلك لم يصحب الجن آدميا مثلهما ، وعاش سطيح إلى مولد رسول اهللا              عينان وال يدا  

وقـال ابـن    . صلى اهللا عليه وسلم كما سيأتي في أخبار كسرى إن شاء اهللا تعالى ، ومات بالـشام                  

النجـار   كان تبع وقومه أصحاب أوثان وكان بمدينة يثرب بنو قريظة وبنو النضير وبنو        « : اسحاق  

على دين اليهودية ، فأتاهم تبع وحاربهم بالمدينة على دينهم وهؤالء األربع قبائـل مـن          وعمر وبنو

كانوا بني الخزرج بن الصريح بن التوأمان بن السبط بن اليسع بن سعد بن لؤوي بن خيـر       . اليهود  

بن النجام بن تخوم بن عازر بن عزوي بن هارون بن عمران بن يصهر بن ناهت بـن الوي بـن                     

                                                
وفي  . بفتح أوله ويكسر، مخالف باليمن منه عدن: أبين «:   وقال » ما بين أبين إلى جرش «: ر جاء في كتاب البداية والنهاية البن كثي 1

 دار إحيـاء التـراث       ، رمض قصة ربيعة بن     ، ذكر أخبار العرب     ،البداية والنهاية    ، انظر    »موضع في جبل عدن   :  أبين:  معجم البلدان 
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ولما نزل تبـع علـى      . » ن إسحاق بن هارون بن إبراهيم خليل اهللا عليه الصالة والسالم            يعقوب ب 

المدينة كان بها حبران من أحبار بني قريظة وكانا عالمين راسخين عارفين بدين إبـراهيم ، فلمـا                  

لـة  رأوا أنه يريد خراب المدينة خرجا إليه ووعظاه ونصحاه وأعلماه بدين إبراهيم خليل اهللا وهي الم  

الحنيفة وأعلماه أن مدينة يثرب هي دار هجرة النبي الكريم المبعوث في آخر الزمان وأن من أرادها                 

وهذا النبي الكريم متـى خروجـه؟       : بسوء ال يأمن على نفسه من عقوبة اهللا تعالى ، وقال لهم تبع              

دينـة داره   قريشي عربي يخرج من حرم اهللا تعالى ثـم يتخـذ الم            وه: ومن أين ظهوره؟ فقاال له      

ثم أخذ يسألهما عن خير األديان وملل الرسول ، فكانا ينصحانه ويعلمانه بالحق فهـداه اهللا                . وقراره  

لإلسالم وآمن باهللا ورسوله وجميع أنبياءه واتبع الملة الحنيفة ، وكانا الحبران قد آمن سبطاهما واتبع                

. رف راجعا لليمن على طريق مكة       فلما آمن تبع صنع للحبرين وسبطهما خيرا وانص       . ملة إبراهيم   

فلما نزل بعسفان جاءه نفر من هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وقال                   

أيها الملك ، أال ندلك على مال كثير داثر غفلته الملوك قبلك وفيه الياقوت واللؤلـؤ والزبرجـد              : له  

يعبده أهله ويعظمونه غاية التعظيم ويصلون عنده ،        بيت بمكة   : نعم ، قالوا    : والذهب والفضة؟ قال    

وكان قصد النفر هالك تبع لتيقنهم أن من أراد الكعبة بسوء هلك ، فلما سمع كالمهم أرسل للحبرين                  

واهللا ما أراد أحد التعدي على حرم اهللا إال         : الذين أسلما على يدهما ، فآتاه فأخبرهما بذلك ، فقاال له            

 ذلك البيت فطف به وعظمه كما فعل آدم وإبـراهيم ومـن مـضى مـن        هلك ولكن إن وصلت إلى    

فما يمنعكما أنتمـا مـن   : األنبياء، وأكرم بيت اهللا واحلق رأسك عنده وتذلل فيه هللا تعالى ، قال لهما   

واهللا إنه لبيت إبراهيم وما يمنعنا به إال الساكنون حوله ألنهم قد نصبوا فيه األوثـان                : ذلك؟ قاال له    

باهللا تعالى وبدلوا ملة إبراهيم عليه السالم ومن لم يفعل به مثلما فعلوا منعوه من الـدخول                 وأشركوا  

إليه ، فأمر تبع بالنفر الهزيلين فقطعت أيديهم وأرجلهم ، فرأى في مكة رؤيا فطلب أن يعلمـه بهـا                  

 ألهلـه   فحينئذ كسى البيت وأوقف الوقوفـات     . وبتأويلها حتى أتى بشق وسطيح ، فأعلماه كما تقدم          

وأحسن لجميع أهل مكة وانصرف إلى اليمن وحمل معه الحبرين ، فلما وصل اليمن دعا قومه لملة                 

إبراهيم فأبوا وكان باليمن نار يتحاكمون إليه في جميع ما يختلفون فيه وكانت تخـرج مـن مغـارة       

 ، فخرجوا قربـانهم  نعم: تحاكموا إلى النار ، فقالوا : تهلك الظالم وال تضر المظلوم ، فقال لهم تبع         

وأوثانهم وخرج الحبران مقلّدين لصحف إبراهيم في أعناقهم ، فخرجـت النـار وأكلـت األوثـان                 

ثم خرج تبع متوجها لبالد الهند      . والقربان ولم تضر الحبرين بشيء فرجعوا على دين إبراهيم كلهم           

تتكلم فيه الشياطين ويـسمى  فارتد قومه من بعده وأخذوا بدين اليهودية ، وكان باليمن بيت فيه صنم             

إنما يـتكلم   : فلما أراد الخروج قال له الحبران       . ذلك البيت ريئام ، وكانوا يعظمونه وينحرون عنده         

من ذلك شيطان ليفتن الناس فخل بيننا وبينهم ، فقال دونكما ، فنقبا البيت واستخرجا منه كلبا أسـود                   
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 فمات فقام موضعه ولده حسان بن أسعد ، وأسـعد     فذبحاه وهدم تبع البيت ثم انصرف إلى بالد الهند        

ثم خرج حسان يطوف ببالد العرب وألفهـم كمـا          . كرب   تبع ، واسمه بلسانهم تنان وكنيته أبو       هو

أرحنا من هذه األسـفار     : كان يفعل أبوه فكره ذلك قومه وطالت عليهم األسفار فقالوا ألخيه عمرو             

  .بالملك منه ، فقتله وتهود معهم وترك دين إبراهيم بقتل أخيك حسان وخذ الملك منه فأنت أولى 

  

 بن لحي خبر عبادة األصنام مع عمرو  

  

 :وفي حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه ، قال سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول                     

 1بن لحي بن قَمعة ، نصب األوثـان وبحـر البحيـرة    أول من غير دين إبراهيم وإسماعيل عمرو  { 

 . 6} في النار    5هبص ، ولقد رأيته ليلة اإلسراء يجر قُ       4 وحمى الحام  3 وسيب السائبة  2الوصيلةووصل  

بن لحي من مكة تاجرا إلى الشام فلما رجع اجتاز بأرض البلقـاء              خرج عمرو « : قال ابن إسحاق    

ن وبها يومئذ العماليق وهم أوالد عمليق ويقال عمالق بن الوذ بن سام بن نـوح ، فـرآهم يعبـدو                   

إنما نستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا ، فسألهم صـنما منهـا           : األصنام فسألهم عنها فقالوا     

فأعطوه هبل ، فأتى به مكة ونصبه في الكعبة ودعا العرب لعبادته فأجابته العرب قاطبة ، فلما وقع                  

غيبات إلـى أن  بالم  به الجن وفرحت به الشياطين فصاروا يخبرون عمرا    افي هذا األمر العظيم تراء    

قال ابن  . » ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر      : دلوه على األوثان الخمسة التي أخلفها الطوفان وهم         

ولما كثرت أوالد إسماعيل ضاقت بهم األخشبان فصاروا يلتمسون الفسحة فـي الـبالد              « : إسحاق  

 به بالبيـت ،  فكان ال يظعن منهم ظاعن حتى يحمل معه حجرا من مكة وأينما نزل به نصبه وطاف         

بن لحي ، فصاروا يعبدونها من دون اهللا ونسوا ملة إبراهيم وإسماعيل             فكانوا كذلك إلى زمن عمرو    
                                                

  .بحيرة هي الناقة التي كانت إذا نتجت خمسة أبطن وكان آخرها ذكرا بحروا أذنها أي شقوها شقا واسعا وامتنعوا عن ركوبها ونحرها ال1
وصلت أخاها فلـم  : هي في الغنم ، كانت الشاة إذا ولدت أنثى فهي لهم ، وإذا ولدت ذكرا جعلوه آللهتهم ، فإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا                    2

  .ر آللهتهميذبحوا الذك
 .ا ركبوهي السائبة هي الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس فيهن ذكر سيبت فلم 3
قد حمى ظهره فال يحمل عليه ، وال يمنع من مـاء وال  : الذكر من اإلبل كانت العرب إذا أنتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا        هو 4

  .من مرعى
  .القصب هي األمعاء 5
 رَأيتُ عمرو بن عاِمِر بِن لُحي الْخُزاِعـي يجـر    :وقَاَل َأبو هريرةَ قَاَل النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم «: صحيحه بلفظ  في  رواه البخاري  6

     اِئبوالس بيس نَل مَأو كَانِفي النَّاِر و هبوقـال ابـن   «:  ؛ أما مسلم ، فقد أورده بلفـظ  160:  ، ص 4:  ، باب قصة خزاعة ، ج »قُص 

 رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول مـن سـيب    :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   المسيب قال أبو هريرة   

:  ، ص 8: ا الضعفاء ، ج  ، انظر صحيح مسلم ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخله             » السيوب

155  .   
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. »  وتمسكت طائفة منهم بمناسك إبراهيم كلها إال أنهم أضافوا لألهالل ما ليس منه                ، عليهما السالم 

         ِباللِّه ِإالَّ و مهَأكْثَر ْؤِمنا يمكما قال تعالى ﴿ و  ﴾ شِْركُونم موذلك أنهم كانوا إذا أهلـوا قـالوا          1ه  :

فلمـا تـراءت   . لك تملكه وما ملك ، يعنون هبال   لبيك اللهم لبيك ال شريك لك إال شريك واحد وهو         

بن لحي وكانت األصنام كلها مخفية لم يظهر منها إال ودا ، فإنه ظهر بعـد الطوفـان                   الجن لعمرو 

أن عبدوا هبال ، وصاروا يختارون الحجارة ويعبدونها فـإذا أعجبـه            وعبدته طائفة من العرب إلى      

بن لحي في بعض مخاطباتهم له عندما        غيره رمى األول وعبد الثاني إلى أن قالت الشياطين لعمرو         

اذهب أبا تمامة بالشعر والسالمة إلى ساحل جـدة واسـتخرج           : يبدوا رأيهم منهم ويظهر له ، فقال        

اء تهامة ، وال تخش خوفا وال سئامة ، وادع إلى عبادتهـا العـرب فإنـك                منها األصنام وأوردها م   

من فـوره وأتـى سـاحل جـدة      بن لحي أبا تمامة ، فقام عمرو   وكانت كنية عمرو  . تطاع وتجاب   

نام في خفية عن الناس وأوردها مـاء   صللموضع الذي أظهرت له الشياطين فحفر فيها واستخرج األ        

سم للحج دعاهم إلى عبادتها فأجابته العرب قاطبة ، فحملوا ودا إلـى             تهامة ، فلما حضر الناس المو     

 القرى ونصبوه برومة الجندل ، وكان حجرا من الرخام منحوتا على صفة رجل متِّزر بحلـة                 يواد

 ولم يزل هناك حتى هشمه خالد بن الوليد          ، مرتد بأخرى راكبا على فرس مقلد بسيفه وفي يده حربة         

ه إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وحملت هذيل سواعا وحملت مـدحج               رضي اهللا عنه لما بعث    

 وحملـت  ،وحملت همدان يعوق فكانت بقرية يقال له حيـران  ، فوضعوه على أكمة باليمن  ،  يغوث

لما ردهم قهرا إلى دين اليهودية كمـا سـيأتي إن   فنواس  حمير نسرا فكانوا يعبدونه حتى هودهم ذو   

  .وا على عبادتهم حتى أمر النبي صلى اهللا عليه وسلم بحرقهم وتهشيمهم ولم يزال. شاء اهللا 

 بن لحي في النار وهـو      لما أسري بي رأيت عمرو    { : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

ن بحر البحيرة وسـيب     مبن لحي ، أول      عمرو: ؟ فقال    ، فقلت لجبريل من هذا     رجل أزرق أحمر  

 ، فلما عبدت األصـنام علـى يـد        2}إسماعيل ودعا لعبادة األصنام     السائبة وحمى الحام وغير دين      

بن لحي وتراءت له الجن والشياطين سكن بمكة وولد بها أوالدا كثيرة حتى مأل مكـة وبقـي      عمرو

من كان بها من العماليق ثم تحاربوا بينهم وأخرج بعضهم بعضا على عادتهم األولـى ، ال يخـرج                   

مناة بغدير بـين مكـة    فلما نصب عمرو. ن مكة تعظيما وتبركا   منهم أحد حتى يحمل معهم حجر م      

والمدينة على ساحل البحر أمر األوس والخزرج بعبادته وجعل لهم أال يكملوا حجهم حتـى يحلقـوا          

رؤوسهم عند مناة ، وكانت هذيل وخزاعة ال يعرفون إلها إال مناة  ، فلما بعـث اهللا اإلسـالم أمـر     

وم الفتح بتهشيمها ، وكانت الالت آخر ما اتخذ مـن األصـنام وكانـت         النبي صلى اهللا عليه وسلم ي     

                                                
  .106سورة يوسف ، اآلية  1
   .368:  ، ص 5:  ، ج  بيروت :دار الفكر ، ياقوت الحمويوالحديث أيضا نجده مرويا عن ابن عباس في كتاب معجم البلدان ل 2
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صخرة عظيمة مربعة نحتتها ثقيف وبنوا عليها بناءا في الطائف وعبدها قـريش وسـائر العـرب                 

وصار زيد  يسمون زيد مناة وعبد الالت ، وكانت في مسجد الطائف اآلن وأمر النبـي صـلى اهللا                    

وكان سبب نحت تلـك الـصخرة أن   . رقها بالنار لما أسلمت ثقيف عليه وسلم الوليد بن شعبة أن يح  

بن لحي بن قمعة بن مضر والد خزاعة كان من عادته يجلس فـي أوان الحـج علـى تلـك       عمرو

 عليها السويق لوفود الحج ، فلما مات نحتوها على صورته وسموها بالصفة التي كان               1تالصخرة يل 

 فكانت بناءا كالبيت ليس له باب وإنما يسمعون الـصوت           وأما العزى . يعمل عليها من لت السويق      

 ببطن نخلة ، فلما افتتح رسـول     2كانت شيطانة وكانت تأتي ثالث سمرات     « : قال ابن عباس    . فيها  

إيت السمرة األولى واعضدها    : اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى بطن نخلة وقال له               

تى الثانية فلم ير شيئا فـأتى       أرى ، فأتى خالد إلى األولى فلم ير شيئا ف         فإن رأيت شيئا وإال فات األخ     

 تضرب بأنيابها بعضها بعضا وخَلْفَها       ،  واضعة يدها على عاتقها     ، ة شعرها شة ناف يالثالثة وإذا بحبش  

هانـك ثـم   كفرانك ال سبحانك ، إني قد رأيت اهللا قـد أ : دبيةُ السلَِمي ، فلما قربت من خالد قال لها        

ضربها بالسيف ففلق رأسها وأتى الشجرة فلم ير شيئا فرجع وأخبر النبي صلى اهللا عليه وسلم فقـال          

وكانت قريش قد اتخذت أصناما كثيرة ونصبتها بالكعبة أكبـرهم هبـل ،              . 3»قد قتلت العزى    : له  

ا من الـذهب    وكان على صورة إنسان من العقيق األحمر انكسرت يده اليمنى وصنعت له قريش يد             

وجعلوا أمامه األقداح وهم تسعة ، فال يجعلون شيئا من المهمات حتى يضربون أمامه بالقداح ، ثـم                  

األزالم ، وال يضربونه حتى يهدون لهبل هديا ومتى شـكوا فـي              القمار وهو  يتركوا وهو  يفعلوا أو 

ن خرج صـريح    مولود ففي التسعة واحد مكتوب في الجهة األولى صريح وفي األخرى لصيق ، فإ             

وكـان  . األزالم الذين كانوا يستقسمون بها أي يتفـاولون بهـا    ألحقوه وإن خرج لصيق دفعوه وهو  

ائلة بنت زيد ، كانا متحـابين بـأرض         نأيضا لقريش صنمان إساف ونائلة ، وهما إساف بن يعلى و          

حجرين فنصبوهما فـي    اليمن فأتيا البيت حجاجا فدخال الكعبة فاستخليا فيها ففسقا فيها فمسخهما اهللا             

ـ    ومن أصنام الكعبة ذو   . الحرم ليزدجر الناس بهما ، ثم عبدهما قريش وخزاعة            تالخَلَـصة وكان

مروة بيضاء منقوش عليها تاج ، ومن األصنام نبالة كانت بين مكة واليمن ، فقال رسول اهللا صـلى            

                                                
  .تَكَلَّم ِبال فَاِئدٍة:  لَتَّ الرجُل 1
  . شوكضرب من الشجر له: مشتق من السمر  سمرة 2
م، 1985/هـ1405بيروت ، : حديث ابن عباس عن السمرات الثالثة ذكره أبو الفرج بن الجوزي في تلبيس إبليس ، دار الكتاب العربي    3

الرياض،  :  دار الهداية ،تاج العروس من جواهر القاموس ، في أبو الفيض الملقّب بمرتضى الزبيدي ؛ وكذلك هو عند 14:  ، ص 1: ج 

  .224:   ص  ،15: ج 
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 نعم ، فوجهه إليهما بـأحمس       : قال   1} أال تريحني من ذي الخلصة ونبالة     { : اهللا عليه وسلم لجرير     

الكفين أحرقه طفيـل بـن    ومنهم ذو. أي جيش ، فقاتلته غثعم وباهلة فغلبهم وأحرق األصنام بالنار           

الشرك ومنهم األقيصر كان بمشارق الشام ، ومنهم سعير كـان لعنـزة ، ومـنهم                 ومنهم ذو  عمرو

وأهله  صنما في داره يعبده هو    ولم يزل أهل مكة قبل اإلسالم ينصب كل واحد          . المفلس كان لطيء    

كبيرا يسمونها األصنام ، ثم صاروا       وولده وال يسافر أحد من مكة حتى يحمل معه حجرا صغيرا أو           

فلما دخـل رسـول اهللا    . في سفرهم يختارون الحجارة يعبدونها متى شاءوا ويتروكونها متى شاءوا           

عبة فأمر بإخراجها وإحراقها بالنار ،      صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح وجد األصنام منصوبة حول الك          

 أبدا ، فمنها بيت بـبلخ       أوكانوا في الجاهلية يبنون البيوت لألصنام ويطوفون بها ويحفظونها أال تطف          

بناه هتْوة شهر وخربه اإلسالم ، وبيت بصنعاء اليمن بناه الملك الضحاك وسماه على اسـم الزهـرة      

 بناه قابوس وسماه على اسـم  2نها بيت في مدينة فرغانة    فخربه عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ، وم        

هم فيه أصنام كثيرة أكبـرهم صـنم        رالشمس ، ومنها بيت بالهند عظيم فيه األصنام والنيران بناه ج          

  الكبرى يعنون اهللا تعالى ، تعالى اهللا عن قولهم ، ولم يصل االسـتفتاح ال  ىيولعظيم على صورة اله 

عليه وسلم وال بعده إلى هذا البيت حتى زمن الحجـاج بـن يوسـف               في زمن رسول اهللا صلى اهللا       

عطيكم ثلث ما يجمع لـه      نالثقفي ، فلحقه اإلسالم وأرادوا هدمه وقلعه فقيل للمسلمين إن تركتموه لنا             

من المال ، وكان ماله شيئا كثيرا فاستشار عبد الملك بن مروان فأذن له في تركه رغبة في المـال                    

كثيـرا   إمـا قلـيال أو   وال يأتيه أحد إال بمال     لفي فرسخ أالهنود تأتيه من مسيرة     ن و باق إلى اآل   فهو

يعطيه له وإال فال حج له وال زيارة ، وفي كل عام عند انقضاء الموسم يخرجون المـال ويعطـون                

 األصـنام   3ثلثه لعمارة المدينة وتحصينها وثلثه للضعفاء والمساكين وثلثه لخـدام البيـت ولـسدنة             

  .يت ومصالح الب

المنار بنى المنار الذي سمي به ذا المنار ، وكان بيتا عظيما جعـل فيـه              وقد كان أبرهة ذو     

صلبانا على صفة عيسى عليه السالم وعبدوها من دون اهللا ، وسمي ذلك البيت القلـيس ، فكـانوا                   

 سـطيح   نه ويعظمونه غاية التعظيم ، وكان بناؤه لما ملكت الحبشة اليمن ، وكان            ويحجون له ويزور  

الكاهن أخبر بأن ملك اليمن يصل للحبش وبعدهم الفرس وبعدهم اإلسالم ، فكان يقول للناس ، أعني                 

                                                
 ورواه كذلك في باب البشارة في       ؛  22:  ، ص    4: رواه البخاري في صحيحه ، كتاب الجهاد والسير ، باب حرق الدور والنخيل ، ج                 1

   . 38 – 37:  ، ص 4: الفتوح لنفس الكتاب ، ج 
 قتيبة بن مسلمفتحها العرب بقيادة  ، آسياوزبكستان وطاجكيستان وقرغيزيا في وسط أ منطقة تقع على نهر سردريا وتمتد في جمهوريات          2

  . هـ 712عام 
 .السادن هو خادم الكعبة وبيت األصنام  3
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 ، يأتيه الوحي من العلَى ، نبي من         1يأتي نبي كريم  : سطيحا بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذيب          

ون تحت األرض   ووجد أيضا حجر باليمن مدف    . أهل الدين والفضل يكون ملك أمته إلى يوم الفصل          

لمن ملْك ذميار لحمير األخيار ، لمن ملك ذميار لحبـشة األشـرار ،              : مكتوب بالزبور فيه منقوش     

ولم يعلم أحد مـن كتـب ذلـك         . لمن ملك ذميار لفارس األحرار ، لمن ملك ذميار لقريش النجار            

لحميري أخذ بـدين    الحجر ، وذميار هي بالد اليمن ، وكان سبب تمليك اليمن للحبشة أن ذا نواس ا               

  .اليهودية أخذا عظيما في بالد اليمن وصار أينما سمع بدين غير اليهودية غزاهم 

  

 هنرفع سيدنا عيسى وما تفرق من أقوال في شأ خبر  

  

وكانت بالد الشام قد آمنوا بعيسى عليه السالم على يد عبد اهللا بن التامر وأخذوا بسنته كمـا             

 اهللا تعالى لما أراد أن يرفع عيسى عليه السالم إلى السماء ، عنـدما               علمه العابد فيميون ، وذلك أن     

ى عليه السالم على أصحابه ، وهم في بيت له ، باثني عشر رجال مـن     سأراد اليهود قتله ، دخل عي     

أندرابيس ، ونوماس ، وقبلـيس ، ويعقـريس ، وإبزيلمـا ،             وبطرس ، وبولش ،     : الحواريين وهم   

وإنما سـموا حواريـون ألنهـم كـانوا     .  ، وبوطا ، ويخسر بن يرثمال    وسيمن ، ويهودا ، وزريب    

. حواريه التبييض ، ثم أن كل من نصر نبيا فهو         قصارين ، وهذا االسم مشتق من التحوير الذي هو        

كـان  «  :، قال قتادة 2}الزبير ابن عمي وحواريي من أمتي  { : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

بكر ، وعمر ، وعثمـان ،        أبو:  عليه وسلم حواريون كلهم من قريش ، منهم          لرسول اهللا صلى اهللا   

وعلي ، وطلحة ، والزبير ، وسعد ، وسعيد ، وابن عبيدة ، وعثمان بن مظعون ، وحمزة بن عبـد                     

فلما دخل عيسى عليه الـسالم علـى        . » المطلب ، وجعفر بن أبي طالب رضي اهللا عنهم أجمعين           

قى عليه شبهي فيقتل في مكاني فيكون معي في درجتي في الجنة ، فقال شاب               أيكم يل : أصحابه قال   

فألقى اهللا عليه شبه عيسى عليه السالم ثم رفع اهللا عيسى من كُوة في البيت               . أنا يا روح اهللا     : منهم  

وهم ينظرون إليه ، فدخلت اليهود وقتلوا الشاب وصلبوه وما قتلوا عيسى وما صلبوه ولكـن شـبه                  

 خرج بقيتهم فأعلموا بني إسرائيل برفع عيسى عليه السالم فتفرقوا في شـأنه علـى ثـالث              لهم، ثم 

فرقة قالت كان اهللا فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء وهم اليعقوبية تعـالى اهللا عـن قـولهم ،                     : فرق

 عـن   وفرقة قالت كان فينا عيسى بن اهللا ما شاء ثم رفعه اهللا إلى السماء وهم النصطورية تعالى اهللا                 
                                                

 .زكي بدل كريم ) ر( جاء في نسخة  1
  :دار إحياء التـراث العربـي      ،   » زبير بن العوام   إن لكل نبي حواريا وحواري ال      «:  الحديث مذكور في أسد الغابة البن األثير بلفظ           2

 ،  بيـروت  : دار الجيـل  انظر كذلك  اإلصابة في معرفة الصحابة البن حجر ،  ؛ 296: ، ص    2:  ، ج     م 1996 / هـ   1417  ، بيروت

   .556:  ، ص  2: ، ج 1992/  1412
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قولهم ، وفرقة قالت كان فينا عيسى روح اهللا وكلمته وعبده ورسوله ما شاء اهللا ثم رفعـه اهللا إلـى                

السماء وهم الحنفيون الذين ثبتوا على ملة إبراهيم عليه السالم كما أمرهم نبـي اهللا عيـسى عليـه                   

الدين الحنفي حتـى لـم      ثم إن هذه الفرقة المسلمة تغالبت عليها الفرقتان وقتلوهم وانطمس           . السالم  

يعبد اهللا ظاهرا إال في خفية حتى أظهر اهللا نبيه محمد صلى اهللا عليه وسلم ، وهـذا معنـى قولـه                      

   .1﴿ فََآمنَت طَّاِئفَةٌ من بِني ِإسراِئيَل وكَفَرت طَّاِئفَةٌ ﴾: تعالى

  

 الخبر عن أهل الدين الحنفي اإلبراهيمي 

  

قال رسول اهللا   . بن نوفل    التامر وفيميون العابد وزيد بن عمرو     فمن هذه الطائفة عبد اهللا بن         

 ، وكان زيد ال يأكل ما       2حدلْب قبل نزول الوحي بأسفل    رأيت زيد بن عمرو   { : صلى اهللا عليه وسلم     

 ، ثم خرج إلى الشام يسأل عن ملة إبراهيم عليه الـسالم         3}يذبح لألصنام وما لم يذكر اسم اهللا عليه         

واهللا ما كان إبراهيم يهوديـا وال نـصرانيا         : را من أحبار اليهود فسأله فقال له الحبر         فلقي فيها حب  

ثم سأل عالما من علماء النصارى فقال       . ولكن كان حنيفا مسلما ، يعبد اهللا وحده وال يشرك به شيئا             

 وعلـى  ىاللهم إني أشهدك أني على ملة إبراهيم على دينه أحي: له ذلك ، فكان يقول في أكثر دعائه   

  .ملته أموت 

 لقد رأيت زيدا مسندا ظهره إلى الكعبـة وهـو         : قالت أسماء بنت أبي بكر رضي اهللا عنها           

وعن عامر بن أبـي  . يا معشر قريش ، واهللا ما منكم على دين إبراهيم غيري       : يقول بأعلى صوته    

د أنه رسـول اهللا ،      إنا ننتظر نبيا من ولد إسماعيل ، أشه       : يقول   سمعت زيد بن عمرو   : ربيعة قال   

آمنت بما جاء به وصدقت وما أراني ألحقه فمن أدركه فليقرئه عني السالم ، وسأخبركم بنعته ، ثـم               

 مهاجره وسيخرجه قومه من مكـة       البلدهذا  : أخذ يصفه صلى اهللا عليه وسلم بجميع صفاته ثم قال           

 الموؤودة ، فمن رآه يريد قتـل        ولقد كان زيد يحيي   . على ملة إبراهيم عليه السالم       إلى المدينة وهو  

إن شئت أرجعتها إليك وإن شـئت كفيتـك         : ابنته يأخذها منه ويكفلها حتى تترعرع ثم يقول ألبيها          

لبيك اللهم لبيك حقا حقا تعبدا ورقّا عذت بما عاذ به إبراهيم            : زواجها ، وكان إذا دخل الحرام يقول        

  :ومما عاذ منه ، ثم  أنشد يقول 

  
                                                

  .14سورة الصف ، اآلية  1
  . 232:  ، ص 4:  ، انظر صحيح البخاري ، ج »بطريق جدة  وبلدح واد قبل مكة أو جبل «: قال البخاري  2
حديث زيد بن عمرو رواه البخاري بلفظ مختلف بحيث ال يقدح في صحته ، انظر صحيح البخاري ، كتاب مناقب األنصار ، باب حديث        3

   . 233 – 232:  ، ص 4: زيد بن عمرو بن نفيل ، ج 
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 له األرض تحمل صخرا ثقاال***  ن أسلمتـأسلمت وجهي لم  

 على الماء أرسى عليها الجباال*** وت ــدحاها فلما رآها است  

 ذبا زالالـله السحب تحمل ع***  وأسلمت وجهي لمن أسلمت  

 االـأطاعت فصبت عليه سج*** دة ـــإذا هي سيقت إلى بل 

  

الحيرة ينتهي إليه علـم     ولم يزل زيد يسأل عن دين إبراهيم حتى دخل على راهب من أهل                

إنك ال تجد مطلوبك إال عند نبي كريم قد أظـل زمانـه   : النصرانية في وقته ، فقال له ذلك الراهب   

راجع إلى بلده ، وكان من أصحابه بمكـة          فرجع زيد إلى مكة فقتل بالطريق وهو      . يخرج من مكة    

وبكاه وقال يـذكر صـحة دينـه     على الدين الحنفي ورقة بن نوفل ، فلما بلغ خبر موته لورقة رثاه              

  :وفراره من الكفر ، فقال 

  

 ياــتجنبت تنورا من النار حام*** وإنما  رشدت وأنعمت ابن عمرو  

 ياــوتركك ذا الطواغي كما ه*** ه ـــبدينك رب ليس رب كمثل  

 ياـولم تكن عن توحيد ربك ساه***  ه ـوإدراكك األمر الذي قد أردت  

 قامياـــها بالكرامة الهـ تُعلل في ***ا هـفأصبحت في دار كريم م  

 اوياـمن الناس جبارا إلى النار ه***  ن ـفتلقى خليل اهللا فيها ومن يك 

  

يادي على رسول اهللا صلى اهللا      إيادي ، لما قدم وفد      ومن أهل الدين الحنفي قس بن ساعدة اإل         

عليه وسلم ، فقال رسـول  مات يا رسول اهللا صلى اهللا       : عليه وسلم سألهم عن قس بن ساعدة فقالوا         

أيهـا  : ينـادي   على جمل أحمر وهوو لقد شهدته في موسم بعكاظة وه{ : اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

. ت  آآت   الناس هلموا واجتمعوا وعوا واسمعوا تنتفعوا ، من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو               

تفور وبحار تفـور وتغـور ،   أما بعد ، فإن في السماء لخبرا وإن في األرض لعبرا ، نجوم تغور و              

أقسم باهللا ال كاذبا وال آثمـا مـا هـذا           . وسقف مرفوع ومهاد موضوع وليل مرفوع ونهار متبوع         

أرضى من دين أنـتم      باللعب وإن من ورائه لعجب ، أقسم باهللا قسما ال كاذبا وال آثما إن هللا دينا هو                

. } ؟  اموانفأقاموا أم تركوا في القبور ف     عليه ، ما بال الناس يذهبون وال يرجعون ، أ رضوا بمكانهم             

بكر رضـي    ، فقال أبو  } ثم أنشد قس أبياتا لم أحفظها عنه        { : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  :أنا كنت في ذلك اليوم حاضرا وحفظت عنه وهي : اهللا عنه 
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 ائرصـلنا ب من القرون *** ن ـفي الذاهبين األولي  

 ادرـليس لها مص وت للم*** واردا ــلما رأيت م  

  يمضي األصاغر واألكابر***  ورأيت قومي نحوها  

  رــيبقى من الباقين غاب*** ال يرجع الماضي وال  

 قَنْت أني ال محالرـحيث صار القوم صائ*** ة ـأي 

  

نعم ، وجدوا   : قالوا  } هل وجد لقس وصية بعده؟      { : ثم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           

  :خطه فيها هذه األبيات صحيفة مكتوبة ب

  

 جدث عليهم من بقايا ثوبهم خرق*** ي ـيا ناعي الموت واألموات ف  

  قـــكما تنبه من نوماته الصع***  دعهم فإن لهم يوما يصاح بهم  

 2 الخلق1منها الجديد ومنها األروق***  م ــمنهم حفاة عراة في ثيابه 

  

  .3}عثني بالحق لقد آمن قس بـن سـاعدة          والذي ب { : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

ثم قال رجل ِمـن     . وكان قس بن ساعدة قد لحق سمعان الحواري وتأله معه وتعبد وأقر هللا ووحده               

فوجدت قس بـن سـاعدة       يا رسول اهللا ، خرجت وأنا في الجاهلية يوما أطلب ناقة ضلت لي            : ياد  إ

وفي يده   بونه ، فسمعته يتكلم فإذا به يقول      بينهم ال يها   عند عين ماء تخور وقد وردها الوحوش وهو       

                                                
ب الشديدة وهو كذلك طول العمر ، والروق الحب الخالص ، وروق الليل ظلمته ، وقيـل          الروق القرن من كل ذي قرن ، والروق الحر         1

 .الروق هو السيد ، والروق الصافي ، والروق اإلعجاب ، وكذلك الحسن والحسان وهو المقصود في هذا البيت 
فداء إسماعيل بن عمر بن كثير الفقيه الشافعي         ذكره كذلك العالم المؤرخ المفسر الحافظ عماد الدين أبي ال          قس بن ساعدة األيادي   حديث    2

و قد تكلم أبو محمد بن درستويه على غريب ما وقع . وأصله مشهور ، وهذه الطرق على ضعفها كالمتعاضدة على إثبات القصة « : وقال 

 – 250:  ، ص 2: ط ، ج   .  د   القـاهرة  ،   :  ، انظر البداية والنهاية ، ذكر قس بن ساعدة اإليادي ، مطبعة الفجالـة                »في هذا الحديث    

 ؛ وممن   104-101:  ، ص    2: ، ج   ه 1405 ،    الطبعة األولى   ، بيروت : دار الكتب العلمية   ،   دالئل النبوة للبيهقي  ؛ وهو كذلك في     258

 ي كتابه ،ي ف الدين أحمد بن على المقريزيتق ؛  689:  ، حديث رقم   265 – 264:  ، ص    3: ذكره ايضا البيهقي في الزهد الكبير ، ج         

فصل في خروج رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم إلى عكاظ ، ومجنّـة ،         ،   إمتاع األسماع بما للنبى من األحوال واألموال والحفدة والمتاع        

 فـي  أبو بكر محمد بن القاسم األنبـاري  ؛ 310:  ، ص 8:  ، ج 1420/1999 ط األولى ،  ، بيروت: دار الكتب العلمية   ، وذي المجاز 

   . 294:  ، ص 2:  م ، ج 1992/  هـ 1412 ، بيروت :مؤسسة الرسالة  ،  كلمات الناسيالزاهر فى معانه كتاب

:  ؛ وابن كثير في البداية والنهاية ، ذكر قس بن ساعدة اإليادي ، مطبعة الفجالـة  104:  ، ص 2: ج  ،دالئل النبوة أخرجه البيهقي في    3 

   .257:  ، ص 2: ط ، ج . القاهرة  ، د 
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ال وإله السماء ال يِرد القـوي  : يخاطبهم ويقول   فع بها األقوياء حتى يردوا الضعفاء ، وهو       دعصاة ي 

ووجدته مرة أخرى بين قبرين جالسا ، فسلمت عليه وسألته عـن القبـرين              . حتى يشرب الضعيف    

 وال يشركان به شيئا ، وأنا مقيم بين قبريهما أعبـد اهللا             هما قبرا صاحبين لي كانا يعبدان اهللا      : فقال  

  :وال أشرك به شيئا حتى أموت ، ثم أنشد يقول 

  

 ماــــأجدكما ال تقضيان كراك *** ما ــا طال ما قد قدتبخليلي ه  

 ان حبيب سواكمـبنجران ما لي م *** م ــألم تعلما أني تخلفت بعدك  

  امـمجيبا صداك ي أوـطوال الليال *** مقيما على قبريكما لست بارحا  

 امنكما كأن الذي يسقى العقار سقاكم*** م ـأرى النوم بين الجلد والعظ  

 اــأتاكم بروحي إلى روحكما قد  *** د ــكأنكما والموت أقرب عائ  

 امــفداك لجدت بنفسي أن تكون  ***  ةــجعلت نفس لنفس وقاي فلو 

  

  .ي خفية ويوحدونه وال يشركون به شيئا فهؤالء وأمثالهم كانوا يعبدون اهللا ف    

بن تبع قتل أخاه حسان وتهود بمن معه بعد موت أبيه تبـع              وقد تقدم في خبر تبع أن عمرو        

 ثم إن ذا نواس واسمه      ؛وأخيه حسان ، وصاروا يقتلون كل مؤمن وكل من تدين بغير دين اليهودية              

دائر من شعره كانت تنـوس علـى        زرعة بن يوسف وقيل يوسف بن زرعة وإنما كني ذا نواس لغ           

وجهه أي تضطرب ، وكان من أشد الملوك بأسا وأطغاهم على من سمع بإيمانه ، فسمع بـأن فـي                    

 أهل اليمن وأتى لبالد الشام وأمـرهم        شبالد الشام عابدا يسمى فيميون قد أظهر دين اإلسالم ، فجي          

خدد أخاديد يعني حفر خنـاديق ومألهـا        بعبادة األصنام والتدين بدين اليهودية فأبوا أن يفعلوا ذلك ف         

﴿ قُِتَل َأصحاب   : قوله تعالى    نارا وصار يعرض عليهم دين اليهودية ، فمن أبى رماه في النار وهو            

، أي قاتلهم اهللا فلم يزل يحرقهم واحدا واحدا وهم صابرون على دين             1الُْأخْدوِد ، النَّاِر ذَاِت الْوقُوِد ﴾     

د فيميون وعبد اهللا التامر ، حتى أحرق منهم ذو نواس ما يزيد على العـشرين           اهللا ، كما علمهم العاب    

ثعلبـان إلـى     فلما كاد أن يحرقهم على آخرهم خرج من كبارهم رجل مؤمن يقال له دوس ذو     ؛ألفا  

بالد الشام أقرب إليك من أن يملكها صاحب اليمن ، فقـال            : قيصر ملك الروم واستغاث به وقال له        

إن رأيت أن تكتب لصاحب الحبشة لعلـه        : صاحب اليمن ، يعني ذو نواس ، قال له          ومن لي ب  : له  

فكتب قيصر لدوس كتابا إلـى ملـك   . ال يخالفك وليس بين ملك الحبشة وملك اليمن إال خليج البحر     

                                                
  .  5 - 4سورة البروج ، اآلية  1
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المنار يوصيه على نصرة دوس ، فجهز أبرهة من الحبشة لليمن سبعين ألف              أبرهة ذو  الحبشة وهو 

أعظم أمرائه ، فقطعوا الخليج وفاضوا على بالد الـيمن فأخربوهـا      يهم أرياطا وهو  مقاتل وجعل عل  

على آخرها وقاتلوا كل من تمكنوا منه حتى لم ينجوا منهم أحد وذلك قبل اإلسالم بـسبعين عامـا ،                  

وأخرب حصون اليمن وقالعها وهدم بنيتها ، ولم تعمر بالد اليمن بعد ذلك كما كانت أول مرة إلـى          

  : وهي أول خراب باليمن وفيهم يقول اآلن ،

  

  أبياتا*** أبعد يبنون ال عين وال أثر ني الناسيب ِسلْحين دعبو 

  

ويبنون وسلحين من أكبر حصون اليمن وأعظمها التي خربها أرياط ولم تعمر بعد ، وكذلك                 

والحصون والقـالع   غمران وصنعاء التي كانت دار ملك اليمن وكثيرا من البلدان والمدائن والقرى             

  .التي لم تعمر بعد أن خربها السودان 

    

  خبر أبرهة ووقعة الفيل  

  

ولما أخربت الحبشة بالد اليمن بعثوا ألبرهة وأعلموه فأتى ينظر البالد فأعجته اليمن فـأمر                 

الحبشة بتعمير بعض بلدانها وبنى لهم المنارة بيتا عظيما سماه القليس ونصب لهـم فيـه األصـنام                  

م بتعظيمه والحج به والطواف كما يطوف بالكعبة ، وكان فيهم رجل عربي ِكناني ِحجـازي                وأمره

أما الكعبة فهي معظمة من قديم الدهر إلى غابره ولم تَخْل           : مكي فغاضه ذلك وعظم في نفسه وقال        

فلمـا وجـدوا ذلـك    . من سر اهللا تعالى ، وأما هذا فال أراه على شيء ، ثم استخلى به وأحدث فيه     

علموا أبرهة فأمرهم بالبحث عن من فعل ذلك ، فبحثوا غاية البحث حتى علموا أنمـا فعـل ذلـك                  أ

الرجل المكي الكناني ، فلم يجدوه ، فأقسم أبرهة ليخربن مكة والحجاز وليهـدمن الكعبـة ، فجهـز        

 كان  رغال الثقفي ،   أبرهة سبعين ألفا من الحبشة وركب الفيل وجعل دليله رجال حجازيا يقال له أبو             

نفر ، فأسـره أبرهـة وأراد        ثم أتى بالد الحجاز فتلقاه رجل يقال له ذو        . قد رجع معهم على دينهم      

قتله ثم تركه على أن يريه الطريق لمكة ، ثم تلقاه رجل آخر يقال له نفيل بن حبيب الغثعمي فأخـذه                 

ولـم تـزل    . تل اآلخر   أبرهة أسيرا وأراد قتله ، ثم تركه على أن يريه الطريق ، وكلما أخذ دليال ق               

 فلما قربوا من مكة أغاروا عليها فأصـابوا         ؛العرب إلى اآلن ترجم قبر أبي رغال بين مكة واليمن           

 فلما نزل مكة خرج     ،مائتي بعير لعبد المطلب ، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في بطن أمه                

حاربك وال نمنعك وإنما أتيتـك فـي        أنا سيد هذه البالد ونحن ال ن      : عبد المطلب إلى أبرهة وقال له       
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بيت آبائـك ، قـال    تكلمني في إبل وال تكلمني في البيت الذي جئت لهدمه وهو       : إبلي ، فقال أبرهة     

إنما أنا رب إبلي ولست برب البيت ، وإن للبيت ربا إن شاء يسلطك عليه وإن شـاء                  : عبد المطلب   

لبيت ولخراب مكة فجاء نفيـل الخثعمـي ألذن         فأمر أبرهة برد اإلبل ثم أراد الدخول ل       . يمنعك منه   

ارجع راشدا فإنك في بيت اهللا الحـرام ،          ابرك محمودا أو  : الفيل ، وكان اسم الفيل محمودا ، وقال         

 فاه  1فبرك الفيل في موضعه وهرب نفيل إلى مكة وأخذوا يضربون الفيل بأعمدة الحديد حتى شرموا              

ينا وشماال وخلفا ، وإذا بسحاب من الطيـر خارجـة مـن    ومناخره ولم يزد باعا أمامه وإنما يمد يم       

 ، أي جماعـات علـى صـفة    2﴿ أبابيـل ﴾ : ناحية البحر فرقا فرقا وجمعا جمعا كما قال تعـالى        

الخطاطيف لكنها أكبر منها ، مع كل طائر ثالثة أحجار على قدر الحمص واحد في منقاره واثنـان                  

ا الريح كالسهام الراشقة ، فمن أصابته في أم رأسـه            فتحمله 3في رجليه ، فرموا بها وجوه الحبشان      

خرجت من تحت قدمه ومن مسته في جسده أكلت جسده وسقطت أعضاؤه إربا إربا ، وليس كلهـا                   

اسم فارسي من كلمتين ، السج الحجـر          هو 4﴿ بحجارة من سجيل﴾   : ومعنى قوله تعالى    . أصابت  

نبـات   جهنم ، فما مست شيئا من حيوان أووالجيل الطين وكانت حجارة من طين قد طبخت في نار     

قد أظلم بالغبار فما يدرون مـن أيـن أقبلـوا فـصاروا          إال أهلكته ، وانقلبت الحبشة هاربين والجو      

  :يسألون عن نفيل ليدلهم الطريق ، يقول نفيل 

  

 نيدا ـــأال حييت عنا يا ر ***ناـنعما بكم مع اإلصباح عي 

  ينة لودلدى جنب المحصب ما رأيا***  ه ـرأيت وال تري ر 

 ناـولم تأس على ما فات بي*** ري ـإذا لعذرتني وحمدت ام  

  وخفت حجارة إذ تلقى علينا*** حمدت اهللا إذا أبصرت طيرا  

 ناـكأن له على الحبشان دي*** ل ـوكل الناس يسأل عن نفي 

  

بـسقوطهم  يتساقطون على وجوههم فارين حيث ال ينفعهم الفرار ، حتى ضـاقت             ا  ثم أخذو   

يتـساقط ُأنملـة أنملـة       المناهل وسدت الِشعب ، وأصيب أبرهة في بعض جسده بحجر ورجع وهو           

                                                
 .شرم شرما وشرمه أي شقه ، واألشرم أبرهة صاحب الفيل ، سمي بذلك ألنه جاءه حجر فشرم أنفه ونجاه اهللا ليخبر قومه فسمي األشرم  1
  .3سورة الفيل ، اآلية  2
  .جيوش الحبش بدل وجوه الحبشان ) ر( جاء في نسخة  3
  .4سورة الفيل ، اآلية  4
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وعضوا عضوا تدمت قيحا ودما ، ورجع به بعض من أفلت فلم يصل إلى صنعاء حتـى انـصدع                   

  .صدره عن قلبه ومات شر قتلة 

لعـام ، وقـد    وأول ما ريئت الحصبة والجذري والنواصل واألكالت بأرض العرب ذلـك ا          

كانت قبل ذلك في بني إسرائيل ولم تدخل أرض العرب إال حينئذ وأول ما ظهـر مريـر الـشجر                    

ولما هزم اهللا الحبشة وأظهر اهللا حرمة بيت        . كالحرمل والحنظل والعشر وما أشبههما في ذلك العام         

اهللا الحرام في الخلق أخذت الشعراء في ذلك ، فقال عبد اهللا بن الزبىعر:   

  

 هاـحريم قديما ال يرام  كانت *** ها ـــتنكلوا عن بطن مكة إن  

 ِّلم تخلق الشعرى ليال حن األنام يرومهاـإذ ال عزيز م*** تـمر  

 ولسوف *** سائل أمير الجيش عنها ما رأى نْيلَِبي الجاهلين عهايم  

 تسُؤون ألفا لم يد اإلياب سقيمهاـيعش بع ولم *** هم ـوا أرضوب  

 م ــــها عاد وجرهكانت ب ***قيمهاقبلهم واهللا من فوق العباد ي 

  

  : أمية بن أمية بن الصلت  وقال .وهي طويلة  

  

  1إذ كل ما بعثــوه رزم*** ومن صنعه يوم فيل الحبوش  

 وقد شرموا أنفه فانخـرم *** 2محاجنهم تحت أقرابـــه  

  متى يمموا  قفاه كـــلم*** وقد جعلوا سوطه مغــوال  

 وقد باء بالظلم  من كان ثم*** دبر أدراجــــه فولى وأ  

  يلفهم مثـل لف العــرم*** فأرسلوا من فوقهم حاصـبا  

 وقد ثيجـوا كتواج المغنم***  يحث على الصبر أحبارهـم 

  

  

 

  

                                                
 .ثبت في مكانه فلم يبرحه  1
  .جمع قرب وهو الخصر  2
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  :وقال أبو القيصر بن األسلت . وهي طويلة 

  

  1بأركان هذا البيت بين األخاشب*** فقوموا فصلوا ربكم وتمسحــوا   

 كْسوم هادي الكتائـب*** ندكم منه بالء ومصــــدق فعغداة أبي ي  

  ك بين ساف*** فلما أتاهم نصر ذي العرش ردهملي3 وحاصب2جنود م  

  إلى أهله للحبش غير عاصـب*** فولوا سراعا هاربين ولم يــؤب 

  

  .قوله غداة أبي يكسوم هو أبرهة وكنيته أبو يكسوم   

  :وقال ابن أبي طالب     

  

 وجيش أبي يكسوم إذ ملئوا الشعبا ***  4علموا ما كان في حرب داحسألم ت  

  ألصبحتم ال تمنعون لكم ســربا*** فلوال دفاع اهللا ال شيء غيــــره 

  

  :وقال ابن أبي ربيعة الثقفي   

  

   ال يماري فيهن إال الكفـور*** إن آيات ربنا ثاقبـــــات  

  مقـــدورمستبين حساب*** خالق الليل والنهار فكــــل   

   ظل يحبـو كأنـه معقـور*** حبس الفيل بالغمس حتـــى  

   شعاعها منشـــور5بمهاة*** ثم يجلوالنهار رب كريـــم   

 9 محـدور8من صخر كبكب  *** 7 كما قطر6الزما حلقة الجران  

                                                
 .جبال مكة وجبال منى  1
 .ساف الذي فطاه التراب  2
  .حاصب الذي أصابته الحجارة  3
  .اسم فرس مشهور ، وكانت حرب بسببه  4
  .مهاة هي الشمس  5
  .الصدر : الجران  6
 .الجانب : قطر  7
  .اسم جبل : الكبكب  8
 .ذي انحدر حتى بلغ األرض المحدور هو الحجر ال 9
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   مصاليت في الحروب صقور*** حوله من بطن كندة أبطــال  

   دعروا جميـــعاعظم  ساقه مكســوركلهم*** خلفوه ثم اب   

  إال دين الحنفية  بــــور*** كل دين يوم القيامة عنــد اهللا 

  

وقال الفرزدق ، واسمه همام بن غالب المجاشعي ، يمدح سليمان بن عبد العزيـز ويهجـو                   

  :الحجاج بن يوسف الثقفي ويذكر الفيل وما أوقع اهللا بأصحابه في قصيدة طويلة منها 

  

  قال إني مرتق في الساللـــم*** طغى به غنى ولما طغى الحجاج حين  

  إلى جبل من خشية الماء عاصم*** فكان كما قال نوح  سأرتقـــــي  

  عن الكعبة البيضاء ذات المحارم*** رمى اهللا في جثمانه مثل ما رمــى  

  ِخمي الطراخــــم*** جنودا تسوق الفيل حتى أعادهـــمطْرهباء م  

 إليه عظيم المشركين األعاجـم  *** يلــه نصرت كنصر البيت إذ ساق ف 

  

  :وقال عبد اهللا بن قيس الرقيات   

  

  فولى وجيشه مهــــزوم*** كاد األشرم الذي جاء بالفيــل  

  حتى كأنه مرجـــــوم*** واستهلت عليهم الطير بالجنـدل  

  وهو فَلَّ من الجيوش مهزوم*** ذاك من يغزه مـن الناس يرجع 

  

  .ة كل هذا من قصائد مطوالت قصدنا منها االختصار وأمثال هؤالء كثير

  

 خبر سيف ذي يزن وخروجه على اليمن بمعاونة كسرى  

  

ولما أهلك اهللا أبرهة ملك الحبشة وجنوده ، كانت بالد اليمن لم يبق بها إال مـن سـلم مـن             

وأكثـر  الموت عند دخول الحبشة مع أرياط ، ولم تكن اليمن مثل بالد الحبشة بل هي أحسن منهـا                   

أمواال ، فجاءها يكسوم بن أبرهة وملكها ورد باقي أهلها إليها وأحسن إليهم ليعمروها عليه ؛ وكـان          

من ملوكهم سيف ذي يزن الحميري وكنيته أبو مرة ، ولم يأمن على نفسه من يكسوم وطمـع فـي                    
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 اهللا رجوع ملكه فذهب إلى بالد الروم واستنصر بملكهم قيصر وتشكى ما فعـل بهـم الحبـشة وأن         

تعالى قد أهلك أكثرهم وأنه إن أعطاه الجنود وغلب على الحبشة صارت بالد اليمن إليـه ؛ فجمـع                   

إن بالد اليمن بعيدة منا ونحن ال نصبر على هوائهـا وال يروينـا قليـل                : قيصر وزراءه فقالوا له     

مائها، فسكت عن سيف ذي يزن سبع سنين فيئس سيف من نصرته وانصرف إلى بـالد فـارس ،                   

فنزل على النعمان بن المنذر عامل كسرى بن شروان  المكنى بهرمز ، نزل عليـه بـالحيرة ومـا            

واالها من أرض العراق فأخبره بأمر الحبشة وأنهم قد ضعفوا بعد هالك أبرهة وجنوده ، فانصرف                

معه النعمان لإليوان إلى كسرى ، وكان قد صنع كسرى تاجا عظيما مثل الفلفل وكللـه بـضروب                  

وت والزبرجد وضروب الذهب والفضة وعلقه بسلسلة من الذهب فـي اإليـوان فـي موضـع              الياق

جلوسه، فإذا استوى على كرسيه أدخل رأسه في ذلك التاج وكشف الحجاب عن نفسه فال يراه أحـد               

إنـه  : ما حاجة هذا؟ قال النعمـان  : إال خَر لهيبته ؛ فلما دخل عليه النعمان ومعه سيف قال كسرى  

أي األغربـة ، الهنـد أم       : ليمن ، وأعلمه بأنه يستنصره على األغربة ، قـال كـسرى             من ملوك ا  

بالدك : الحبشة ، وإن نصرتنا عليهم فبالدنا لك ، فأعطاه عشرة آالف دينار وقال له               : الحبشة؟ قال   

بعيدة منا وهي قليلة الماء وال تتحمل طبيعتنا هواءكم وماءكم ، وليس بالدكم كثيـرة الخيـل وإنمـا           

الشاة والبعير ؛ فانصرف راشدا فخرج سيف إلى باب القصر وقسم العشرة آالف كلها على من لقيه                 

وهل جبال الـيمن إال ذهبـا       : لما فعلت ذلك بالمال؟ قال      : ردوه ، فسأله    : فبلغ الخبر لكسرى فقال     

رهم فأمره كسرى بالمقام ثم جمـع وزراءه وشـاو        . وفضة وياقوتا وزبرجدا ، وكان ذلك حيلة منه         

البد من ذلك ، فقال     : أيها الملك ، إن أعطيته جيشا في البرية هلكوا عطشا ، فقال             : على ذلك فقالوا    

أيها الملك ، أرسل لمساجين البالد بحيث ينتهي حكمك وأرسلهم فإن هلكوا            : النعمان صاحب الحيرة    

 جمعوا عشر مائـة  فوافقهم على ذلك ثم. لم يضروك وإن استفتحوا زادوك في ملكك شرفا وتعظيما      

بطل وقدم عليهم رجل من األساورة يقال له وهرز ، فاختار وهرز عشر سفائن وألقى مائـة رجـل           

كن كما أظنك وإن كان الظفر فاسأل عن هذا الرجل يعنـي سـيفا ،      : في كل سفينة وقال له كسرى       

ي الـشجاعة والبـأس إال   وكان وهرز من ذو. فإن كان من الملوك وأبناء الملوك فتوجه وإال فاقتله      

أنه قد عمر مائة وعشرين سنة وسقط حاجباه على عينيه ، وهو الذي اجتاز البحر وتـرك البريـة                   

وسافر بهم في البحر ، فانكسرت سفينتان ووصل إلى عدن ثمان سفن ، فلما سمع أهل اليمن بـسيف     

ـ         . أجمعوا عليه    وه مـسروق ،  وكان يكسوم قد مات في تلك السبع سنين وصار فـي موضـعه أخ

ففزعت الحبشة إلى مسروق وزحف بهم إلى وهرز وإلى سيف ، وقد ألف عليه كثير من الحبشان ،                  

اصبروا حتى نختبرهم في الحرب ، فقدم إليهم وهـرز ولـده فقتلـوه       : فلما رآهم وهرز قال لسيف      

إال الظفر أو الموت،    ليس  : الحبشة فزاده ذلك غيظا عليهم ، فحينئذ كسر السفن الثمانية وقال لسيف             
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خذ بالعرب الميمنة وأنا بالعجم الميسرة ، واقتتلوا مليا وكان وهرز قد شـد         : نعم ، فقال له     : قال له   

شـدوا فـإن   : على فيل ، قال : على أي شيء يقاتل ملك السودان؟ قالوا : حاجبيه بعصابة فقال لهم  

أبـشروا فقـد   : على فرس ، قال  : قالوا  على أي شيء يقاتل؟     : األمر عظيم ، ثم مكث ساعة وقال        

قد تحـول علـى بغلـة لـئال     : على أي شيء يقاتل؟ قالوا : نزل من مرتبته ، ثم مكث ساعة وقال    

هيهات ، البغل ولد الحمار والحمار ذليل عينوه لي حتى أراه ، وكان علـى رأس                : ينهزموا ، فقال    

 الـسهم فـي   1 تلك الياقوتة فكسرها وتلقلـق    مسروق تاج وبين عينيه ياقوتة فرماه وهرز بسهم على        

رأسه وسقط على وجهه وانهزمت الحبشة فقتلوهم على آخرهم ، ثم سأل وهرز عن سيف فقيل لـه                  

واهللا إنه لملكنا وابن ملكنا فتوجه وأعطاه اإلمارة ، ثم أراد وهرز الدخول إلى صنعاء فأتى الباب فلم                  

  :فقال أبو الصلت.  تدخل رايتي منكسة ، اهدموا الباب ، فهدموه واهللا ال: تدخل الراية واقفة ، فقال 

  

   ريم في البحر لألعادي أحواال***  ليطلب الوتر أمثال أبي ذي  يزن  

   م  قيصر لما حاز رحلتـــهفلم يجـد عنـده بعض الذي سـاال***  يم  

   إنك عمري لقـد أسرعـت قلقـاال***  حتى أتى ببني األحرار يحملـهم  

 ما إن أرى لهم  فـي الناس أمثـاال***  درهم  من عصبة خرجــوا  هللا  

   ا أساورة بيضا  مرازبـــةأسـدا تربب في الغيضات أشـباال*** غُلْب  

 ــطخَرِِِ  يعجل المرمي إعجـاال*** ُُ يرمون عن سدف كأنها  غَبمبـز  

 دا على أسد الكالب فقد  ُأرسلت أالأضحت جيوشهم في األرض فال*** س  

   في رأس غمدان دار منك محالال***  فاشرب هنيئا عليك التاج مرتفـعا  

   وأسبل اليوم  في برديك إسبــاال*** واشرب هـنيئا فقد شالت نعامتهم  

  شيب بمـاء  فعـاد بعد أبــواال*** تلك المكارم ال قعيان من  لبــن 

  

  :وقال عبد اهللا بن الحميري 

  

  ـرهاموالة  تلك جزل مواهبــها**  *ما بعد صنعاء كان يع  

  المزن تندى مسكا  محاربها***  رفعها من بناها لدى قُــزع  

  والكايد ما يرتقي مغاربــها*** محفوفة بالجبال دون عـرى  

                                                
 تقلقل بدل تلقلق) ر(جاء في نسخة  1
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  ـــاِمها***  يأنس فيها صوت النُّهإذا جاوبها بالعشي  قاصب  

  األحرار فـرسانها مواكبها*** ساقت لنا األسباب جند  بنـي  

 وتسعــى بهـا ثوالبـها *** فزت بالبغال توسق بالحتـف و  

  خضرة كتائبـها*** حتى رآها األقوال من طـرفنْقـل مالم  

  واليكسوم  ال يفلحن هاربها*** يوم ينادون آل بربـــــر  

 جرافة  با1تبدل الفَيعـجائبـها***  واأليام 2لز  ُُّمج  نــوج  

  قـد اطمأنت بها مرازبـها***بعد بني تبع تحـــــاوره  

  

يليه إرم ذي يزن ، يخـرج علـيهم مـن           : آل البربر واليكسوم هو الذي عنى سطيح بقوله           

فكان بـين  . غالم ليس بدني وال مدن يخرج عليهم من بني ذي يزن       : عدن، والذي عنى شق بقوله      

ا اثنـان وسـبعون   دخول أرياط الحبشة لليمن وبين قتل مسروق وخروجهم منها وتولية الفرس عليه          

أرياط ثم أبرهة ثم يكسوم ابنـه ثـم أخـوه           : سنة ، تولى فيها أربعة ملوك من الحبشة لليمن أولهم           

مسروق ، ولم يزل وهرز باليمن إلى أن مات وتولى ابنه المرزبان ثم مات المرزبان وتـولى ابنـه                

 نبيه محمـد صـلى اهللا       التينجان ولم يترك ولدا ، فولى بها كسرى باذان فلم يزل بها حتى بعث اهللا              

إنه قد بلغنـي    : عليه وسلم ، فبلغ خبر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى كسرى فكتب إلى باذان                 

أن رجال من قريش خرج بمكة يزعم أنه نبي فسر إليه واختبره ، فإن رأيت أنه يطيعك وإال فابعـث      

 عليه وسلم فكتب إليـه رسـول اهللا    فلما جاءه الكتاب بعث باذان الكتاب للنبي صلى اهللا        . إلي برأسه   

يا باذان ، إن اهللا تعالى وعدني أن كسرى يقتل في يوم كذا في شـهر كـذا    {: صلى اهللا عليه وسلم    

إن ننتظر هذا   :  ، فلما جاء كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى باذان قال باذان                }في سنة كذا    

سرى في ذلك اليوم الذي قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه  فقتل ك. الوعد، إن كان نبيا فسيكون ما قال   

  :وسلم على يد ابنه قَباذْ المعروف بشيرويه ، وفيه قال قائلهم 

  

  بأسياف كما اقتسمه اللحام*** وكسرى إذ تقسمه بنـوه  

  أنّى ولكل  حاملة تمــام*** تمخضت المنون له بيوم 

  
                                                

ويريد بالفيج سيف بن ذي يزن الحميرى ، ألنه خرج بنفسه حتى قدم على قيصر فشكا إليه حـال     ،   المنفرد في مشيه   الفيج في البيت هو    1

  .أهل اليمن
   .ها قََبال الزرافة الجماعة ، يعني بها الكتائب التي ذكر 2
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 عليه وسلم أسلم وأسلم كل من معـه مـن           ولما وجد باذان ما أخبر به رسول اهللا صلى اهللا           

لمن نحن يا رسول اهللا؟     : الفرس ، وكتب إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإسالمهم وهم يقولون              

أنتم منا وإلينا ، أهل البيت ؛ وسيأتي إن شاء اهللا تمام أخبار سـيف ذي                : فقال صلى اهللا عليه وسلم      

ع سيف لليمن بعد مولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           يزن في الفصل الثاني ، كان دخول الفرس م        

  .بعامين فانظر هناك إن شئت 

  

 خبر الصابور والساطرون صاحب الحضر  

  

وأما الحضر فهو حصن عظيم على شاطيء الفرات فيه وجد سيف النعمان لما قدم به علـى     

اه فـي الـزمن األول      كسرى ، ولم يكن بذلك الموضع قلعة أعظم منه وال أمنع ، وذلك أن الذي بن               

  : على شاطيء البحر وفيه يقول عدي بن زيد 1ساطرون

  

  تجبى إليه والخابــور*** وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلة  

  وحلله  كلـــسا فللطير في ذراه وكـور*** شاده مرمر  

  الملك عنه فبابه مهجور*** لم يهبه ريب المنون فبـــاد 

  

 ذو األكتاف فغزاه وحاصره سنتين فلـم يقـدر عليـه            ولما بناه الساطرون سمع به صابور       

 وينظر إليه ، وكان صابور جميل الصورة        2بشيء، فلما أعياه أمره خرج يوما يدور معه من خارجه         

إن : وقد لبس تاجه وثيابه حرير ديباج ، فرأته ابنة ساطرون من أعلى القصر فدست إليـه رسـوال    

فسقت أباها الخمر حتى سكر وأخـذت       . نعم  : ، قال   تزوجتني فتحت لك الباب ، تعني باب الحضر         

المفاتيح من تحت رأسه ليال وأرسلت بها لصابور ، ففتح البـاب واسـتباح الحـصن وقتـل أباهـا       

ساطرون وتزوجها ، فبينما هي نائمة على فراشه فجعلت تنقلب وتتململ حتى لم تقدر على النـوم ،                  

هذا الـذي   : ا بشمعة فوجدوا ورقة آس ، قال صابور         هنا شيء منعني النوم ، فدع     : فسألها ، فقالت    

كان أبي يفرش لـي الـديباج ويلبـسني         : فكيف تربيت؟ قالت    : نعم ، قال لها     : منعك النوم؟ قالت    

؟ فـإذا البـد أن      !ثم جازيته بما صنعت معه      : الحرير ويطعمني المخ ويسقيني الصافي ، فقال لها         

                                                
 / هـ1408  ،ولى الطبعة األ : دار إحياء التراث العربية الساطرون صاحب الحصن ذكرها كذلك ابن كثير ، انظر البداية والنهاية ،قص 1

  .  228:  ، ص 2:  ، ج  م1988
  .أي من خارج الحضر  2
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 رأسها بذنب فرس ثم ركـض الفـرس حتـى تقطعـت             تجازيني كذلك ، ثم أمر بها فربطت ظفائر       

  :وقال األعشى واسمه ميمون أحد بني قيس . أجزاؤها 

  

  بنعمى وهل خالد من نعم*** ألم تر إلى الحضر إذ هله  

  مدى حولين عليه مقيـم*** أقام به صابور الجنــود  

 أناب إليـه فلم ينتقــم*** فلما دعا ربه دعــــوة 

  

  : وقال عدي بن زيد 

  

 مـن فوقه أيـد مناكبـها*** الحضر مكبت  عليه داهيــة و  

  لحينه إذ أضـاع راقبـها*** ريبة لم توق  والــــــدها  

  والخمر وهل يهيم شاربها*** لقد سقته صهباء  صافيــــة  

  تظن أن الرئيس خاطبـها*** فأسلمت أهلها بليلتــــــها  

  سبائبهابسفك دماها جرى*** فكان حظ الرقيب إذ جس الصبح   

  أحرق في خدرها مشاجبها*** وأخرب الحصن واستبيح  وقـد 

  

وقد أتى قبل ذي يزن أبو الخير الكندي إلى كسرى يستنصر به على قومه لما               : قال الراوي     

أخرجوه فأعطاه جيشا من أساورته ، فلما بلغوا معه أرض كاظمة نظروا إلى أرض العـرب قليلـة              

أيها الملك ، اكتب لنـا  : نا هذا؟ ثم سقوه سما ، فلما سقط للموت قالوا إلى أين يمضي ب  : الماء فقالوا   

  :فقالت عمته كبشة ترثيه . إلى كسرى بأنك قد أذنت لنا في الرجوع ، فكتب لهم ثم مات 

  

  بما قد لقيت في الترحـال*** ليت شعري  هل شعرت أبا الخير  

  تالاللعن  حتى حللت باألق*** أنمطتْ بك الرقاب أبيـــــت  

  إذا  ما كبت وجوه الرجال*** أنت خير من ألف ألف من القـوم 

  

أبيت اللعن كلمة تقولها العرب ألقيالها ورؤسائها ومعناه أبيت إن تأتي مـا تلعـن عليـه ،                    

وهذا القدر كاف إن شاء اهللا من أخبار ملوك العرب إذ لو تتبعناها لم تـف بهـا                  . واألقتال األعداء   
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هذا كفاية للمعتبر وعبرة للمستبصر ألن اهللا تعالى قد أمر بذلك وندب إليه في              األسفار الجمة ، وفي     

لَم يِسيروا ِفي الَْأرِض فَينظُروا كَيفَ كَـان عاِقبـةُ          َأو﴿  : غير ما موضع من القرآن ، كقوله تعالى         

َألَم يروا كَم َأهلَكْنَا قَبلَهم من الْقُروِن َأنَّهم        ﴿  : لى   ، وقوله تعا   1 ﴾ الَِّذين ِمن قَبِلِهم وكَانُوا َأشَد ِمنْهم قُوةً      

    ونِجعرالَ ي ِهممن كانت له فكرة كان له في كل شيء         :  ، وكثير منهم ؛ وفي هذا المعنى قيل          2﴾ِإلَي

ب ،  وقد ذكرنا بعض أخبار األنبياء وبعض أخبار الملوك وسنذكر بعض أخبار قبائل العـر             . عبرة  

  .كل ذلك توصلة لمولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وظهوره وبعثه واهللا المستعان 

  

  جرهم وقاطورا( خبر قبائل العرب(  

  

فأقول على ما ذكر أهل التاريخ أنه لما توفي إسماعيل بن إبراهيم عليه السالم تـولى علـى           

ن عمرو الجرهمي وبقي معـه بنـو   بيت اهللا الحرام ابنه نابت ، فلما تولى نابت ولى مكة مضاض ب           

وبمكة قبيلتا جرهم وقاطورا كالهمـا  . نابت ، وهو جدهم من أمهم ، فمكثوا مع أخوالهم الجرهميين          

 مـن الـيمن     3ابنا عم ، فكان على جرهم مضاض بن عمرو ، وعلى قاطورا السميدع كالهما ظعنا              

ورا بأجياد بأسفل مكة ، كل واحـد        أعجبتهم مكة ، فكان مضاض بجرهم بأعلى مكة والسميدع بقاط         

يعيش ممن دخل مكة من ناحيته تاجرا ، ثم تنافسا في الملك ، وبنو نابت بن إسـماعيل والة البيـت             

وهم مع مضاض وجرهم فتحاربوا ، فخرج مضاض بالسالح وجعب النفط تقعقـع إلـى الموضـع                 

اد ، ثم التقى الجيشان بفاضـح  المسمى بقيقعان ، وخرج السميدع بأجياد الخيل للموضع المسمى بأجي        

فاقتتلوا قتاال شديدا إلى أن قتل السميدع وفضحت قاطورا وسـميت بـذلك هـذه المواضـع ، ثـم                    

اصطلحوا ونزلوا بالمطابخ فأطعمهم مضاض طعام بأعلى مكة ، وطبخوا فيه الطعام الكثير فـسمي               

كان ذلك القتال أول بغـي وقـع        وولد إسماعيل مع أخوالهم والة على بيت اهللا الحرام ، و          . المطابخ  

بمكة ، ولم تزل ولد إسماعيل بمكة حتى كثروا وضاقت بهم مكة فانتشروا في البالد وأظهـرهم اهللا                  

على غيرهم ، ثم إن جرهما بقوا بمكة واستحلوا حرمها وظلموا من دخلها وأكلوا مال البيت الـذي                  

انة وغبشان ، وتعاونت علـيهم الملـوك        اجتمع للكعبة ، فاجتمع لحربهم بنو بكر بن عبد مناة بن كن           

وكانت مكة في الجاهلية تسمى الناسة وذلك أنها مـا طغـى            . حتى انهزمت جرهم وانتفوا من مكة       

فيها طاغ وال تعدى متعد إال هلك وال استحل حرمتها مستحل إال هلك وباد مكانه ولذلك سميت بكـة       

                                                
  .44سورة فاطر ، اآلية  1
  .31سورة يس ، اآلية  2
3 ساِفرالْم نَل:  ظَعتَحِار ، سار.   
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فلما غلبـت   .  الناس عندها ولبكهم أي ازدحامهم       لبكها أعناق الجبابرة إذا أحدثوا فيها الباطل ولبكاء       

جرهم وأخرجوا من مكة أخذ مضاض بن عمرو حجر الركن وغزالي الذهب ورماهم في بئر زمزم                

وسواه مع األرض وأمضاه ، وخرجوا إلى اليمن وحزنوا على فراق الكعبة حزنـا شـديدا ، فقـال                   

  :مضاض في ذلك شعرا 

  

 أنيس ولم يسمر بمكة  سامــــر *** كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا  

  صروف الليالي والجدود العواثــر*** بلى نحن كنا أهلها ، فأزالــــنا  

  نطوف بذاك البيت والخير ظاهــر*** وكنا والة البيت من بعد نابـــت  

 مقبل علينا فما  يحضر لدينا المكاثـر*** فكم قد ولينا البيت والدهـــــر  

 لَكْنا وعززنـا فأعـِنا م   فليس لـحي غيرنا  ثم  فاخــــر*** ِظم بمِلكــ

  فأبناؤه منا ونحن األصاهـــــر*** ألم ينكحوا مـن خير شخص علمته  

  فإن لها حاال وفيها التشاجـــــر*** فإن تنثنـي الدنيا علينا بحالـــها  

  كذلك  بالنـاس تجـري المقــادر*** فأخرجـنا منها المليك بقــــدرة  

 إذا العـرش ال يبعد سهيل  وعامـر*** ذا نام الخلي ولـم أنــــم أقول إ  

  قبائل منهـا حمير وبحائـــــر*** وبدلت منها  أوجها ال أحبــــها  

   كـذلك عضتنا  السنون الدوائــر***  وصرنا أحاديثا وكنا بغبطــــة  

   ت دموع  العين تبكي لبلــدةحــربهـا حرم أمن وفيها المشاعـ***  فَس  

  تظـل به أمنـا كذلك العصافـــر*** وتبكي لبيت ليس يؤذى  حمامــه  

  إذا خـرجت منها فليس  تغـــادر*** وفيه وحوش ال ترام  أنيســــة  

  

 خبر والية البيت مع قصي  

  

وكانت والية البيت إلى عمرو بن الخزاعي بخزاعة دون بني بكر ، وكانت قـريش إذ ذاك                    

من بني كنانة ، ولم تزل خزاعة يتوارثون والية البيت حتى كان آخـرهم              بيوت متفرقون في قومهم     

حليل بن حبشية بن سلول الخزاعي ، وذلك أن قصي بن كالب خطب إلى حليـل ابنتـه فزوجهـا                    

فولدت له عبد الدار وعبد مناف وعبد العزى وعبدا ، ثم انتشر ولد القصي وكثر ماله وعظم شـرفه      

بيت ، وروي أنه أولى بالبيت وأمر الكعبة من خزاعة ومن بني بكر             ومات حليل وتولى قصي أمر ال     
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وأن قريشا قرعت إسماعيل وصريح ولده فحاز اللواء وشرف البيت ومكـة كلهـا وأنـزل قريـشا             

منازلهم من مكة وقبائلها حتى سمي مجمعا ، وانتهى شرفه أنها ال تنكح امرأة وال يتزوج قرشي إال                  

أمرهم من عقد لواء أو حرب أو غير ذلك إال من دار قصي ، ولـم                من منزله ، وال يتشاورون في       

تبلغ جارية إال يذرعها ثم ينطلق بها إلى أهلها ، وداره هي دار الندوة التي بابها مفتوح إلى الكعبة ،                    

  :حتى قال قائلهم 

  

  به جمع اهللا القبائل من فهر*** قصي لعمري كان يرعى مجمعا 

  

اسمه رزاح ، فغارت على قصي خزاعة فبعث ألخيـه رزاح           وكان لقصي أخ من أم باليمن         

فأتاه بجيش من اليمن وقتلوا خزاعة وبني بكر وغلبوهم ، ولم يقم أحد بأمر مكة مثـل قـصي بـن                 

  :فكان يقول متمثال . كالب 

  

  بيـــتُ*** أنا ابن العاصمين بن لـؤيبمكة منزلي وبها ر  

  بها  رضيتُومروتها رضيت *** إلى البطحاء قد علـمت معد  

  أوالد قيـدر والنبيـــــتُ*** فلست بغالب إن لم تؤثر بها  

  فلست أخاف ضيما ما حييـتُ*** رزاح ناصري وبه أسامـي 

  

ولما كبر قصي وهرم ، كان أكبر أوالده عبد الدار وكان عبد مناف قد شـرف فـي حيـاة                     

 واللواء والسقاية والرفـادة ،     قصي الشرف العظيم ، فأعطى قصي لكبير أوالده دار الندوة والحجابة          

خراجا تخرجه قريش في كل موسم لقصي يصنع به طعاما للحاج في كل موسم يأكله من لم تكن له                   

يا معشر قريش ، إنكم جيران اهللا وأهل بيته وأهل الحـرم  : وذلك أن قصيا قال يوما   . سعة وال زاد    

فاجعلوا لهم طعاما وشرابا أيام الحـج  والحجاج ضياف اهللا وزوار بيته وهم أحق الضيف بالكرامة ،         

فكانوا يخرجون لقصي كل عام من أموالهم فيصنع به طعاما للناس أيام منى،             . حتى يصدروا عنكم    

ولم يزل ذلك إلى اإلسالم إلى آخر الدهر وهو الطعام الذي يصنعه السلطان كل عـام بمنـى حتـى        

وا مكة على غير ما فعل أبـوه قـصي ،           ولما هلك قصي بقي األمر بيد بنيه فاقتطع       . ينقضي الحج   

ثم إن عبد   . فكانوا يعطونها لمن شاؤوا من خلفائهم ويبيعونها ولم تنازعهم قريش في شيء من ذلك               

مناف بن قصي بن عبد شمس وهاشما والمطلب ونوفال أجمعوا كلهم على عزل بني عبد الدار وأخذ                 

فتفرقت قريش طائفة مع عبد مناف وطائفـة مـع   ما بأيديهم من الحجابة واللواء والسقاية والرفادة ،   
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. بني عبد الدار ، فكان صاحب أمر بني عبد مناف عبد شمس بن عبد مناف ، وكان أكبـرهم سـنا    

وكان صاحب أمر بني عبد الدار عامر بن هشام بن عبد مناف وتفرقت سائر قريش مع هؤالء ومع                  

د من الفريقين ، فعملـوا علـى الحـرب    هؤالء إال عمرو بن لؤي ومحارب بن فهر لم يكونا مع أح      

وتحالفوا أال يتخاذلوا ما بّل بحر صوفة ، ثم أخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيبا ووضعوها عند                  

الكعبة وغمسوا كلهم أيديهم فيها ومسحوها إلى الكعبة ، كل ذلك عدال على أال يتخالفوا أو يموتـوا ،       

لفوا باإليمان المؤكدة في باب الكعبـة أال يـسلم بعـضهم           وأما بنو عبد الدار فتحا    . فسموا المطيبين   

فلما عزموا على الحرب تداعوا إلى الصلح علـى         . بعضا أو يموتوا على آخرهم ، فسموا األحالف         

أن يعطى بني عبد مناف السقاية والرفادة وأن تكون الحجابة واللواء والندوة لبنـي عبـد الـدار ،                   

كل قوم مع حلفائهم ولـم يزالـوا كـذلك حتـى جـاء اهللا      فرضوا بذلك ورجعوا عن الحرب وثبت       

 ما كان من حلف في الجاهلية فإن اإلسـالم لـم            {: باإلسالم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

وأما حلف الفضول فإن قبائل قريش اجتمعوا وتعاهدوا علـى أن ال يجـد بمكـة                 . 1}يزده إال شدة    

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   . لها أو ممن دخلها مظلوما إال قاموا معه سواء كان من أه       

   .2}لقد شاهدته في الجاهلية ولو ادعى به في اإلسالم ألجبت {

نحن والة البيت وخدمة    : ثم إن قريشا بعد عام الفيل ابتدعوا أشياء لم تكن قبل ذلك ، وقالوا                 

عرب مـا لنـا ، فـنحن ال نحتـاج           البيت وذرية إبراهيم وإسماعيل وقطان مكة ، فليس ألحد من ال          

للوقوف بعرفة وال اإلفاضة منها ، مع علمهم أن ذلك من مشارع إبراهيم عليه السالم ، فتقف سائر                  

 ،  3ال نخرج من حرمة البيت وال نعظم غيره ، وسموا أنفـسهم الحمـس             : الخلق إال قريشا يقولون     

لسمن وال يدخل بيتا من شَعر وال يـستظل          وال يسأل ا   4ال ينبغي لقاطن مكة أن يتاقط األقط      : وقالوا  

مادام محرما إال في بيت من أدمِِِ وال يأكل من طعام جاء من الحل وهـو محـرم وال يطـوف أول                   

الطواف من دخلها إال في ثياب أهل مكة وإال عريانا ، فإن استحيى طاف بثيابه ثم رمـى بهـا إذا                     

بها وإنما تسمى اللغاء ، ولم يزالوا علـى ذلـك           فرغ من طوافه فال يمس تلك الثياب أحد وال ينتفع           

، 5﴾ثُم َأِفيضواْ ِمن حيثُ َأفَاض الناس     ﴿  : حتى بعث اهللا تعالى نبيه باإلسالم فأنزل عليه في اإلفاضة           
                                                

 ، 7: أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب فضائل الصحابة ، باب مؤاخاة النبي صلى اهللا عليه وسلم بين أصحابه رضـي اهللا عـنهم ، ج       1

   .  18: ص
 اهللا بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولـو        لقد شهدت مع عمومتي في دار عبد      «  : حديث حلف الفضول رواه البيهقي بلفظ      2

 : ، وصححه األلباني في تحقيق كتاب فقه السيرة ، ص367  :ص ، 6  :ج ، السنن الكبرى للبيهقيانظر  . »  في اإلسالم ألجبت دعى به ا

67.  
 .الحمس في رأي علماء اللغة التشدد في الدين بعد تحريف ملة إبراهيم عليه السالم  3
  .األقط هو مال عزيز لذيذ وشهوات شتى  4
   .199 سورة البقرة ، اآلية 5
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رم ِزينَـةَ  قُْل من ح ، ﴿ 1﴾خُذُواْ ِزينَتَكُم ِعند كُلِّ مسِجٍد وكُلُواْ واشْربواْ ﴿ : وأنزل عليه في الطواف  

وبين له صلى اهللا عليه وسلم سائر مناسـك الحـج    . 2﴾اللِّه الَِّتي َأخْرج ِلِعباِدِه والْطَّيباِت ِمن الرزِق   

وشعائره ودين اإلسالم ولوازمه ، وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يخـرج لعرفـات قبـل                   

م توفيقا من اهللا تعالى ، ولم يطف كطوافهم صـلى اهللا  نزول القرآن ولم يترك شيئا من مناسك إبراهي      

ولد لنـزار  « : عليه وسلم ؛ وقريش هم أوالد مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، وقال ابن إسحاق                 

مضر وربيعة وإنمار وإياد  ، فمضر جد قريش كلهم من ذريته وهو أصغرهم وفـي                : أربعة أوالد   

ديث طويل أذكر بعضه ، وذلك أن والده نزار بن معـد            ؛ منقول وله ح   » ظهره كان النور المحمدي   

أنـت وصـي علـى إخوانـك ،         : بن عدنان لما حضرته الوفاة أعطى إيادا الحلة والعصا وقال له            

وأعطي مضر قبة حمراء من األدم والخاتم ، وأعطي ربيعة الفرس والقناة ، وأعطـي إنمـار قبـة          

 على شريعته وسنته وقام بأمر النـاس القلمـس          وكان نبي اهللا سليمان قد مات وهم      . سوداء وحمار   

  :المسمى بأفعى نجران وهو الذي يمدح سليمان فقال 

  

  سبقت لها فخرا وذكرا علـى  ذكـر*** لعمري لقـد جلت لنا  كل نعمـة  

  فأنت حسـام الدهـر والنعم الزهـر*** وراجعنا الملك الذي كان قد مضى  

  اهللا تنزيـال ووحيا علـى  قـدرمن *** فلـوال سليمان الـذي كـان أمره  

  وال الجن إال أن تساق علـى  قهـر*** لما  كان إنسي يـرى أن يرومـنا  

  إلى مبعث الديـن الحنفـي للحشـر*** فنحن والة الملك في الدهر ما  بقي  

  رحيم بذي القربى ورفيق بذي الوتر*** فيأتـي نبـي  أمـره غير واهـن  

 رسـول كريـم مشـرق  كالبـدر *** محمــد  الهـادي أحمـد اسمـه  

  مصاليت من أهل المكانة والصبـر*** لهم أمة سـادات هـم خير أمــة  

  يسيرون بالتحقيق في  السر والجهر*** يدينوا بدين اهللا علـى أمـر أحمـد  

  من األثل  لألحقاف قهرا إلى  البحر*** إذا وطيء السودان من أرض حمير 

  

 بعلوم األولين واآلخرين قائما بسنة رسـول اهللا سـليمان عليـه             وكان القلمس عالما عارفا     

السالم، فلما مات نزار أتى أوالده األربعة للقلمس ليقسم بينهم ، وأعلموه بما أعطي لكل واحد قبـل                  

                                                
   .31سورة األعراف ، اآلية  1
  .32سورة األعراف ، اآلية  2
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موته ، فلما أتوه مروا بشخصين يقتتالن في الطريق فأرادوا تفريقهم فلم يقدروا على ذلك إال مضر،                 

. إنما كانا شيطانان أرادا أن يعلما أيكم صاحب النور المحمدي           : ال لهم القلمس    وكان أصغرهم ، فق   

  .وقد تقدم خبرهم معه في أخبار ملوك اليمن فأكرمهم وانصرفوا 

   

 خبر الحارث بن مضاض  

  

وكان حينئذ على مكة الحارث بن مضاض األكبر والد مضاض األصغر وكان قائما بـدين                 

زيغ بن كنعان من ذرية جالوت ونصره القبط من أرض بيلون وهي مصر             اهللا تابعا للحق ، فجاءه ما     

وكان طالوت بن روبين بن شمعون بن هود بن يعقوب قد أوصاه على تـابوت الـسكينة                 . وبريتها  

الذي كان بمكة من وقت قتل داود جالوت ، وكان فيه زبور داود فأتاه بنو عمالق في مائـة ألـف                     

ارث ومن معه من بني إسرائيل ، ودفعوا التابوت للهميسع بن نبـت  وجرهم في مائة ألف فانهزم الح     

فكان عند أوالده إلى زمن عيسى ، ثم أهلك اهللا بني عمالق على آخرهم ، ولما رأى الحارث هـالك    

. قومه ترك ولده عند الهميسع وخرج هائما على وجهه فكانت العرب تضرب به المثل لقلة أيامـه                  

 حدثني أبي عن المطلب عن أبيه هاشم عن أبيـه عبـد   «: ي اهللا عنه   وقال علي بن أبي طالب رض     

أدركت كبار أهل مكة يذكرون غربة الحارث ويرفعون حديثه إلـى إليـاس ، وإن               : مناف أنه قال    

يا بني ، لما مات أبي نزار تركنا أربعـة          : سألت عمي إياد عن غربة الحارث فقال لي         : إلياس قال   

أعطاني الظلف كله واإلبل والبقر وجميع الماشية ، وأعطى لربيعة اإلمارة           إخوة ، فقسم لنا القلمس و     

واللواء والخيل ، وأعطى أنمارا االستخدام والدواب والخدم ، وأعطـى مـضرا المـال والـذهب                 

فكنت أنا صاحب إبل كثيرة وبقر وغنم ثم نزلت بنا أزمـة وشـدة أهلكـت                :  ، يقول إياد     »والورق

رة أبِعرة ، فكنت زمن الحجيج أكري ظهورها وأعيش منهـا ، فخرجـت   جميع ذلك ولم يبق إال عش    

بها في عام ممحل ألكريها فلم أجد من يطلبها حتى عزم الناس على الرحيـل وإذا بـشخص كبيـر          

من يحملني إلى مكة وله وقر جملـه درا   : أعمى له صوت هائل وقد عمر العمر الطويل وهو يقول           

أحمله ، إن كان صـادقا اغتنيـت ،         : م يسمعه أحد ، فقلت في نفسي        وياقوتا ، فهزأ الناس بمقاله ول     

: كالم إياد ورب الكعبة ، ثم قال        : عندي حاجتك ، فقال     : وإن كان كاذبا لم يضرني ذلك ، فقلت له          

البأس عليك ، فإني صـادق فـي        : نعم ، فقال    : إياد؟ قلت   : أدن مني ، فصار يلمسني بيده ويقول        

أنا : ال ، قال لي     : أيجاورنا أحد؟ قلت    :  أين عرفتني وأنا لم أعرفك؟ فقال        من: قولي معك ، فقلت     

الحارث بن مضاض بن عبد المسيح بن نفيلة بن عبد المدان بن حشرم بن عبد نائل بن جرهم بـن                    

قحطان بن هود ، كنت ملكا بمكة ودارت بنا الليالي واأليام كما ترى ، فالحمد هللا الذي أوقعني بـك                    
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 مرغوبك إن شاء اهللا ؛ فحملته إلى مكة وهو منذ طريقه يحدثني بما رأى وما جاز بـه                   وستنال مني 

هـذا جبـل   : من غرائب الدنيا وتقلبها بزوال أهلها إلى أن وصلنا مكة ، فلما علونا الجبل قال لـي            

كنت أملك مكـة ومـا   : ال ، قال : أتدري لم سمي المطابخ؟ قلت      : نعم ، قال لي     : المطابخ ، فقلت    

لها من التهائم واألنعمين إلى مدين وثمود ، وكان قبلي معي أخي عمرو وكنا أهل تيجان فجاءنـا         حو

الملوك واألحوص بن عمرو وملوك حمير وفازان والروم حتى نزلوا هـذا الجبـل ، وطُـِبخ فيـه             

ال ،  : أتدري لما سمي قعيقعـان؟ قلـت        : طعامهم فسمي جبل المطابخ ؛ فلما بلغنا قعيقعان قال لي           

سمي قعيقعان لقعقعة الجعب بالنفط ذلك اليوم وفي ذلك اليوم قتل عمرو أخي وخرجت أنا أهيم                : قال

  :في األرض وأنشد 

  

  وطفت به في نجريه ما كفانـــيا*** طلبت الهوى العذري حتى وجدته  

  درت وأين مكاني ما عرفن مكانـيا*** فلو تسأل األيام ما اسمي مـــا  

  

 وقته بنت عمه ميةخبر مضاض بن عمرو ومعش  

  

وقد حدثني بقتل أخيه على يد زوجته برة وأنه أراد قتلها فوجدها حـامال فتركهـا فولـدت                    

اترك الطريق الذي عن يمينك وخـذ ذات اليـسار   :  قال لي    1فلما وصلنا الغرقد  . مضاضا األصغر   

ن إلـى دوحـة     خذ ذات اليمـي   : إلى شعب األثر والضال ، فلما بلغنا السمر وهي الشجر ، قال لي              

فواهللا مازال ينعت لي وهو أعمى ويصف لي المواضع التي ما دخلتها قط على              : الزيتون ، قال إياد     

أن مكة ونواحيها مسقط رأسي ، وكنت ال آوي فيها إال كل صعب وحـالق ؛ فلمـا دخلنـا دوحـة                   

رة آبـائي   واهللا قد وجب علي شكرك ألنك أسديت لي نعمة تمنيتها قبل مـوتي بزيـا              : الزيتون قال   

وما هـي؟   : وأجدادي قبل خروجي من الدنيا ، وأنا أنصحك بنصيحة خالصة إن قبلتها مني ، قلت                

إن لم يكن ولد فسيولد فإن زمانه       : ال ، قال    : هل ولد ألخيك مضر ولد اسمه محمد؟ قلت         : قال لي   

ا جاء بـه وقبـل   قد اقترب ودينه خير دين وملته تعلو على جميع الملل ، فإن أدركته فصدق به وبم         

يا خير مولود وداع إلى خير معبود ، وأجبه         : الشامة التي بين كتفيه صلى اهللا عليه وسلم ، وقل له            

اقصد الزيتونتين ، فقصدت نحوهما فـإذا     : لكل ما يأمرك به يسرك ذلك عند الموت وبعده ، ثم قال             

ال وهو يلمسها بيده ثم قـال  بينهما صخرة مربعة عظيمة فنزل عليها ودموعه تنحدر وطاف بها طوي        

                                                
هي شجر المناطق الجافة والشبه جافة ، تنمو فوق الكثبان الرملية واألسطح الصخرية وتعتبر مصدر جيد كعلف للجمال والمعـز ، ذات       1

 .أشواك طويلة مستقيمة وقصيرة معقوفة 
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أتدري : هذا يسمى موطن الموت ، ثم قال لي         : ال ، قال    : أتتدري ما اسم هذا الموضع؟ قلت       : لي  

فلما سمي جبل مكة أبـو قبـيس؟   : ال أدري ، قال : لم سمي الجار؟ قلت : نعم ، قال : الجار؟ قلت  

عمرو ولدت زوجته برة ولدا سـميته       اسمع مني جميع ذلك ، لما مات أخي         : ال أدري ، قال     : قلت  

مضاضا وربيته وأحسنت إليه وكان جميل الصورة ، وكانت عندي جارية من سنه تسمى مية بنـت                 

مهلهيل بنت عمه ، وكانت أجمل أهل زمانها ، فافتتن بها وافتتنت به فلما خاف على نفسه من حبها                   

ها الهوى إلى حد الفضيحة ، فأرسـال        خوفا أن يطعن فيه في الملك استتر عنها واستترت عنه فبلغ ب           

افعل ما شئت فكالهما بنوك ، وكـان قـد          : إلي بخبرهما فأعلمت ابن عمي مهلهيل والدها فقال لي          

هجم علينا شهر اهللا رجب األصم وكنا ال نفعل فيه غير الطواف بالبيت ، فحملتـه معـي للطـواف             

 بها ، وكان في الطواف قبيس بن        وسمعت به مية فدخلت الطواف وكانت تطوف خلفه وهو ال يشعر          

شارخ الجرهمي فرأى مية فافتتن بها وصار يطوف خلفها وهي ال تعلم بـه وإنمـا هـي تراعـي                    

مضاضا أمامها وهو ال يعلم بها ، وكان يوما شديد الحر قوي الغيظ وكانت فـي الطـواف جاريـة              

ى السقاية ، فلم تر من      تسمى رقية بنت البهلول الجرهمية وقد أضرها العطش واستحيت الوقوف عل          

قد أهلكني الظمأ فاسقني جرعة ماء ، فسقاها فرأتها ميـة تكلمـه             : تدل عليه إال مضاضا فقالت له       

: فغارت منها ، وقطعت الطواف وأتت والدها وقد بلغ ذلك منها مبلغا عظيما ، فقـال لهـا والـدها        

: كنني خفـاؤه ، وقـال لهـا      ال ، ولكن أصبت في قلبي بأمر عظيم ال يم         : انصرف الحجيج؟ قالت    

إن مضاض بن عمرو دعا قلبي فأجابه فلم يكن إال أن رأيته يسقي المـاء رقيـة                 : بمضاض؟ قالت   

بنت البهلول ففارق روحي جسدي أسرع من طرفة العين ، يا أبت نحن دار الملك ، فكيف يبلغ قدر                   

أبت ألخوالي قـضاعة بـن   مضاض وحسبه لحسب بنت البهلول ، واهللا ال أقمت هنا ، ارتحل بنا يا            

  :ملك الحميري إلى ذات الضال ، ثم أخذت بالبكاء وهي تقول 

  

   وللحب سلطان يعز اقتـداره*** مضاض غدرت العهد والعهد واثـق  

   وليس فتى  من ال يقر قراره *** غدرت ولم أغدر وخنت ولم أخــن  

   رهدعا كبدي حتى تمكن  نـا*** إذا جن ليلي قد تململت بالــــذي  

   وللنجم قطب ال يدور مـداره*** أبيت أراعي النجم والليل  دامــس  

   وداري حيثما كـــان  داره*** إذا غاب لم يشهد وكان محله  محلي  

   عاله اشتعال ما يطاق  سعاره*** متى هاج قلبي عند أول  عبـــرة 
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 وبين مـضاض ،     فلما انتشر خبرها جاءها قبيس بن شارخ في شبه ناصح يريد القطع بينها              

يا مية ، إني سمعته يقول لرقية شعرا لم يسمعه غيـري ، وقبـيس               : فقال لها وهو كاذب في مقاله       

  :كاذب في مقاله ، سمعته يقول 

  

  بنار غرام فيك دل دليلـــه*** رقية قلبي قد تباين صـــــدعه  

  فهل  لك إن يلقى الخليل خليله*** رأيت الهوى يهوى إلى القبر واصل  

  

  :فأجابته رقية بأن قالت : ا شعر ابتدعه قبيس على لسان مضاض ثم قال لمية هذ  

  

  وال يعلمن الناس إذ ذاك ما داء*** أصون الهوى والطرف مني مكاتم  

  تجرعت الحب فيه  مع المـاء*** سوى أنني قد فزت منك بنظــرة  

  

هـي فيـه فبلـغ    فظنت هي أن هذا حق فانفطر قلبها وانسلب عقلها ، وصارت ال تدري ما         

خبرها مضاضا فخرج يطلب قبيسا فهرب أمامه في الجبل ولم يجد له خبر بعد ذلك ، فسمي الجبـل            

  :أبا قبيس ، ثم رجع مضاض فوجد أهل مية قد ارتحلوا فتعرض لهم وهو يقول 

  

  وعينك يا مية غير عاش*** بعثنا على الناس لحظ طرفي  

  ول واشوتقتلينني بقــ*** أتهجرينني بغير ذنــــب 

  

واهللا ال أتبع أثرا بعد عـين ، وانـشدت          : فولت عنه وجهها وعيناها تدرفان الدموع وقالت          

  :تقول هذين البيتين 

  

  ن*** سأرحل والفؤاد له وجيـبوأقطع للهوى وصال ببي  

  إذا طلبت أثرا بعـد عين*** أأطلب وصله ويريد هجري 

  

 فتبعه رجالن اسمهما عمـرو وعـامر        ولما ارتحلوا ومضاض خلفهم ال يدري ماذا يفعل ،          

وهما ولدا إياس بن مضر بن نزار ، وإنّما سميا مدركة وطابخة ألنهما رعيا إبال ، وكانا قد صـادا                    
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وقـاال  . صيدا فأدركه عمرو فسمي مدركا ، وطبخ عامر الصيد فسمي أبو طابخة قاله ابن إسحاق                

غلب الهلع التجلد وانـدمغ الـصبر ،        :  لهما   خلعت تاج الملك يا مضاض ، فما هذا األمر؟ قاال         : له

  :فالهوى حاكم والقلب محكوم ، ثم جعل يقول 

  

  الهوى بنا قبيس حين هاجك ناره*** على ما قبست النـار يا ميـة فـي  

  بغيب دفيـن ال يبيـن ضمـاره*** علـى كبـد حـرا وأنت  عليمـة  

  ك جـارهعلي وهجرانـا وحبـ*** سألتك  بالرحمان ال تجمعي هـوى  

  قتيل غرام حين  شـط مـزاره***  خليلي هذا موطن المـوت  فاندبـا  

  له دوحة الزيتون  هرب صواره*** سال صاحب الجهات عن  قبر هالك  

  إذا هبـت األرواح فيها جـواره*** يحـن لـه عتود الصـوار كأنـما  

  ما الذي  أردت بـها سور طويل أسـاره*** فيا ليت شعري عنك يا مي  

 على  كل غبـر أقـر قــراره*** يا ليت شعري من قبيس بن شارخ و  

  على هالك تراب الضريح شعاره*** خليلـي عودانـي إن  مت واندبـا 

  

  :ثم سقط إلى األرض ميتا ، فلما تيقنت مية بصدقه جعلت ترثيه والنساء يبكون عليه ، وتقول 

  

  ريات الهوامعسقتك الهوادي السا*** أيا موطن الموت الذي فيه قبره  

  لئن طرت عن ِإلف فِإلفُك تابــع*** ويا ساكنا بالدوحتين مغيــبا 

  

ثم قُضيت ودفنا معا في دوحتي الزيتون في موطن الموت فلذلك سمي موطن الموت ، ثـم                   

  .حبك جاره ، سمي الموضع الجار : فلما قال لها في شعره : قال لي الحارث 

 قلع هذه الصخرة ، فكابدناها على مشقة عظيمة ووجـدنا           أعنّي على : ثم قال لي    : قال إياد     

ال تخف ، ال    : سربا تحت األرض فأخذ بمنكبي ودخلنا بين صفير الحيات وروائح ذميمة وهو يقول              

تخف ، ال بأس عليك ، إلى أن أتينا صخرة أخرى مثل األولى حتى قلعناها ودخلنا من باب ضيق ،                    

ب ، وعليها ثالثة رجال كأنهم أحياء ومعهم أكـداس مـن الـدر           فدخلنا بيتا فيه ثالث أسرة من الذه      

هذا الذي على يساري هو أبي مـضاض   : والياقوت والذهب والفضة والسالح وغير ذلك ، فقال لي          

وهذا جدي عبد المسيح والد أبي وهذا اآلخر مضاض األصغر ابن أخي ، وقد أطلعتك على سر لـم            
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، وقد بلغت اآلن من عمري ثالثمائة سنة ولم يعلم أحد بهذه          يطّلع عليه أحد غيري ، وقد قرب أجلي         

  : المغارة ، فخذ ِحمَل جملك من األموال التي ترى وإن زدت شيئا فقد غللت ، ثم أنشدني 

  

  غصة  حين فـارق اللـذات*** قد تجرعتُ بعد طول حياتي  

  عمـر أيامـها لنـا ميقـات*** ال تغرنك لو طاولت الدنـيا  

  آخر الحزن والسرور الممات*** القيامة فـإن كل شيء سوى  

  

  خبر حفر عبد المطلب لبئر زمزم  

  

ولم تزل قريش والة البيت من عهد قصي إلى أن ولى عبد المطلب بن هشام بن عبد منـاف      

ابن قصي ، جد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأقام عبد المطلب السقاية والرفادة وما كان آبـاؤه            

م ، فشرف عبد المطلب في قومه شرفا لم يبلغه آباؤه ، فبينما هو نائم فـي الحجـر إذ                يقيمون لقومه 

ما طيبة؟ فذهب عنه ؛ فلما كان من الغد في الحجـر  : احفر طيبة ، فقال  : أتاه آت في نومه فقال له       

غـد  وما المضنونة؟ فذهب عنه ؛ فلما كان من ال: احفر المضنونة ، قال : فأتاه آت في نومه فقال له       

وما برة؟ فذهب عنه ؛ فلما كـان مـن     : احفر برة ، قال     : نام في الحجر فأتاه آت في نومه فقال له          

ال تترف أبـدا  : وما زمزم؟ قال : احفر زمزم ، قال : الغد نام في الحجر فأتاه آت في نومه فقال له         

 عند قرية النمـل     وال تذم ، تسقي الحجيج األعظم هي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب األعصم ،              

فلما انتبه أتى الموضع فوجده كما ذكر له ، فعلم أن ما رآه حقا فغدا بمعوله وهـي الفـأس                . األبرم  

ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب ولم يكن له يومئذ ولد غيره ، فحفر في الموضع الذي نعت لـه                    

 فعلموا أنه قـد أدرك مرغوبـه        فلم يكن إال أن أظهر اهللا له البئر فكبر تكبيرة سمعه أعالم قريش ،             

يا عبد المطلب ، هذه البئر بئر أبينا إسماعيل فإن لها فيها حقا فأشـركنا               : ووجد مطلوبه ، فقالوا له      

أنصفنا من نفـسك ،  : لست بفاعل وإنما أمرت بها دونكم وأعطيته من بينكم ، فقالوا له     : فيها ، قال    

:  اجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه ، قـالوا  نعم ،: فلسنا تاركيك حتى نخاصمك فيها ، قال        

رضينا كاهنة بن سعد بإشراف الشام فإنها ال تحكم إال بالحق ، فركب عبد المطلب فـي نفـر مـن                  

فلما توسطوا في مفـازة بـين الحجـاز    . قرابته وركب من قريش نفر من كل قبيلة ، ورحلوا إليها            

 عليهم الظمأ حتى أيقنوا بـالهالك ، فاستـسقوا قبائـل            والشام فعطش عبد المطلب وأصحابه واشتد     

قريش فأبوا عليهم ، فلما أشرفوا على الموت قام عبد المطلب لناقته وركبها وانطلق وأطلق زمامهـا        

وضربها فغاص رجلها في األرض وانفجرت من تحت خفها عين من مـاء عـذب ، فكبـر عبـد                    
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ملئوا أوعيتهم كلها ودعوا لجميـع القبائـل        المطلب وكبر أصحابه ثم نزل فشرب وشرب أصحابه و        

يا عبد المطلب ، قد واهللا قضي لك علينـا واهللا ال            : حتى شربوا واستسقوا ، فلما رأوا ذلك قالوا له          

 هو الذي من عليـك بزمـزم ،         1خاصمناك في شيء خصك اهللا به أبدا ، إن الذي سقاك بهذه الفالة            

  .فرجعوا 

ومـا  : احفـر زمـزم ، قـال    :  الثانية أنه قيل له في نومه      وهذه إحدى الروايات ، الرواية      

 ، ليس يخاف منـه   غَيِر الْكَِدر يسِقي حِجيج اللَِّه ِفي كُلِّ مبر       يِبالْماِء الرِّو و  دعبئر ت : زمزم؟ قيل له    

ـ     : إني قد أمرت في النوم بحفر زمزم ، قالوا          : فقال لقريش   . شيء ما عمر     ت فهل بين لك أين كان

إن كانت رؤياك حقا من اهللا فسيبين لك أيـن هـي وإن   : ال ، قالوا له    : حتى تعلم اآلن مكانها؟ قال      

احفر زمزم ، إنك إن حفرتها لن تنـدم         : فلما نام قيل له     . كانت من الشيطان فلن يعود إليك الهاتف        

م حافل لـم يقـسم ،   فهو تراث أبيك األعظم ، ال تترف أبدا وال تذم ، تسقي الحجيج األعظم مثل نعا    

فلما انتبه صار ينظر الموضع فـرأى الغـراب         . ينذر فيها ناذر لمنعم ،  تكون ميراثا وعقدا محكم           

األعصم ليست لبعض ما قد تعلم ، وهي ما بين الفرث والدم وذلك ما بين الوثنين ، كانـت قـريش                     

بة فمـسخهم اهللا حجـرين      تنحر عندهما ذبائحها وهي بين إساف ونائلة ، رجل وامرأة فسقا في الكع            

 أول ما حفـر عبـد   «: وقال ابن إسحاق . فنصبا هناك ليزدجرا بهما الناس ، ثم صاروا يعبدونهما          

المطلب بدا له غزاال الذهب الذين دفنتهما جرهم حين خرجوا من مكة فأخرجاهما ، ثم وجد أسـيافا                 

نخاصـمك ،  : ال ، قالوا :  ، قال تشاركنا فيما وجدت: قلعية وأدراعا وأمواال جزيلة ؛ فقالت قريش        

نعم ؛ فجعل قدحين أصفرين للكعبـة وقـدحين أسـودين لعبـد      : فهل ترضون بالقداح؟ قالوا     : قال  

المطلب وقدحين أبيضين لقريش ، ثم أعطوا ذلك لمن يضرب القداح عند هبل وهو الصنم األعظـم                 

ألسـودان علـى األسـياف      الذي كان في جوف الكعبة ، فخرج األصفران على الغزلين ، وخرج ا            

واألذرع ولم يخرج لقريش شيء ، فعمل عبد المطلب باألسياف بابا للكعبة وحالها بغزالي الـذهب                

   .»وهو أول ِحلي حلي به البيت ، ثم أقام عبد المطلب السقاية من زمزم للحج 

 وقد كانت قريش حفرت بمكة قبل ظهور زمزم أبيارا كثيرة ، حفر عبد شمس بن عبد مناف                  

بئر بني أسـد ،   ، وهي العزى الشفية بن عبدبنو أسد  البئر التي بأعلى مكة عند البيضاء ، وحفرت

بئر خلف ، وحفرت بنـو سـهم    ، وهي السنبلة بنو جمح أم أحراد ، وحفرت بنو عبد الدار وحفرت

 الغمر ، وهي بئر بني سهم ، وبخارج مكة آبار أخرى وغير هؤالء من زمان مرة بن كعب وكبـائر   

قريش األوائل ومنها كانوا يشربون ، ويسمونها بئر رم ، ولبني كالب بئر خم وغير هؤالء ، وكلهم                  

كانوا يطلبون بئر زمزم ولم يدر أين هي حتى دل اهللا عليها عبد المطلب ببركة رسول اهللا صلى اهللا                   

                                                
   . واألرض الفضاءالصحراء الخالء أو البر أو:  الفالة  1
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وانصرف النـاس   ولما أظهر اهللا بئر زمزم أغنت على جميع اآلبار التي كانت قبلها ،              . عليه وسلم   

وبعد ظهور بئر زمزم ولد     . إليها لفضلها ومكانها من البيت الحرام وألنها بئر إسماعيل عليه السالم            

له بقية أوالده وهم عشرة نفر وست نسوة أولهم العباس وحمزة وعبد اهللا وأبو طالب واسـمه عبـد                   

 ؛ وأما النساء فـصفية   مناف والزبير والحارث والحجل ومقدم وضرار وأبو لهب واسمه عبد العزى          

وأم حكيم البيضاء وعاتكة وأميمة وأروى وبرة ، ومن عبد اهللا ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم            

  .وهو أشرف بني آدم حسبا ونسبا صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله 

  

  .كمل الفصل األول والحمد هللا رب العالمين ويتلوه الفصل الثاني واهللا المعين   



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
  



 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  

  من ظهور مولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى وفاته صلى اهللا عليه وسلم

  

  خبر عبد اهللا والد رسول اهللا  

  

كان عبد اهللا والد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجمل رجل في قـريش ،                : قال أهل العلم      

ور النبوي ، فشغفت به نساء قريش للنور الـذي ألقـى اهللا بـين               ألن اهللا تعالى أظهر في وجهه الن      

يا أبت ، ما لي إذا خرجت إلى بطحاء مكة أشاهد نورين يستديران بي ثـم  : عينيه، فكان يقول ألبيه   

يأخذ أحدهما مشرق األرض واآلخر مغربها ، ثم يعودان أسرع من طرفة العين ويغيبان في ظهره،                

يا بني ، إن كان ما تزعم حقا فليخرجن من ظهرك أكرم العالمين ، ثم                : فيقول له والده عبد المطلب    

يا بني ، إني قد رأيت لك رؤيا بعد رؤيا ، كلها تدل على أنه يخـرج مـن ظهـرك أكـرم                       : يقول  

فكان عبد اهللا بن عبد المطلب يستحيي أن يخرج بين نساء قريش إذ ال يملكن أنفسهن عن                 . العالمين  

كن لليهود همّ  أقرب من مراقبة األنجم التي تدل على أبويـه وحملـه ووضـعه                 ولم ي . النظر إليه   

وبعثه، فلما أيقنوا بطريق الكهانة واألنجم أن عبد اهللا بن عبد المطلب هو والد رسول اهللا صـلى اهللا                 

فـاجتمع كهـان   . عليه وسلم أرادوا قتله ليكون ذلك أمكن لهم في قطع ظهوره صلى اهللا عليه وسلم   

ز وتهامة والشام وتعاقدوا على قتل عبد اهللا ، ثم دسوا له من ناحية الشام سبعين رجال بسبعين                  الحجا

سيفا مسموما ، فلما بلغوا مكة أخفوا أنفسهم وصاروا يرعون خروجه ، فخرج يوما للصيد فهموا به                 
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رسـه  فرآهم وهب بن عبد مناف الزهري والد آمنة أم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ، فركـب ف       

وأخذ سالحه وخرج خلفهم فوجدهم قد أحدقوا به ففضهم وكشفهم عنه ولم يضروه بـشيء ، فلمـا                  

انطلقي إلى عبد المطلب واعرضي عليه ابنتك آمنة لعله يزوجها          : رجع وهب إلى أهله قال لزوجته       

هـرة بـن   وكان وهب سيد بني ز. لعبد اهللا ، فجاءته برة أم آمنة فعرضتها عليه فقبلها وزوجها إياه        

كالب وأعالهم نسبا وشرفا ، فلما دخل عبد اهللا على آمنة وكانت بين عينيه غرة بيضاء ، فحملـت                   

فلما شعرن نساء قريش بتزويجه جاءت فاطمة وكنيتها        . منه وانتقل النور من وجهه مع ذلك الحمل         

ال رقية أخت ورقة بن نوفل وكانت من أجمل نساء قريش ، فعرضت عليه نفـسها وكانـت ممـن                    

  :يصبر على مثلها ، فأنشأ عبد اهللا يقول متمثال 

  

  والحل ال أحل فأستبينــه*** أما الحرام فالِحمام دونـه  

  يحمي الكريم عرضه ودينه*** فكيف باألمر الذي تبغينه 

  

  .فيئست منه وانصرفت   

  

 اإلرهاصات األولى لمولد سيد الخلق وحبيب الحق  

  

 عليه وسلم في بطن آمنة ليلة الجمعـة أول ليلـة مـن      وقع محمد صلى اهللا   : قال أهل العلم      

رجب ، فأمر اهللا سبحانه رضوان خازن الجنان أن يفتح أبواب الفردوس ، وأمر مناديا ينـادي مـن    

أال إن النور المخزون قد استقر في بطن آمنة هذه الليلة وسيتم اهللا خلقـه ويخرجـه                 : تحت العرش   

ك السماوات وأمالكها واألرض وسكانها ، وأصبحت تلك الليلة         واستبشرت بذل . للناس بشيرا ونذيرا    

جميع أصنام الدنيا كلها منكوسة على رأسها مضغوطة فيها شـياطينها ، وانكـسر عـرش إبلـيس                  

عدواهللا أربعين يوما ، فرقى إبليس اللعين إلى جبل أبي قبيس وصرخ بجميع الـشياطين فاجتمعـت                 

لكتم هذا ، محمد بن عبد اهللا المبعوث بالسيف لتعطيـل الـالت   ما أراكم إال ه   : ما لك؟ قال    : وقالوا  

والعزى وجميع األصنام ، فسقط الليلة في بطن أمه ولم يبق لكم في األرض موضـع إال وحـد اهللا                    

البأس عليك وال علينا ، هذه ذرية آدم قـد مـضى سـتة              : فيه، فقال له بعض عفاريتهم ورؤسائهم       

ة وأكثر أمواال وأوالدا وقد استوفينا من أكثرهم بالضالل وال بد لنا            أسباعها وكانوا أشد من هؤالء قو     

كيف تقدرون على ذلك وفيهم قوة اإليمان واألمـر بـالمعروف   : قال إبليس . من هذا الجزء السابع     

نأتي العالم من علمه بالرياء والسمعة ، ونأتي الجاهل من جهله بضعف            : والنهي عن المنكر؟ فقالوا     
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نبث فيهم األهـواء    : إنهم يعتصمون باهللا ، فأنى لكم ذلك؟ فقالوا         : فقال  . ة حتى نهلكه    اليقين والبدع 

  .ففرح إبليس اللعين لمقالتهم وانصرفوا . المضلة ونزين لهم البخل والظلم 

كانت السنة التي حملت فيها آمنة برسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم ذات               : وقال أهل العلم      

فنزلت األمطار واخضرت األشجار وأتـتهم الوفـود مـن كـل مكـان              جذب شديد وضيق عتيد ،      

ولم يكن يومئـذ فـي قـريش        . واختصبت مكة تلك السنة خصبا عظيما حتى سموها سنة االبتهاج           

أشرف قدرا من عبد المطلب ، فكان ال يفارق الطواف بالبيت فمن يوم حملت آمنة تمثل له شـخص           

يـا  :  ، كلما دخل الطواف وال يرى ذلك غيره فيقـول            من النور يطوف حوله وال يفارق بين عينيه       

معشر قريش ، إني أرى تمثال شخص من النور بين عيني كلما دخلت الطواف ، فـال أمـلُّ مـن                     

  .إنا ال نرى ذلك : رؤيته، فيقولون 

 ولم يبق كاهن وال كاهنة إال حجبت شياطينها عنها في تلك الليلة ، ولـم                «: قال ابن عباس      

 وجه األرض إال رأى في تلك الليلة كأن سريره قد انتكس به فأصبح لـذلك مهمومـا              يبق ملك على  

يا أهل األرض ، أبشروا فقد آن خروج أبا القاسـم بـاليمن            : مغموما ، ومناد ينادي من قبل السماء        

   سألت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم      «: وقال ابن عباس     .  »والبركة صلى اهللا عليه وسلم    

 أبي وأمي يا رسول اهللا ، أين كنت وآدم في الجنة؟ فتبسم صلى اهللا عليه وسـلم حتـى                    فداك: فقلت

كنت نورا بين يدي اهللا تعالى قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف سـنة ، فلمـا                  : بدت نواجده وقال    

خلق اهللا آدم جعل ذلك النور في صلبه ، فلم يزل ينقلني من صلب إلى صلب حتى اسـتقررت فـي                 

لمطلب إلى صلب عبد اهللا ، وإن قريشا كانت نورا بين يدي اهللا عز وجل قبل أن يخلـق     صلب عبد ا  

آدم بألفي عام ، كلما سبح ذلك النور سبحت المالئكة بتسبيحه ، فلما خلق اهللا آدم ألقى ذلك النور في                    

صلبه ، ثم أهبطني اهللا في صلب آدم إلى األرض وجعلني في صلب نوح في السفينة ، وقذف بـي                    

 النار في صلب إبراهيم ، ولم يزل ينقلني من األصالب الطاهرة إلى األرحـام الكريمـة حتـى                   في

أخرجني من بين أبوي ، ولم يلتقيا على سفاح قط ، فبعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتـى                     

كنت من القرن الذي كنت منه ، ولما خلق اهللا آدم جعلني من خيرهم ثم تخير القبائل فجعلنـي مـن                   

خير قبيلة ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم ثم اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل ، واصطفى                 

من ولد إسماعيل بني كنانة ، واصطفى من بني كنانة قريشا ، واصطفى من قريش بنـي هاشـم ،                    

ولما خلق اهللا الخلق اختار منهم بني آدم واختار من بنـي آدم العـرب               . واصطفاني من بني هاشم     

وقال صلى اهللا    . »ختار من العرب بني هاشم واختارني من بني هاشم ، فلم أزل خيارا من خيار                وا

 إني عبد اهللا ، إني مكتوب خاتم النبيئين وآدم منجدل في طينته ، أنا دعـوة إبـراهيم                 {: عليه وسلم   
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نبياء في الخلق    أنا أول األ    { .1}وبشارة عيسى ورؤيا أمي ، ولقد كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد             

 إن اهللا خلقني وعليا نورا بين يدي العرش ، فلما خلق اهللا آدم أسكننا صلبه                { ،   2} وآخرهم في البعث  

حتى أسكننا صلب إبرهيم إلى صـلب عبـد         ونقلنا من صلب طيب وبطن طيب ال تحتك فينا عاهة           

 علـي مـن أبـي       المطلب ، ثم افترق النور من صلب عبد المطلب فخرجت أنا من عبد اهللا وخرج              

طالب ثم اجتمعنا في فاطمة واجتمع نورنا في الحسن والحـسين وهمـا نـوران مـن نـور رب                     

  .3}العالمين

  :قل ال يفضض اهللا فاك ، فقال : نمدحك يا رسول اهللا ، فقال : فقال عمه العباس   

  

 ا ِمنِلهتَ قَبِفي الجناِن ِفي ِطبٍع *** ودتَوسثُ ميفُ حتخْص رقُالْو   

 طْتَ ثُمبه ش لَا الِْبلَادــــبلَا َأنْتَ  *** رغَةٌ وضلَا مل وـَع    قُـ

 ْلنُطْفَةٌ ب كَبتَر ِفينق السـَو   رقُــالْغَ كلها األصنام َألْجم *** دـ

 تُنْقَُل ِح ِإلَى صلٍب ِمنبدا ِإذَا *** ٍمـــر لَما عدب قُـــــطَب   

                                                
ذَِلك دعوةُ َأِبي ِإبراِهيم  ، وِبشَارةُ ِعيـسى   علَيِه السلَام لَمنْجِدٌل ِفي ِطينَِتِه ، وسُأنَبُئكُم ِبَأوِل ِإنِّي عبد اِهللا لَخَاتَم النَِّبيين ، وِإن آدم { :حديث  1

:  ؛ والحاكم في المستدرك ، ج 127:  ، ص 4:  ، ج  القاهرة :مؤسسة قرطبة  أخرجه أحمد في المسند ، ،} تْالَِّتي رَأ ِبي، ورْؤيا ُأمي

 ؛ والدارمي في الرد على الجهاميـة ، دار  83:  ، ص 1:  ؛ والبيهقي في الدالئل ، دار الكتب العلمية ، ج 656:  ، ص 2:  ، ج    4175

 ؛ 4199:  ، حـديث رقـم   135:  ، ص 10: ار في المسند ، مكتبة العلـوم والحكـم ، ج      ؛ والبز  146:  ، ص    261: ابن األثير ، ح     

، » إني عند اهللا مكتوب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل فـي طينتـه   « : والحديث عند أبي نعيم األصبهاني في دالئل النبوة بلفظين ، األول    

ـ 430ت ( ، انظر دالئل النبوة ألبي نعـيم األصـبهاني        »في طينته   إني عند اهللا لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل         « : والثاني   ، دار )   هـ

كنت نبيا وآدم بين الماء     «:  ؛ وأما حديث     10 – 9:  ، رقم الحديث     49 – 48:  ، ص    1:  م ، ج     1986/  هـ   1406بيروت ،   : النفائس

: لموضوعة لمحمد ناصر الدين االلباني ، مكتبة المعـارف       فقد حكم عليه االلباني بالوضع ، انظر سلسلة االحاديث الضعيفة وا           »والطين  

   .302:  ، حديث رقم 473:  ، ص 1: الرياض ، ج 
:  قال السخاوي فـي المقاصـد الحـسنة   «:  ، وقال» كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث         «: ورده أبو نعيم األصبهاني بلفظ    أ 2

 طريقه الديلمي ، كلهم من حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عـن أبـي هريـرة          وأخرجه ابن حاتم في التفسير وابن الل ، ومن        

عن قتادة مرسال ، ورمز السيوطي في الجامع الصغير . كنت أول الناس في الخلق وآخرهم في البعث   : مرفوعا ، وأخرجه ابن سعد بلفظ       

زين الدين محمد المدعو بعبـد    ؛ هو كذلك عند 3: ، حديث رقم    42:  ، ص    1:  ، انظر دالئل النبوة ، ج        »إلى صحته ووافقه المناوي     

 و أخرجه ابن سعد فـي   ؛ 68:  ، ص 5: ط ، ج .  ،  د فيض القدير  انظر ،)هـ1031 ت(الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي    

دار  ،  نبوة رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم ذكر،»  كنت أول الناس في الخلق وآخرهم في البعث«: الطبقات الكبرى بسنده عن قتادة بلفظ 

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير       وقد جمع ايضا تخريجه ابن كثير ، انظر تفسير            ؛ 149:  ، ص    1:  ، ج     م 1968  ،  بيروت :صادر

 – 382:  ، ص 6:  ج  ،  م1999 /هــ  1420  ،الثانية:  الطبعة  ،دار طيبة للنشر والتوزيع   ،  )  هـ   774 - 700(القرشي الدمشقي     

383 .  
هذا الحديث ذكره الشطيبي بنوع  من االختصار وهو مفصل  في كتاب تاج العقائد  ومعدن الفوائد للداعي اإلسماعيلي اليمني المطلـق                        3

   .54:  م ، ص 1982/  هـ 1403بيروت ، : ، مؤسسة عز الدين )  هـ612ت ( علي بن محمد الوليد 
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 قذفت في نار ارقـــــوليس بالنار تحت *** ما فيها ِتتَكلخليل م  

 تَّىى حتَواح تُكيب ِمنيهالْم ِخنِْدٍف ***   ِمن اءلْيا عتَهقُــالنُّطُ تَح   

 ََأنْتا وتَ لَمِلدقَِت وَأشْر ضتْ  *** الَْأراءضو قُــــالُْأفُ ِبنُوِرك 

  

 صلى اهللا عليه وسلم نحو الخمسمائة أمِ ، لم يقـع لواحـدة              كتبت لرسول اهللا   «: قال الكلبي     

   .»منهن ِسفاح كما كانت الجاهلية 

  

   فصل في من تسمي محمدا قبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طمعا أن يكون هو-

  

كيف سماك أبوك محمدا ولم يسبق هذا االسـم         : سئل محمد بن عمري بن سوادة بن جعشُم           

خرجت رابع أربعة من مكة من بني تميم ، أنا أحدهم           :  سألت أبي عن ذلك فقال لي        :قبل ذلك؟ قال    

وسفيان بن مجاشع ويزيد بن عمرو وأسامة بن مالك قاصدين ابن حنيفة الغساني ، ولما قدمنا نزلنـا          

على غدير ماء فيه شجرات وبقر به دير راهب ، فكنا نتكلم في شـؤوننا فـسمع كالمنـا الراهـب              

نعم ، نحـن مـن      : إن هذه لغة ما هي ألهل هذه البالد ، قلنا           :  من رأس الدير وقال      فأشرف علينا 

أما أنه سيبعث فيكم وشيكا نبي يكـون        : من خندف ، قال     : من أي مضر أنتم؟ فقلنا      : مضر ، فقال    

لومة ال تأخذه في اهللا     . وسيطا ، في قومه يسفك الدماء ، ويسبى الدراري والنساء ، ويهتك األموال              

الئم ، يخرج من الحرم المطوق بالنور ، من تبعه نجى من الويل والثبور ، فـإن رأيتمـوه خـذوا                     

بحظكم منه ترشدوا ، فِللسابق إليه فضل ألنه خاتم النبيئين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلـين ،                 

ثم دخل ديـره     . يسوق الخلق إلى جنات عليين صلوات اهللا عليه وعلى جميع النبيئين ، اسمه محمد             

فلما رجعنا من سفرنا خلق لكل واحـد  . ولم يظهر بعد ، فواهللا ما بقي منا من لم يقع كالمه في قلبه               

  .منا غالم فسماه محمدا طمعا أن يكون هو الرسول المبعوث 

ولما حضرت أوس بن حارثة الغساني الوفاة اجتمع عليه قومه من غـسان وابنـه مالـك ،               

ما ينفعنا فإنا ال نخالف وصيتك ، فأوصاهم بخالل كريمة وخلق سليمة ، ثم قـال    أوصنا ب : وقالوا له   

والذي أحرصكم عليه أن رسوال كريما اسمه محمد صلى اهللا عليه وسلم قد قرب ظهوره وآن                : لهم  

ثـم  . زمانه ، فال يسبقنكم أحد إلى إجابته وال إلى إتباع ملته واإلسالم معه ، فإنه واهللا سيد األولين                   

  :ته لهم بصفاته كلها صلى اهللا عليه وسلم وينشد نع
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  يفوز بها أهل السعادة والبــر*** ألم يأت قومي إن هللا دعـــوة  

   ـر*** إذا بعث المرسول من آل غالببمكة فيما بين زمزم والِحج  

  ا بنصر بالدكمَبني عامر إن السعادة في النصر*** هناك أبشروا طُر 

  

آمنة أم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لما حملت به رأت فـي نومهـا                إن  : قال أهل العلم      

فلمـا  . نورا قد خرج منها ، رأت به قصور بصرى وأرض الشام كلها ، فأصبحت تحدث بما رأت                  

   .}  أنا رؤيا أمي{: بعث صلى اهللا عليه وسلم قال 

  

   تاريخ والدته وصفاته صلى اهللا عليه وسلم-

  

 لم يلبث عبد اهللا بن عبد المطلب والد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم           ثم: قال أهل التاريخ      

وفي رواية عن الزهري أنه     . أن مات وتركه في بطن أمه ، قيل من ستة أشهر وقيل أكثر من ذلك                

ثم أنه صلى اهللا عليه وسلم ولد عـام         . صلى اهللا عليه وسلم ولد في حياة أبيه عبد اهللا وهو ضعيف             

ن يوما ، وذلك ليلة اإلثنين الثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع األول عنـد الفجـر ،      الفيل لخمس وستي  

وبموافقة التاسع عشر من مارس من عام اثنين وثمانين وثمانمائة لذي القـرنين بالـسنين الشمـسية       

وكان بالمدينة يهودي كاهن عارف بعلم األنجم ، فصعد أعلى المدينة وصاح بأعلى صـوته             . التامة  

وقال أبو سعيد   . طلع الليلة نجم أحمد الذي يولد به        : اليهود ، حتى اجتمعوا عليه فقال لهم        يا معشر   

قد حان خروج نبي يقـال  : سمعت يوشع اليهود يقول   :  سمعت أبا مالك بن سنان يقول        «: الخذري  

 ليس بالطويل وال بالقـصير ، فـي عينـه   : ما صفته؟ فقال : له أحمد ، يخرج من الحرم ، فقيل له  

 فحدثت أبي بما    «: قال مالك    . »حمرة ويلبس الشملة ، سيفه على عاتقه ال تأخذه في اهللا لومة الئم              

نعم ، فمكثت زمانا وخرجت إلى بني قريظة فـسمعتهم          : يوشع يقول هذا؟ فقلت     : سمعت فقالوا لي    

 إلى المدينـة ،     إن علماء بني إسرائيل قد اتفقوا على ظهور نبي يبعثه اهللا من مكة ويهاجر             : يقولون  

أما أنه واهللا قد طلع الكوكب األحمر الذي لم يطلع قـط إال             : وكان أعلمهم الزبير بن باطا ، فقال له         

 فلما هاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه        «: قال أبو سعيد     . »عند خروج نبي ، ولم يبق نبي إال أحمد          

باطا ألسلمت اليهود كلها ، ألنهم تبع له        لو أسلم الزبير بن     : وسلم  ، أخبرته بكل ما سمعته فقال لي          

  .» لكنهم أهل حسد 
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   رؤيا آمنة قبل وبعد والدته صلى اهللا عليه وسلم-

   

ولما ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان عبد المطلب جالسا في الحجر ، فجاءه البشير                   

لم وضع ساجدا وأضاء معه     فسر بذلك ، وجاء مسرعا فحدثته آمنة بما رأت وأنه صلى اهللا عليه وس             

نور أشرق به جميع الوجود ، ثم رفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يديه إلى السماء كالمتـضرع                   

طوفوا بمحمد صلى اهللا عليه وسـلم مـشارق   : المبتهل وإذا بسحابة بيضاء قد غشيته ، وقائال يقول   

فغيب عني برهة وإذا بـسحابة      : ة  قالت آمن . األرض ومغاربها وأدخلوه البحار لتعرفه جميع الخلق        

أعظم من األولى لها نور عظيم فكنت أسمع فيها صهيل الخيل وخفقان األجنحة وكـالم بنـي آدم ،                   

طوفوا بمحمد صلى اهللا عليه وسلم جميع األرضين وأعرضوه علـى           : فلما غشيته وإذا بقائل يقول      

 آدم ومعرفة شيث وشـجاعة  جميع الخلق من إنس وجن ومالئكة وطيور ووحوش ، فقد أعطي خلق       

نوح وخلة إبراهيم ولسان إسماعيل ورضى إسحاق وفصاحة صالح وحكمة لوط وبـشرى يعقـوب               

وجمال يوسف وشدة موسى وصبر أيوب وطاعة يونس وجهاد يوشع وصوت داود وحيـاء دنيـال                

يهم ووقار إلياس وعصمة يحيى وزهد عيسى ، ثم أغطسناه في أخالق النبيئين أجمعين صلى اهللا عل               

وسلم أجمعين ، ثم ارتفعت السحابة في أسرع من طرفة العين ، فرأيت في يده شيئا كأنـه جريـدة                    

فـسر  . أعطي محمد صلى اهللا عليه وسلم خير الدنيا واآلخرة    : مطوية والماء ينبع منها وقائل يقول       

ه وشكره علـى  بذلك جده عبد المطلب سرورا عظيما وأخذه وأتى به الكعبة وأدخله البيت ودعا اهللا ل   

  :ما أعطاه ، ثم جعل يقول مرتجزا 

  

  الغـــــــــالم الطيـــب األردان*** الحمد هللا الذي أعطاني هـــذا  

  أعـيذه بالبيت ذي األركـــــــــان***  قد ساد في المهد على الغلمــان  

   حتـى أراه  بالغ  البيـــــــــــان*** ألن يكون بلغة الفتيـــــان  

  أو حاسـد مضطرب العيـــــــــان ***  شر ذي شنئــــان أعيذه من  

  حتـى  أراه  عالي  البنيـــــــــان ***  ذي همة ليس له عينـــــان  

  كتب ثابت االمتياز، أحمد مكتوب على الشـان*** هذا الذي سمي في الفرقان وكـل 

  

با من السماء قد فـتح   وكانت آمنة قد رأت قبل وضعه صلى اهللا عليه وسلم في نومها كأن با               

يا آمنة ، إنك حملت بخير الخلق وسيد العالمين ، فإذا ولدته فـسمه محمـدا ،                : وقائل يقول لها منه     

فإن اسمه في التوراة حامد وفي اإلنجيل أحمد ، وعلقي عليه هذه التميمة ، فانتبهت فوجـدت عنـد                   
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سد ، وكل خلق رائد ، ومـن        أعيذه بالواحد من شر كل حا     : رأسي صحيفة من الذهب مكتوب فيها       

قائم أو قاعد ، عن السبيل حائد ، على الفساد مجاهد ، من نافث أو عاقد ، وكل جان مارد ، يأخـذ                       

بالمراصد ، في طريق الموارد ، أنهاهم عنه باهللا العلي األعلى والكف التي ال تـرى يـد اهللا فـوق         

ه في يقظة وال منام وال قعود وال قيـام وال  أيديهم ، وحجاب اهللا دون عاديهم ال يطْرونه وال يضرون     

فطويتها وعلقتهـا عليـه     : قالت آمنة   . شراب وال طعام وال ظعن وال مقام في سائر الليالي واأليام            

وكانت عادة قـريش إذا  . حفيظة ، ولم يزد ذلك لعبد المطلب إال حبا في محمد صلى اهللا عليه وسلم       

ه ساعة يولد فَكَفَْأن عليه برمة ، فلما ولد رسول اهللا صـلى             ولد عندهم مولود دفعوه لنسوة من قرابت      

اهللا عليه وسلم فعلوا به ذلك فانفلقت البرمة ، وشخص صلى اهللا عليه وسلم ببصره إلى السماء فقال                  

  .احتفظ على هذا الغالم ، فإني ألرجوأن يكون له شأن : عمه شقيقه أبو طالب 

    

   صلى اهللا عليه وسلم ووقوعه مغشيا عليه خبر رؤية اليهودي لشامة رسول اهللا- 

  

كان يهودي قد سكن بمكة يتّجر بها ويبيع العطر         : وروى هشام عن ابن عروة عن أبيه قال           

وليس له مقصد إال تقرب مولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فلما كانت ليلة والدتـه صـلى اهللا              

: ال نـدري ، قـال   : يكم الليلة مولود؟ قالوا يا معشر قريش ، هل ولد ف: عليه وسلم صاح اليهودي   

اهللا أكبر ما أخطأكم ، انظروا فإنه قد ولد فيكم الليلة مولود هو نبي هذه األمة ، بين كتفيه عالمة فيه                     

شعرات متوافرات كأنهن عرف فرس ال يرضع ليلتين وذلك أن عفريتا من الجن أدخل أصبعين في                

هليهم ورجعوا إلى اليهودي وأخبروه أن غالما قد ولد تلـك           فانصرف المأل أل  . فمه ليمنعه الرضاع    

أخرجوه إلي حتى أنظر إليه ، فانطلقوا معـه حتـى           : الليلة لعبد المطلب وسموه محمدا ، فقال لهم         

دخلوا على آمنة كأنهم يهنّوها ثم طلبوه منها ، فنظره اليهودي فلما رأى الشامة بين كتفيه فوقع إلـى               

يا معشر  : ثم صاح   . واهللا لقد ذهبت النبوءة من بني إسرائيل        : لما أفاق قال    األرض مغشيا عليه ، ف    

اكتمـوا  : قريش ، واهللا ليسطون بكم هذا سطوة يبلغ خبرها المغرب والمشرق ، فقال صناديد قريش      

  .هذا الخبر ، يتيم من بني عبد مناف ماذا عسى أن يفعل 

  

   انتكاس صنم العيد بمولده صلى اهللا عليه وسلم-

  

شهدت والدة آمنة بنت وهب لرسول اهللا صـلى اهللا عليـه            : قالت فاطمة بنت عبد المطلب        

وكانت صناديد قـريش قـد اتخـذوا        . وسلم فكنت أرى النجوم تتطاير وتدنو حتى قلت لتقعن علي           
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صنما ألنفسهم واتخذوا له يوما في السنة عيدا لهم يجتمعون فيه على صنمهم ذلك وينحرون الجزور                

ولما كانت الليلة التي ولد فيها صلى اهللا عليه وسلم  انكب الصنم علـى وجهـه       . ن الخمور   ويشربو

فأنكروا ذلك وأقاموه على حاله األول فانكب على وجهه فردوه فانتكس انتكاسا عظيما كاد أن يتَفتّت                

  :من ذلك ، فجعل عثمان بن الحويرث يقول 

  

   د من بعيد ومن قريبصناديد وف*** أيا صنم العيد الذي صف حــوله  

  بغاك سفيه أو تنكست بالعتـب***  تنكست مغلوبا فما لك قل لــــنا  

   بأقرار ونلوي عن الذنـــب***  فإن كان من ذنب فإننا نبــــوء  

   فما أنت باألوثان بالسيد الـرب***  وإن كنت مغلوبا تنكست صاغـرا 

  

  :فسمعوا هاتفا يجيبهم بصوت جهير وال يرون شخصه   

  

  فجاج األرض في الشرق والغــرب*** تردى لمولود أنارت لنوره جميـع  

   قلوب ملوك األرض طرا من الرعب***  فخرت له األوثان طرا وأرعـدت  

   وقد بات شاه الفرس في أعظم الكـرب*** ونار بالد الفرس بادت وأظلمـت  

   ــذبفال مخبر منهم بحق وال كــ***  وطارت عن الكهان بالغيب ِجنُّـها  

  وهبوا إلى اإلسالم المنزل الرحــب***  فيا لقريش ارجعوا عن ضاللكــم 

  

وكانت السماء لم تحرص بالنجوم قبل مولده صلى اهللا عليه وسلم ، فمن ذلك الوقـت فـال                    

وكانت السنة التي ولد فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات جذب شديد وضيق               . يقربها شيطان   

  . ما بهم ورأوا بركته في الحين عتيد ، ففرج اهللا

  

   دالالت نبوته ومكان مولده صلى اهللا عليه وسلم -  

  

بلغني ان آمنة أم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  لم تَشك منـذ حملـه             « :  قال ابن عباس      

وجعا وال مغصا وال ريحا وال ما يجده الحوامل ، وأنها لما جاءها الوضع سمعت وجبة عظيمـة ،                   

منة فهالني ذلك وإذا بشيء أبيض كاللبن فشربته ، فأضاء لي نور رأيت به نسوة طـواال قـد             قالت آ 
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أحدقن بي وإذا بقطعة من الطير قد أقبلت بمناقير حمر وأجنحة خضر فغطت به فكشف عن بصري                 

فرأيت مشارق األرض ومغاربها ورأيت ثالثة أعالم ، علم بالمشرق وعلم بـالمغرب وعلـم علـى      

 ثم ولد محمد صلى اهللا عليه وسلم فسقط ساجدا وقـد رفـع أصـبعه إلـى الـسماء                    ظهر الكعبة ،  

طوفـوا بـه    : كالمتضرع ، وإذا بسحابة قد أقبلت فغشيته وغيب عن بصري ، وإذا بقائـل يقـول                 

مشارق األرض ومغاربها وأدخلوه البحار ليعرفوه باسمه ونعته ثم تجلت السحابة في أسـرع مـن                

قبض محمد صلى اهللا عليه وسلم مفتاح الذكر ومفتاح الجنة ومفتاح           : يقول  طرفة العين ، وإذا بقائل      

  .» النصرة ومفتاح النبوة 

وقد ولد صلى اهللا عليه وسلم بمكة في شعاب بني هاشم في الدار التي كان فيها أخو الحجاج                    

. بن يوسف وصارت بعد الهجرة لعقيل بن أبي طالب ، ثم اشتراها محمد بن يوسف أخو الحجـاج                   

فلما حجت الخيزران أم هارون الرشيد وأم أخيه أخرجت البيت الذي ولد فيه رسول اهللا صـلى اهللا                  

عليه وسلم من الدار التي بناها محمد بن يوسف وجعلته مسجدا ، وهو اآلن معـروف فـي زقـاق                    

لمـا ولـد    : قالت الشفا بنت عوف أخت عبد الرحمان بن عـوف           . المولد يصلي فيه الناس للبركة      

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقع بين يدي فاستهل وأضاء لي ما بين المشرق والمغـرب حتـى                   رسو

رأيت قصور الروم ، ثم ألبسته وأجمعته ثم غشيتني قشعريرة فنفثت عن يميني وعن يـساري ، وإذا     

فلما حدثتني أختي بادرت وكنت     : قال عبد الرحمان    . اذهبوا به إلى المشرق والمغرب      : بقائل يقول   

وكان عبد اهللا بن عبد المطلب والد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم بمكـة          . من أول الناس إسالما     

يخرج من ضئضئي هذا نبي يقتلنا قتل عاد ، فكيف يعظم موسى وهارون ويقتـل               : وإذا بذمي يقول    

أن أشـهد ان ال إلـه إال اهللا و        : وكان ذلك بالحرم فنظرت للحبر حتى دخل الحجر وقـال           . أمتهما  

فسمعوه وطلبوه فلم يوجـد بعـد   . موسى حق وأن محمدا صلى اهللا عليه وسلم حق وأنا مؤمن بهما          

ولم تزل الكهنة تخبر برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأهل الكتـاب يعرفونـه مـن كتـبهم            . ذلك  

   .1﴾قَلُوه وهم يعلَمون ثُم يحرفُونَه ِمن بعِد ما ع﴿ : بصفته ونعته ووقته وزمانه ، كما قال تعالى 

  

   حجوب الشياطين عن الكهنة وعن استراق السمع بمولده صلى اهللا عليه وسلم-

  

ولما قرب وقته صلى اهللا عليه وسلم حجبت الشياطين عن الكهنة وحيل بينها وبين المقاعـد                  

 ِمنْها مقَاِعد ِللسمِع فَمن يـستَِمِع الْـآن   وَأنَّا كُنَّا نَقْعد﴿ : التي تقعد فيها الستراق السمع ، لقوله تعالى        

                                                
   .75سورة البقرة ، اآلية  1
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 ، وذلك أنها كانت ترميهم قبل مولده صلى اهللا عليه وسلم وكثر ذلـك بعـد               1﴾يِجد لَه ِشهابا رصدا     

قـال  . مولده ثم زاد بعد مبعثه بالرسالة ونزول الوحي لئال يشكل الوحي بشيء من خبـر الـسماء                  

:  ما الذي كنتم تقولون في النجوم التي تجري في السماء؟ قـالوا    {:  عليه وسلم    رسول اهللا صلى اهللا   

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . ملََك مِلك ، مات ملك ، ولد مولود ، مات مولود            : كنا نقول   

 ليس األمر كذلك ، لكن إذا قضى اهللا أمرا رأته المالئكة إذا جرى به القلم ، فسبحوا وسبح بعـضهم                   

مـم سـبحوا؟    : من تسبيح من فوقنا ، فيقولـون        : مم سبحتم؟ فيقولون    : لتسبيح بعض ، ويقولون     

من قضاء اهللا في خلقه كذا وكذا ، فتسترق السمع الشياطين على توهم واخـتالف ، ثـم                  : فيقولون  

وقـد   . ثم حجب اهللا الشياطين برمي هذه النجـوم        2}يأتون الكاهن في األرض فيخطئون ويصيبون       

نت امرأة في الجاهلية كاهنة فحجب عنها صاحبها من الجن إلى أن بعث اهللا نبيه صلى اهللا عليـه                   كا

أدر ما أدر يوم بدر ، يـوم عقـر ونحـر ، ثـم          : وسلم باإلسالم فجاءها الجان وغشيها وهو يقول        

ها ما هذا الذي يقول صاحب الغيطلة؟ ثم عاد إلي        : انصرف عنها وكانت تسمى الغيطلة فقالت قريش        

ولم يدر أحد مـا  . أحد ما أحد ، شعب ما شعوب ، تصرع فيه كعوب بالجنوب : بعد أيام وهو يقول  

  .عني الجن ، فلما وقعت وقعة بدر وأحد عرف ما قال جان الغيطلة 

 كاهن ، فلما ذكر رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم              - وهو بطن باليمن   -وكان في جبن      

ما تقول في أمر هذا الذي سمعنا؟ وكان قد نزل إليهم حـين             :  له   اجتمعوا له في أسفل الجبل وقالوا     

يـا أيهـا    : طلعت الشمس فوقف لهم قائما متكئا على قوس ورفع رأسه إلى السماء طويال ثم قـال                 

الناس ، إن اهللا أكرم محمد واصطفاه وطهر قلبه وحشاه ومكنه فيكم قليال ، ثم اشتد في جبله راجعـا        

  .من حيث جاء 

 عمر الخالفة بعد موت أبي بكر رضي اهللا عنهما جاءه رجل وسلم على عمر ثـم                 فلما ولى   

كنت أعرفـك كاهنـا فـي    : نعم يا أمير المؤمنين ، قال عمر        : هل أسلمت؟ قال    : جلس فقال عمر    

سبحان اهللا يا أمير المؤمنين ، استقبلتني بأمر ما قلته ألحد من رعيتك منـذ               : الجاهلية ، قال الرجل     

اللهم غفرا ، قد كنا في الجاهلية على شر من هذا ، نعبد األصنام ونقبـل  : فة ، قال عمر   وليت الخال 

هل رأيت  : نعم ، قد كنت كاهنا في الجاهلية ، قال          : األوثان حتى أكرمنا اهللا باإلسالم ، فقال الرجل         

ن وإبالسها  ألم تر إلى الج   : جاءني قبل إسالمي بشهر أو شيئه فقال لي         : صاحبك بعد اإلسالم؟ قال     

عجبت من الجن وإبالسها وشـدها العـيس        : فقلت  . وإياسها من دينها وإلحاقها بالقالص وأحالسها       
                                                

  .9سورة الجن ، اآلية  1
إخبار الكهان من العرب واألحبار من يهـود   في السيرة  من طريق ابن اسحاق ،       عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري      الحديث اورده    2

:  ، ص 1: ط ، ج   . د : مؤسسة علوم القرآن   ،    حديثه صلى اهللا عليه وسلم مع األنصار في رمي الجن بالنجوم           ،والرهبان من النصارى    
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واهللا لقـد كنـا فـي    : قال عمر . بأحالسها ، تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما مؤمنوا الجن كأنجاسها    

ن جوف العجـل   الجاهلية يوما عند وثن في نفر من قريش فذبح له رجل من العرب عجال فسمعنا م               

ال : يا دريح أمر نجيح ، رجل فصيح بلسان فصيح يقول           : صوتا لم نسمع قط أنفذ منه ، وهو يقول          

فتعجبنا من ذلك وعلمنا أن الجن تكلم من جوفه ولم نفهم مقالته حتـى بعـث اهللا نبيـه                . إله إال اهللا    

 شرور فـإذا نلنـا مـنهم مـا     ولقد كان بيننا وبين اليهود في الجاهلية   . محمدا صلى اهللا عليه وسلم      

فلما بعث اهللا محمدا خفنا من      . قد جاء  زمن نبي يبعث ، نقتلكم معه قتل عاد وإرم             : يكرهون قالوا   

 كنـا فـي   «: قال سلمة بن سالمة . توعده فأجبناه سراعا فكان ذلك سببا لرحمة اهللا بنا وكفروا هم            

رج علينا يوما وأنا يومئذ حـدث الـسن ،          بني عبد األشهل وكان لنا جار من علماء أهل الكتاب وخ          

ويحك ، أيبعث الناس بعد موتهم      : فذكر القيامة والبعث والحساب والميزان والجنة والنار ، فقالوا له           

ى  ، يحم  نيا أعظم تَنُّوٍر في الد    دتحلَفُ به لود   أُ نعم ، والذي  : إلى جنة ونار ويجزون بأعمالهم؟ قال       

نبي يبعث مـن    : وما آية ذلك؟ قال     : ليه بأن ينجوا من نار القيامة ، قالوا          ويسد ع   ثم يدِخله إياه   نارا

فواهللا مـا ذهـب     . إن يستنفذ هذا الغالم عمري يدركه       : ومتى ذلك؟ فنظر إلي وقال      : مكة ، قالوا    

الليل والنهار حتى بعث اهللا رسوله نبيه محمد صلى اهللا عليه وسلم ، وذلك الحبر حي بين أظهرنـا                   

بلى ، ولكـن    : ويحك ، أليس الذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال           : ي هو بغيا وحسدا ، فقلنا له        فآمنا وبق 

   .»ليس به 

  

   ذكر من أخبر برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -  

  

لما ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ظهرت الرسالة وأعـالم النبـوة ،               : قال أهل العلم      

 بين كتفيه صلى اهللا عليه وسلم والصفات التي نعتـه اهللا بهـا فـي    الخاتم الذي كان: والرسالة منها  

التوراة وتكلمت بها األوائل كتبع واألوس بن حارثة وكعب بن لؤي وسفيان بن مجاشع وسيف بـن                 

سعادة وسيف ذي يزن وعمرو بن نوفل وورقة بن نوفل وعثكالن الحميري وعلماء اليهود وشاموال               

كعب اهللا بن سالم ، وابن يامين ، ومخيريق ،          : قاة ممن أسلم منهم     عالمهم صاحب تبع كما أخبر الث     

وكعب األحبار ، وبحيرى ، ويسطون ، وصاحب بـصرى ، ونـصارى الحبـشة ، والجـارود ،                   

وسليمان الفارسي ، والنجاشي ، والعاقب بن نجـرال ، وهرقـل ، وصـاحب رومـا ، ومقـوقس                   

 ، والزبير بن باطا ، وغير هـؤالء كثيـر        المصري ، وابن صوريا ، وابن أخطب ، وكعب بن أسد          

ممن آمن ومن كفر كلهم يعرفونه بالصفة والعيان ، فمن أراد اهللا سعادته شرح صـدره لإلسـالم ،                   

. ومن أراد اهللا شقاوته حسد وجحد وربما بذل نفسه للقتل وخراب الديار وال يختار مـا اختـار اهللا                    
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ب وشق وسطيح وسواد بن قارض وخُنـافر وأفعـى          وقد أنذرهم الكهان بما قالوا مثل شافع بن كلي        

. نجران والجدال بن قاسط والكندي وابن خلصة وسعد بن كوين وكثير من هؤالء ال يحصيهم العـد   

ويكفي من ذلك استنطاق الجن على ألسنة األصنام والهواتف من أجواف الصور ومـا وجـد فـي                  

﴿ : قال اهللا العظيم    . ن آمن وشقاوة من كفر      الحجارة منقوشا بالخط القديم ، فكان ذلك سببا لسعادة م         

ْؤِمنُونلَا ي مفَه لَى َأكْثَِرِهمُل عقَّ الْقَوح 1 ﴾لَقَد.   

  

 أثر مولد سيد الخلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على كسرى وإيوانه  

  

ـ            : قال أهل العلم       ي عـشرة   ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم االثنين عند الفجر الثنت

ولدته أمه آمنة بنت وهـب بـن   . ليلة من ربيع األول ، بعد قدوم الفيل إلى مكة بخمسة وستين يوما  

عبد مناف بن زهرة بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي ، فهي أفضل امرأة فـي قـريش                   

ات ومن أعظم المعجـز . نسبا وشرفا ، وأمها برة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد البر بن قصي               

أن الليلة التي ولد فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى وسقط منه أربعة عشر                  

شرفة معظم ذلك عند كسرى أنوشروان ملك الفرس يومئذ وما كان بأوشك بأن كتب له عامله مـن                  

لسماوة اليمن يخبره بأن بحيرة ساوة غاضت تلك الليلة ، وكتب إليه صاحب الشام يخبره بأن وادي ا                

قد انقطع تلك الليلة ، وكتب إليه صاحب طبرية أن الماء لم يجر في بحيرة طبريـة تلـك الليلـة ،                      

فلمـا  . وكتب إليه صاحب فارس يخبره أن النار خمدت تلك الليلة ولم تخمد قبل ذلك بـألف سـنة                   

ما وغما ، فخـال     تواترت األخبار وكان قد بلغ به الهم والغم من ارتجاس اإليوان لم يزده ذلك إال ه               

أيها الملك ، إني رأيت تلـك الليلـة رؤيـا           : بنفسه مع أعظم وزرائه الموبزان ، فقال له الموبزان          

رأيت إبال صعابا تقود خيال عرابا حتى اقتحمت دجلة وانتشرت فـي     : وما هي؟ قال    : هالتني ، قال    

فطلب على المنجمين   . تأويلها  البد من   : ال أدري ، قال     : فما عندك في رؤياك؟ قال      : البالد ، قال    

والكهنة واألحبار والغطاريف ، فقيل له أن بالحيرة عبد المسيح الغساني هو أعلم عـصره وأوحـد                 

ظهره ، فأرسل إلى عامله بالحيرة وهو النعمان بن المنذر أن جهز إلي عبد المسيح ساعة وصـولي              

ياه وعن تأويلها ، فقال لـه عبـد         كتابي إليك ، فجهزه من حينه ووجهه إليه ، فسأله كسرى عن رؤ            

إن خالي سطيحا بشرقي الشام وهو أعلم بها مني ، فجهزني إليـه ، فجهـزه مـن فـوره      : المسيح  

وأجمع علماء مملكته ورؤساءهم من أهل النوامس والهرامز والمرازب وأصحاب الثغور وهو فـي              

ام باألخبار المتواترة عليه مـن      غاية الجزع والفزع ، ولم يجد إال ما يزيده على ما عنده من االهتم             

                                                
  .7سورة يس ، اآلية  1
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فلما وصل عبد المسيح مشارق الشام سأل على خاله سطيح فقيل له أنـه فـي رمـق          . جميع البالد   

الموت ال يجيب من كلمه ، فأتاه مسرعا حتى وقف عليه فسلم عليه فلم يرد عليه السالم لما هو فيه،                    

  :قال عبد المسيح 

  

 مَأص َأم عمسالْ ِغطِْريفُ يمــين  ***َأم فَاد لَمن شَْأو ِبِه فَازـَالْع   نـــ

 اتْ الْخُطَِّة َلِضفَا ييَأع نم مـَووكاشف الكربة عن وجه الغصن***  ن  

 خُ َأتَاكشَي يالْح نَ آِل ِمنـــسن  ***هُأمو ِن ِذْئِب آِل ِمنب جـــحن   

 ضيَأب اِء فَضاضدالْ الروــبنقُ***  درالنَّاِب ضخم َأز ـصارر اُألذُن   

 وُلسِل رِم قَيجِري الْعسي سـِللْولَا *** ن بهرلَا الدهر يو بير مـالزن   

 وبِبي تَج ضاةٌ الَْأرلَنْدـشَ عنِني ***  زفَعنًا تَرجِوي وتَهِبي و جــون  

 تَّىاِر َأتَى حعآِجي يالْقَطَ الْجـون *** يِح ِفي تَلُفُّهالر غَاءوم بـَالد   نــ

  

 رأس  وال  عنـق   لـه   وليس  صدره  في  وكانتا  عينيه  فتح  المسيح  عبد  شعر  سطيح  سمع    فلما  

  ،  سـِطيحٍ   ِإلَـى  أتى  ،  مشيح  الجمل  على    المسيح  عبد  : قال  ثم  ،  واحدة  لحمة  اهللا  خلقه  وإنما  معين

لَى  شفىَأ  وقَدِريِح  عالض ،  ثَكعب  ِلكِني  مب  اناساِس  ، سِتجاِن  ِلارـودِ   ، الِْإيوخُمانِ   وـا   ، النِّيـرْؤيرو 

وبالَمِإذَا : المسيح  عبد  يا  .اِنز ةُ  ِتظهراِدي  جـف و ،  سـاوة   بحيرة  وغاضت  ، التِّلَاوةِ   واومالـس  ، 

 يـا  . مقام ببابل لفارس  وال ، شَامب ِلسِطيٍح  الشَّام  لَيسو  ، الِْهراوِة  صاِحب َظَهر  ،  فَاِرس  نَار  وخَمدتْ

 ثـم  . آٍت آٍت هـو  ما وكُلُّ ، الشُّرفَاِت من سقط ما عدِدب ،  ومِلكَاتٌ  ملُوك  ِمنْهم  يمِلكس  : المسيح  عبد

  : نفسه يخاطب المسيح عبد فقال . مكانه وقضي سطيح روح فاضت

  

 يروتغي تفريق يفزعنك ال *** شمير العزم ماضى فإنك شمر 

  

 ثـم   شديدا  غما  ذلك  فغمه  ،  وسمع  رأى  بما  فأخبره  كسرى  إلى  راجعا  وأخذ  راحلته  ركب  ثم  

 أربـع   فـي   العشرة  منهم  فملك  . الزمان  يدور  ملكا  عشر  أربعة  منا  يملك  ألن  : قال  بأن  نفسه  عزى

 وانقطـع  ملكهم وانقضى ، عنه اهللا رضي عفان بن عثمان خالفة إلى سنين ثالث في واألربعة  سنين
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 1} ممزق  كل  ملكهم  اهللا  مزق  { : قال  كتابه  مزقوا  لما  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  بدعوة  دابرهم

 اإليـوان   سقوط  عند  بها  األلسن  لتبلبل  بابل  وسميت  . واالها  وما  بابل  بالد  استفتحت  لما  اهللا  فمزقهم

 خمسة  منهم  ملك  ،  إمارتهم  من  وأضبط  ملكهم  من  أتقن  األرض  وجه  على  نيك  ولم  ،  اآليات  وظهور

 يزدجـر   وآخرهم  دارا  ملكهم  وأول  ،  وكُسر  سنة  خمسمائة  ملكهم  ودام  ،  امرأتان  فيهم  ملكا  وعشرين

 بطـن   في  وهو  الملك  ولى  األكتاف  ذو  صابور  أطغاهم  وكان  ،  عفان  بن  عثمان  زمن  في  ملك  الذي

 ،  بطنهـا   علـى   التاج  فوضع  الملك  يملك  بطنها  في  الذي  أن  الكهنة  أخبرت دارا  أبوه  مات  لما  ،  أمه

 ، خالفـه  من أكتاف يخلع كان ألنه األكتاف ذا  وسمي  ،  أمه  بطن  في  وهو  اآلفاق  لجميع  اسمه  وكتب

 كـسرى  وملكهـم  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  وولد  . والسود  وسجستان  نيسابور  بنى  الذي  وهو

 المنجمـون   وأخبره  ،  وحرة  جارية  ألف  عشر  اثنى  له  وكانت  ،  وأجرمهم  مأطغاه  وكان  ،  أنوشروان

 هـذا  مـن  أخـذ  من : عليها وكتب قارورة في سما  فألقى  ،  قاتلي  أقتل  وأنا  : فقال  مقتوال  يموت  أنه

 وجـد  بشيرويه المعروف قباذا ولده قتله فلما . شيء قواه من ينقص ولم سنة  جمع  شيء  أدنى  الدواء

 أحرقـوا   اإليـوان   المـسلمون   دخل  ولما  . واحد  وقت  في  معا  ودفنا  ميتا  فسقط  امنه  فأخذ  القارورة

  . ذهب من مثقال ألف ألف منها وأخرجوا ستوره

  

 باسمه تسمى من ومزايا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مولد فضل  

  

 أوالده  جميـع   علـى   يوثره  المطلب  عبد  جده  كان  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  ولد  ولما  

 مـن   السابع  اليوم  كان  فلما  . شأن  له  يكونن  ال  واهللا  فقال  ذلك  في  له  فقيل  اإلعجاب  غاية  به  بويعج

 مـا   ،  المطلب  عبد  يا  : قالوا  أكلوا  فلما  ،  قريشا  ودعا  المطلب  عبد  ذبح  وسلم  عليه  اهللا  صلى  والدته

 في  اهللا  مدهيح  أن  أردت  : قال  آباءك؟  أسماء  عن  رغبت  : فقالوا  ،  محمدا  : فقال  ولدك؟  سميت  الذي

 عليه  اهللا  صلى  قال  . مسرورا  مختونا  وسلم  عليه  اهللا  صلى  وولد  . األرض  في  الخلق  ويحمده  السماء

 ،  2} البيـت   أهل  عليكم  بورك  : نودوا  إال  محمدا  فيسمونه  مولود  لهم  يولد  بيت  أهل  من  ما  { : وسلم

                                                
كتاب الجهاد والسير ، باب دعـوة    ،» وسلم َأن يمزقوا كل ممزٍق  فَدعا علَيِهم النَِّبي صلَى اهللا علَيِه«: رواه البخاري في صحيحه بلفظ       1

:         ، ص 3: ، ج رى وقيصر والدعوة قبـل القتـال   اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه وما كتب النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى كس              

 وهو كذلك مفصال عند شيخ اإلسالم ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين          ؛  243:  ، ص    1:  ؛ وأحمد في مسنده ، ج        235

   . 316 – 315:  ، ص 1:  م ، ج 1999/  هـ 1419الرياض ، : المسيح ، دار العاصمة 
 إذا سميتم محمدا فال تجبهوه ، وال تحرموه وال تقبحوه ، بورك في محمد ، وفي بيت فيـه            «: لباني في كتابه بلفظ آخر وهو     ورد عند األ   2

الريـاض ،  :  ، انظر سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على األمة ، مكتبة المعارف   »محمد ، وفي مجلس فيه محمد       

  . 2574:  ، حديث رقم 85:  ، ص6:  م ، ج 2000/  هـ 1421
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 وجهـه   تقحمـوا   وال  تسبوه  وال  تضربوه  فال  محمدا  الغالم  سميتم  إذا  { : وسلم  عليه  اهللا  صلى  وقال

 العبد  يوقف  ال  تعالى  اهللا  إن  { : وسلم  عليه  اهللا  صلى  وقال  ،  1} المجلس  في  له  ووسعوا  قسمه  وأبروا

 اسـم  علـى  واسـمك  تعـصيني  مني استحييت ما ، عبدي : يقول  ثم  أحمد  أو  محمد  اسمه  يديه  بين

 اهللا فيقـول  ، علـي  قضاؤك جرى ، ربي يا : ويقول تعالى اهللا من حياءا رأسه العبد فينكس  حبيبي؟

 صـلى   محمد  حبيبي  اسم  على  اسمه  من  بناري  أعذب  أن  أستحيي  فأنا  جنتي  وبين  بينه  خلوا  : تعالى

 وعزتـي   : بـي   أسـري   ليلة  يقول  قائال  سمعت  { : وسلم  عليه  اهللا  صلى  وقال  ،  2} وسلم  عليه  اهللا

 مـا   فـأول   قبره  في  وضع  إذا  يتالم  أن  الخبر  وفي  . 3} بالنار  باسمك  سميته  من  عذبت  ال  وجاللي

 محمـد   أمـة   من  مؤمنا  كان  من  إال  االسم  بهذا  يسمى  ال  : له  قيل  محمدا  قال  فإذا  ،  اسمه  عن  يسأل

 فـي  محمد اسم كان ما { : وسلم عليه اهللا  صلى  وقال  . القبر  عذاب  من  فيعافى  وسلم  عليه  اهللا  صلى

 يسم  ولم  اإلسالم  في  أوالد  ثالثة  له  ولد  من  { : وسلم  عليه  اهللا  صلى  وقال  ،  4} لهم  اهللا  بارك  إال  بيت

 وقـال   ،  6} وثالثة  ومحمدان  محمدا  بيته  في  يكون  أن  أحدكم  ضر  ما  { ،  5} أخطأ  فقد  محمدا  أحدهم

 إال  معهـم   يحـضروه   ولم  محمد  اسمه  من  وفيهم  مشورة  في  قوم  اجتمع  ما  { : وسلم  عليه  اهللا  صلى

 أقحلـت   سنون  قريش  على  تتابعت  « : هاشم  بن  ضبعي أبي  بنت  رقية  وقالت  ،  7} أبدا  وخابوا  ندموا

                                                
:  عن عبيد اهللا بن أبي رافع ، عن أبيه رضي اهللا عنـه ، قـال         «) :  باسم البحر الزخار     المطبوع (ه  مسندروى البزار مثله بسنده في       1

ـ  ؛327:  ، ص 9: ج  . »إذا سميتم محمدا فال تضربوه وال تحرموه : سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يقول   اريخ بغـداد   وفي ت

  ؛ 91:  ، ص    3: ، ج   » وسعوا له في المجلس وال تقبحوا له وجهـا          أكرموه و أ إذا سميتم الولد محمدا ف     «: ذكره الخطيب البغدادي بلفظ     

حدثنا مكي حدثنا قطن :  وأخرجه بن عدي قال «: بنفس اللفظ ، وعلق عليه قائال)  هـ388 - هـ 317( وهو كذلك عند الحسين بن بكير 

إذا سميتم محمدا فال تسبوه ، وال تجبهوه ، وال  تعنفوه ، وال :  خالد بن يزيد حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ                حدثنا

هذا منكر عن ابن أبي ذئب ، وخالد بن يزيد أبو الهيثم العمري ، : قال ابن عدي . تضربوه ، وشرفوه ، وعظموه ، وكرموه ، وبروا قسمه 

:  م ، ص 1990/  هــ  1411طنطـا ،  : ، انظر فضائل التسمية بأحمد ومحمد للحسين بن بكير ، دار الصحابة للتراث    » ب  المكي كذا 

/  هـ 1386المدينة المنورة ، :  ومثله قال ابن الجوزي في الموضوعات ، باب التسمية بمحمد ، المكتبة السلفية    ؛ 26: ، رقم الحديث    34

 وأما األلباني في كتابه ، فقد ضعف جميع هذه األحاديث المذكورة ، انظر سلسلة األحاديث الـضعيفة                  ؛  155:  ، ص    1:  م ، ج     1966

   . 2649 – 2574 – 2573:  ، أرقام األحاديث على التوالي 160 – 85 – 84:  ، ص6: والموضوعة وأثرها السيء على األمة ، ج 
  . 17:  ، رقم الحديث 27: ، ص أخرجه الحسين بن بكير في فضائل التسمية بأحمد ومحمد  2
  .17: ذكره الحسين بن بكير في فضائل التسمية بأحمد ومحمد ، ص  3
« :   ، وقال  »وما كان اسم محمد في بيت إال جعل اهللا تعالى في ذلك البيت بركة               ...«: وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات بلفظ        4

 ، 23:  ومثله عند الحسين بن بكير في فضائل التسمية بأحمد ومحمد ، ص  ؛ 158 : ، ص 1: عات ، ج و، انظر الموض  » هذا ال يصح    

  . 11: حديث رقم 
 وابن الجـوزي   ؛ 19:  ، حديث رقم 28: أخرجه الحسين بن بكير بسنده عن واثلة بن األسقع في فضائل التسمية بأحمد ومحمد ، ص                 5

   . 154:  ، ص 1: في الموضوعات ، باب التسمية بمحمد ، ج 
   . 3:  ، حديث رقم 18 – 17:  أخرجه الحسين بن بكير بسنده عن أبي مليكة عن أبيه في فضائل التسمية بأحمد ومحمد ، ص 6
ما اجتمع قوم قط في مشورة ، فيهم رجل اسمه محمد ، لم يدخلوه في مشورتهم إال لم يبارك « : رواه ابن الجوزي في الموضوعات بلفظ   7

، رقم الحديث علـى  22 - 19:  ومثله عند الحسين بن بكير في فضائل التسمية بأحمد ومحمد ، ص              ؛  156:  ص    ، 1: ، ج   » لهم فيه   
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 أظلـتكم  قد ، قريش معشر يا : يقول هاتف صوت سمعت إذ  راقدة  أنا  فبينما  ،  العظم  وأدقت  الضرع

 يكظـم  فخـر  له ، العريم أشم أبيض طواال رجال منكم فانظروا  أال  ،  فيكم  المبعوث  النبي  بهذا  األيام

 المـاء  مـن  فليـستنوا  ، رجل بطن كل من إليه وليدلف  دهوول  هو  وليخلص  ،  إليه  تهدى  وسنه  عليه

  أال  ،  قبـيس   أبـا   وليرتقـوا   سـبعا   العتيق  بالبيت  وليطوفوا  الركن  وليلتمسوا  الطيب  من  وليمسحوا

 قالـت   . » وعـشتم   شئتم  ما  فعشتم  أال  ،  الطاهر  الطيب  وفيهم  أال  ،  القوم  وليؤمن  الرجل  وليستسقي

 إال  أبطحـي   يبق  فلم  قريش  سادات  على  رؤياي  فقصصت  ،  ليعق  ولَه  قد  مذعورة  فأصبحت  : رقية

 قـريش   عليـه   فالتامـت   ،  الحمد  شَيبة  المطلب  عبد  يعرفون  وكانوا  ،  الحمد  شَيبة  صفة  هذا  : وقال

 النبـي   بهـذا   قـريش   معشر  يا  األيام  أضلتكم  قد  : يقول  بهاتف  وإذا  رجل  بطن  كل  من  إليه  وانقض

 فـسقوا  بـه   قـام   المطلب  عبد  ذلك  سمع  فلما  ،  والخصب  بالحياء  الفَحيه  نجومه  ِإبان  وهذا  ،  الكريم

 بـذروة  قروا حتى حولهم يسرعون القوم وطفق قبيس أبا ارتقوا ثم ، وطافوا واستلموا الطيب  ومسوا

 عاتقـه   على  ورفعه  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  اعتضد  قد  المطلب  وعبد  جانبيه  فاستكفوا  الجبل

 عبيدك  وهؤالء  ،  مبخل  غير  ومسؤول  معلم  غير  عالم  وأنت  الكربة  وكاشف  ةالخل  ساد  اللهم  : قال  ثم

 وأمِطـرن   اللهـم   فاسمعن  ،  والخف  الظلف  أقحلت  التي  سنَتَهم  إليك  يشكون  حرِمك  بعذرات  وإماؤك

 . 1بثجيجـه  الوادي وكظ بمائها السماء تفجرت حتى برحوا فما . مغدقا مريعا متدفقا مغيثا غيثا  علينا

  :رقية فقالت ، وأهلها البطحاء بك عاشت الحمد شيبة يا لك هنيئا : المطلب لعبد قريش سادات تفقال

  

 المطـر وأجلود الحيا فقدنا وقد  *** بلدتــنا اهللا سقى الحمد بشيبة  

 وني بالماء فجاءوالشجر االنعام به فعاشت سحا ***  سبــل له ج  

 مضر به يوما شرتب من وخير *** طائــره بالميمون اهللا من منّا  

 خطـر وال عدل له األنام في ما *** به الغمام يستسقى األمر مبارك 

  

  

  

  
                                                                                                                                              

الكامـل فـي ضـعفاء    في )  هـ 365 - هـ 277( مام الحافط أبي أحمد عبد اهللا بن عدي الجرجاني إل كذلك أورده ا ؛ 9 – 4: التوالي  

كما أخرجه ابـن     .  173:  ، ص    1: ط ، ج    . د  : دار الفكر     ،  ضرب من الضعف    ألف ممن ينسب إلى    اسمهمن ابتداء    ، باب    الرجال

 ،تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من االماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلهافي  )  هـ571 -  هـ 499( عساكر

   .431:  ، ص 38 : ، ج  م1998/  هـ  1419 ، بيروت  :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
 .بسيله  اكتظ الوادي بثجيجه أي امتأل: وفي حديث رقية  . صوت انصبابه : ثجيج الماء   1
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 عليها وبركته وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسول حليمة إرضاع  

  

 : لهـا  يقـول  قائال نومها في أمه رأت وسلم عليه اهللا صلى مولد  من  قليلة  أيام  بعد  كان  فلما  

 قـد   بكر  بن  سعد  بني  من  نسوة  فإذا  المراضع  يلتمسون  قريش  عادة  وكانت  . مرضعة  البنك  التمسي

 : وسـلم   عليـه   اهللا  صلى  اهللا  رسول  ضير  السعدية  حليمة  قالت  . الرضعاء  يلتمسون  مكة  إلى  أقبلن

 فيها  الناس  جاع  وقد  شهباء  سنة  في  في  دراء  أتان  على  وأنا  العزى  عبد  بن  الحارث  زوجي  مع  جئت

 نرجوهـا   غـنم   لنا  وكانت  ،  به  أعلله  ما  يدي  في  أجد  وال  طشاع  ينام  ما  لي  ابن  ومعي  جهدوا  حتى

 كيف  بأكلها  نتقوت  بنا  أضر  قد  الجوع  رأينا  إن  قلنا  إنا  أال  ،  بقطرة  تبض  ما  واهللا  ،  شارفا  منها  فسقنا

 وكلهـن   وسـلم   عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  عليها  عرض  إال  منا  امرأة  تبق  لم  مكة  قدمنا  فلما  . كانت

 كـل  اتخـذت  ثـم   ،  جده  أو  عمه  يصنع  أن  عسى  وما  ،  الوالد  يحسن  وإنما  لضيرا  يكرم  يتيم  : يقلن

 مـن  اليتيم هذا أخذت : لهم قلت سعد بني نساء  سألوني  فلما  . غيره  أنا  أجد  ولم  رضيعا  منهن  واحدة

 أقبـل   حتـى   مسني  ما  فواهللا  الرحل  به  أتيت  فلما  . رضيع  دون  من  راجعة  أنا  وما  المطلب  عبد  بني

 الثدي  من  أروى  حتى  ولدي  وأرضعت  األيمن  ثديي  من  أروى  حتى  فأرضعته  اللبن  من  يمآلن  ثدياي

 ، حليمـة  يـا  : لي قال ثم . روينا حتى فحلبها لبنا تحفل فوجدها الشارفة لشاتنا  أبوه  قام  ثم  ،  األيسر

 شـباعا   بتنـا   ثم  ،  نحتسبه  نكن  لم  ما  الصبي  هذا  ببركة  اهللا  أعطانا  وقد  مباركة  نسمة  أصبنا  لقد  واهللا

 صـواحبي  مـع  بكر بن سعد بني لبالد الرجوع أردنا أصبحنا فلما ، الجهد من ننام  ال  ذلك  قبل  وكنا

 : لي  فيقلن  ،    بالركب  لتضع  األتان  وإن  ،  وولدي  وسلم  عليه  اهللا  صلى  محمدا  وحملت  األتان  فركبت

 : لـي   فيقلن  ،  واهللا  هي  : فأقول  عليها؟  معنا  جئت  التي  أتانك  أهذه  ،  ذؤيب  أبي  بنت  يا  علينا  أمسكي

 مـن   مـا   إنا  ثم  . الغالم  هذا  بركة  ألرجو  إني  : لهن  فأقول  ،  إقبالنا  حين  أذمت  كانت  وقد  شأنها  وما

 مكـة   مـن   به  الخروج  أردنا  فلما  . نظن  وال  نحسب  ال  ما  والبركة  الخير  من  نرى  إال  ذلك  بعد  ليلة

 مـن   يكـون   أن  عسى  ماو  : فأقول  ،  شأن  له  سيكون  يعش  إن  فإنه  خيرا  به  استوص  : أمه  لي  قالت

 التميمـة  وجـدت  وأنها له وضعها وفي به حملها في رأت بما تحدثني أمه  أخذت  ثم  يتيم؟  وهو  شأنه

  : تقول أنشدت ثم مكتوبة

  

 وعابـــر منجد كل ورب *** المسافر الركب هذا رب يا  

 الفواجر طريقة عن وأزجره *** طائــر فخير أقبل محمد  

 بطاهــر قلبه ليس سأحل  *** عائـر خلف كل من ونجه  
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 وساحــر وحاسد وغاسق  *** بالهواجــر ترصد وحية  

 والمعاشــر األحياء وسيد  *** وناصري مكرمي أراه إني 

  

 أغنامنـا   إن  حتـى   وبركـة   خير  زيادة  فيها  نرى  إال  ليلة  من  ما  واهللا  : السعدية  حليمة  قالت  

 شـباعا  يرحن الحارث غنم إن : عاتهملر يقولون والناس مسيئة سنة في  لبنا  حفال  بطانا  شباعا  تروح

 إن  ثم  . ذلك  نجد  وال  معهم  لنسرح  إنا  واهللا  : فيقولون  ،  يسرحون  حيث  تسرحون  ال  مالكم  ،  ال  وأنتم

       . شهر في الغلمان يشُبه ما والليلة اليوم في يشب كان وسلم عليه اهللا صلى محمدا

    

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسو بعالمات المطلب عبد يزن ذي بن سيف الملك إخبار  

  

 المنذر  بن  بالنعمان  ،  الحبشة  أخرجته  حين  ،  يزن  ذو  سيف  انتصر  لما  : السير  علم  أهل  قال  

 غلب  البحر  في  جيشا  وأعطاه  أنوشروان  كسرى  إلى  به  وذهب  ،  واالها  وما  والعراق  الحيرة  صاحب

 من  كان  إن  ،  يزن  ذي  سيف  نع  سل  السودان  غلبتم  إذا  : األساورى  الجيش  ألمير  قال  ،  السودان  به

 عنـه   سـأل   فلما  ،  األول  الفصل  في  كله  ذلك  ذكر  تقدم  وقد  . إلي  برأسه  فابعث  وإال  فتوجه  الملوك

 وأشـعارها   وأشـرافها   العـرب   وفود  فكانت  . مملكته  إلى  ورده  فتوجه  الحميريين  الملوك  من  وجده

 عبـد  : منهم واالها وما مكة أهل من هاوأشراف قريش وفد أتاه فلما  ،  والتهنئة  لالمتراح  تأتيه  وأقيالها

 جدعان،  بن  اهللا  وعبد  ،  شمس  عبد  بن  وأمية  ،  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  جد  هاشم  بن  المطلب

 قـصره   فـي   الـيمن   صنعاء  في  فوجدوه  ،  قريش  أشراف  من  وغيرهم  أسد  بن  خويلد  بن  والمغيرة

 ، لهـم  فـأذن  عليـه  واستأذنوا . تقدم قدو  ،  األبيات  . . . الوتر  ليطلب  : فيه  قيل  الذي  وهو  غمدان

 مـضمخا   وجـدوه   عليـه   دخلوا  فلما  ،  بسنتين  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  مولد  بعد  ذلك  وكان

 فدنا  ،  ويساره  يمينه  عن  الملوك  وأبناء  يديه  بين  وسيفه  مفرقة  في  المسك  وبيض  عليه  يلوح  ،  بالعنبر

 أيهـا  : فقـال  ، فتكلم  الملوك  يدي  بين  يتكلم  ممن  تكن  إن  : له  فقيل  الكالم  في  فاستأذن  المطلب  عبد

 أرومتـه،   طابت  منبتا  وأنبتك  ،  باذخا  شامخا  ،  منيعا  صعبا  ،  رفيعا  محال  أحلك  تعالى  اهللا  إن  ،  الملك

 اللعـن  أبيت - وأنت  ،  موطن  وأطيب  معدن  أكرم  في  فرعه  وبسق  ،  أصله  وتمكن  جرثومته  وعزت

  العماد  عليها  الذي  وعمودها  ،  تنقاد  به  الذي  وأصلها  بالدال  تخصب  به  الذي  ورفيعها  العرب  رأس    -

 ،  خلـف   خير  لنا  وأنت  سلف  خير  لنا  سلفك  ،  تشاد  إليه  الذي  ووزيرها  العباد  يلجأ  إليه  الذي  ومعقلها

 وسـدنة   اهللا  حـرم   أهل  الملك  أيها  ونحن  ،  خلفه  أنت  من  يهلك  ولن  ،  سلفه  انت  من  ذكر  يخمل  ولن

 وأطاع  قدرك  أعال  الذي  هللا  فالحمد  ،  همه  فرجنا  الذي  الكرب  كشف  من  ،  ناأبهج  الذي  أََشْخصنا  بيته،
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 عبـد  أنـا  : قـال  أنـت؟  وأيهم : قال . التعزية وفد ال التهنئة وفد الملك أيها فنحن  ،  وشبرك  باعك

 منـه  فـدنا  ، أدن : قـال  ، نعم : قال ، أختنا ابن : قال ، قصي بن مناف عبد  بن  هشام  بن  المطلب

 ثـم   شهرا  بإكرامهم  أمر  ثم  . سهال  ومستناخا  وأهال  مرحبا  : قال  ،  أصحابه  وعلى  عليه وأقبل  فأدناه

 أمـري   سـر   من  إليك  مفوض  إني  ،  المطلب  عبد  يا  : وقال  1مجلسه  وأخلى  المطلب  عبد  إلى  أرسل

 عنـدك   فلـيكن   عليه  فأطلعتك  معدنه  وجدتك  ولكني  ،  إياه  أبثه  وال  به  له  أبح  لم  غيرك  كان  لو  علما

 الكتـاب  فـي  وجـدت  إنـي  ، المطلب عبد يا . أمره  بالغ  اهللا  إن  ،  به  اهللا  يأذن  حتى  امطوي  مصونا

 وفضيلة  الحياة  شرف  فيه  جسيما  وخطرا  عظيما  خبرا  ألنفسنا  اخترناه  الذي  المخزون  والعلم  المكنون

 ، الملـك  أيهـا  : المطلـب  عبد فقال ، المطلب عبد يا خاصة ولك كافة ولرهطك  عامة  للناس  الوفاة

 ولد  إذا  : فقال  ،  زمر  بعد  زمرا  والحضر  والبدو  والمدر  الوبر  أهل  فداك  ذلك؟  هو  فما  وسر  بر مثلك

 عبـد  قال . القيامة يوم إلى زعامته به ولكم اإلمامة له كانت شامة كتفيه وبين عالمة به غالم  بتهامة

 هيبتـه  الولـو  وحامـد  شـاكر  للملـك  وإنا ، وافد  به  آب  ما  بخير  أبت  لقد  ،  اللعنة  أبيت  : المطلب

 أن  الملـك   رأى  فـإن   سرورا  به  أزداد  ما  إياي  بشارته  كشف  عن  لسألته  وإكرامه  وإجالله  وإعظامه

 حينـه  هذا  ،  المطلب  عبد  يا  : يزن  ذي  سيف  فقال  ،  اإليضاح  بعض  لي  أوضح  فقد  بإفصاح  يخبرني

 كأن  أبيض  نينالعي  أنجل  الساقين  خدلج  ،  وسلم  عليه  اهللا  صلى  محمد  اسمه  ،  ولد  قد  أو  فيه  يولد  الذي

 واهللا مـرارا  ولـدناه  وقـد  ، وعمه جده ويكفله وأمه أبوه يموت ، شامة كتفيه  بين  ،  قمر  فلقة  وجهه

 أعـداءه  عـن   بهـم   ويـضرب   أعداءه  بهم  ويذل  أولياءه  بهم  يعز  ،  أنصارا  له  وجاعل  جهارا  باعثه

 ويخمـد  ، الـشيطان  ويدحر الرحمان يعبد ، األرض كرائم بهم ويستفتح ، عرض عن بهم  ويضرب

 وحكمـه   فـصل   قوله  ،  ويبطله  المنكر  عن  وينهى  ويفعله  بالمعروف  يأمر  ،  األوثان  ويكسر  النيران

 وعـال  صـدرك  ثَلـج  ، المطلب عبد يا : الملك له فقال  ،  ساجدا  هللا  المطلب  عبد  فخر  : قال  . عدل

 عبد  اسمه  ابن لي  كان  ،  الملك  اهللا  أصلح  ،  نعم  : قال  ذكرت؟  مما  شيئا  أحسست  هل  ،  وقدرك  كعبك

 عبـد  بن وهب بنت  آمنة  لها  يقال  قومي  كرائم  من  كريمة  فزوجته  ،  رفيقا  وعليه  معجبا  به  وكنت  اهللا

 أبـوه  مات ، الساقين خدلج محمدا فسميته غالما  فولدت  حمل  على  مشتملة  وهي  به  فأصيبت  ،  مناف

 والبيت  : سيف  له  قال  ، عالمة  من  الملك  ذكر  ما  كل  وفيه  شامة  كتفيه  بين  ،  وعمه  أنا  وكفلته  2وأمه

 وكـن   ،  أعداؤه  فإنهم  اليهود  من  بابنك  فاحتفظ  ،  الكذب  غير  لجده  المطلب  عبد  يا  إنك  ،  الحجب  ذي

 تـدخلهم  أن آمن لست فإني ، معك ممن  الخبر  هذا  واطو  ،  سبيال  عليه  لهم  يجعل  لم  اهللا  فإن  كفيال  له

                                                
 .أي طلبه منفردا وقابله في خلوة  1
 ال ذكر لنا الكاتب أن عبد المطلب قدم إلى سيف ذي يزن وعمر رسول اهللا أنذاك  السنتين ، فكان بذلك يتيم األب فقط ألن أمه آمنة كانت      2

  .تزال على قيد الحياة ، في حين يذكر هنا موت أبيه وأمه لما قدم عبد المطلب على سيف ذي يزن وهذا خطأ من المؤلف 



  للحاج الشطيبي االندلسي كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان

 133 

 فـاعلون   وهـم   الحبائـل   لـك   وينهبـوا  الغوائل  لك  فيبتغون  ،  الرئاسة  دونهم  لك  تكون  بأن  النفاسة

 ملكـي   دار  بيثرب  وأصير  ورجلي  بخيلي  إليه  لسرت  مبعثه  قبل  مجتاحي  الموت  أن  ولوال  وأبناؤهم،

 عـاداه  مـن  علـى  وظهيره ونصيره ووزيره صاحبه فأكون وقراره  داره  ألنها  ،  جاره  أكون  بحيث

 أهـل  وأهلهـا  أمره استحكام بها ربيث مدينة  أن  السابق  والعلم  الناطق  الكتاب  في  أجد  فإني  ،  وأراده

 العرب  أسنان  ألوطأت  العاهات  وأقيه  اآلفات  عليه  أحذر  أني  ولوال  ،  قبره  موضع  هي  وإنما  ،  نصرة

 بمـن   تقصير  غير  من  إليك  ذلك  صارف  ولكني  ،  ذكره  سنه  حداثة  مع  وأعلنت  أمره  وأظهرت  كعبه

 وعـشرة   اإلمـاء   مـن   وعشر  لعبيدا  من  وعشرة  اإلبل  من  بمائة  القوم  من  واحد  لكل  أمر  ثم  . معك

 بعـشرة   المطلـب   لعبد  وأمر  ،  عنبرا  مملوءة  وبكرش  الفضة  من  أرطال  وعشرة  الذهب  من  أرطال

 فمـات   ،  علي  أمره  من  يكون  ما  واعرض  إلي  بخبره  فأت  الحول  رأس  كان  إذا  : قال  ثم  ذلك  أمثال

  . الحول قبل اهللا رحمه يزن ذي سيف

 بمـا   يغبطنـي   ولكن  ،  نفاذ  إلى  ذلك  فإن  ،  الملك  بعطاء  لرج  يغبطني  ال  : المطلب  عبد  قال    

 بعـد  نبأه ولتعلمن : لهم فيقول ؟  الحمد  شيبة  يا  ذاك  وما  : له  فيقولون  ،  وذكره  شرفه  العقبى  في  بقي

  . حين

   : يقول شمس عبد بن أمية فكان  

  

 ها النصح جلبناونــوق أجمال أكوار إلى *** المطايا تحقُب  

 عميـق فج من صنعاء إلى *** ـــيتعال مراتعها مغلغلة  

 الطريـق ذم بطونها ذوات *** وتغري يزن ذي ابن بنا تؤم  

 بروق إلى الوميض موافقة  *** بروقـا مخايله من وترعى  

 العريق والحسب الملك بدار ***  صارت صنعاء وافقت فلما  

  

 الصدر شق حادثة  

  

 سـنتين  أكمـل  وسـلم  عليه اهللا ىصل اهللا ورسول وقعت  ألنها  الحكاية  هذه  هنا  ذكرت  وإنما  

 الغلمـان   رددن  قد  المراضع  إن  : لبعلها  حليمة  فقالت  رضاعته  وتمت  ،  غالم  يِشبه  ال  ما  فيها  وشب

 إمـساكه   على  استطعنا  وإن  أمه  إلى  نرده  ونحن  ،  يخفى  ال  ما  الغالم  هذا  بركة  من  شاهدنا  قد  ونحن

 فقـالوا   ،  يزن  ذي  عند  من  اليمن  من  رجعوا لما  المطلب  عبد  وجده  أمه  على  به  فقدموا  . نفارقه  فال

 مكـة  وبـاء  مـن   عليه  نخاف  ونحن  الصبي  هذا  من  خيرا  أعظم  وال  بركة  أكثر  رأينا  ما  واهللا  : لهم
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 بـه   فرجعنـا   ،  لنا  أذنت  حتى  والدته  مع  ومازلنا  . معنا  يرجع  فدعوه  ،  بها  الحر  شدة  عند  وأسقامها

 أخـوه   أتـى   إذ  ،  لنا  بهما  ويرعون  وأخوه  هو  بيوتال  خلف  يلعب  هو  فبينما  . أشهر  أربعة  به  فأقمنا

 فأخـذاه   ،  بيض  ثياب  عليهما  رجالن  أتاه  القرشي  أخي  إن  : لنا  يقول  وهو  البيت  في  وأبوه  وأنا  يشتد

 إلـي  أجهـش  رآنـي  فلما ، لونه انتقع قد قائما فوجدناه نحوه نجري فخرجنا . بطنه  وشقا  وأضجعاه

 بـيض  ثيـاب  عليهمـا  ، بطني فشقا رجالن جائني  : قال  بني؟  اي  لك  ما  : وقلت  إلينا  فضممناه  باكيا

 غـسال   ثـم   فألقاها  علقة  منه  فأخرجا  شقاه  ثم  قلبي  فاستخرجا  ،  ثلجا  مملوءة  ذهب  من  طست  معهما

 فـوزنني   ،  زنـه   : لـصاحبه   أحدهما  قال  ثم  . كان  كما  رداه  نقياه  إذا  حتى  الثلج  بذلك  وقلبي  بطني

 فـوزنني   ،  بـألف   زنـه   : فقـال   ،  فوزنتهم  فوزنني  ،  بمائة  زنه : فقال  ،  فوزنتهم  أمتي  من  بعشرة

 مـن  أصـيب  قـد  إال أراه ما : أبوه فقال . لوزنهم ألف بمائة  وزنته  فلو  عنه  دعه  : فقال  ،  فوزنتهم

 رأتنـا   فلما  ،  مكة  به  فقدمنا  . حاله  ويتقوى  به  يظهر  أن  قبل  حليمة  يا  بأهله  الغالم  ألحقي  ،  الشياطين

 حبـسه؟   علـى   حريصين  كنتما  وقد  أسألكماه  أن  قبل  به  أرجعكما  الذي  ما  : التوق  حالنا  أنكرت  أمه

 ، بقـصته  فـأخبراني  شأنا لكما إن واهللا : فقالت ، إليك رجوعه سرنا : وقلنا له  شهدنا  ما  كتْم  فأردنا

 البنـي  إن واهللا ، عليكمـا  وال عليـه  بأس ال : فقالت ،  له  جرى  ما  بكل  أخبرناها  حتى  بنا  تزل  ولم

 أكبر  اهللا  : يقول  سمعته  وأنها  وضعه  حين  لها  جرى  وما  حمله  عند  رات  الذي  بالنور  حدثتنا  ثم  شأنا،

 كنت  لقد  واهللا  : حليمة  فقالت  ،  وأصيال  بكرة  اهللا  وسبحان  ،  كثيرا  هللا  والحمد  ،  كبيرا  أكبر  ،  أكبر  اهللا

 منظفـا   نقيا  هأجد  وإنما  ،  قط  نجوى  وال  بوال  له  غسلت  ما  ،  وسرور  دعة  أهنى  في  رضاعه  مدة  في

 أرضـعه  وكنـت  ، مثله إلى يرجع وال فيه يبول وليلة  يوم  كل  في  وقت  له  وكان  ،  ذلك  من  فأتعجب

 وكان  شريكا  له  أن  لعلمه  ذلك  في  أعطي  فكأنه  ،  يقربه  فال  األيسر  أعطيته  فإذا  فيرضعه  األيمن  ثديي

  . وأعمامه وجده أمه عند ذلك بعد فكان . ألخيه األيسر الثدي

  

 طالب أبي لعمه ووصيته أمه وفاة بعد للنبي المطلب عبد كفالة  

  

 لهـا  وبـسط   فأكرمهـا   ،  بالمدينة  وهو  السعدية  حليمة  عليه  دخلت  الرسالة  له  اهللا  أكمل  ولما  

 بنـي   وحـق   حقـي   : فقال  ،  اهللا  رسول  يا  قومي  : فقالت  ،  أماه  يا  شئت  ما  سلي  : لها  وقال  رداءها

 كان  ما  لها  ووهب  وخادما  ماال  أعطاها  ثم  . اهللا  رسول  يا كذلك  وحقنا  : كلهم  الناس  فقال  ،  لك  هاشم

 خمـس   وسـلم   عليه  اهللا  صلى  بلغ  فلما  . ألف  بمائة  عنه  اهللا  رضي  عثمان  منها  فاشتراه  ،  بخيبر  له

 ،  النجـار   بـن   عـدي   بني  أخواله  عند  زائرا  ،  أيمن  أم  حاضنته  ومعه  المدينة  إلى  أمه  حملته  سنين

 جـاءه   النهـار   نـصف   عند  األيام  بعض  في  كان  فلما  . النجار  بني  من  النابغة  بدار  بالمدينة  ونزلت
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 فقـال  إليهمـا  فأخرجتـه  ، إليـه  ننظر الغالم  هذا  لنا  أخرجي  : أيمن  ألم  وقاال  ،  اليهود  من  رجالن

 مـن   يده  على  البلدة  هذه  في  وسيكون  ،  هجرته  دار  المدينة  وهذه  األمة  هذه  نبي  هذا  : لآلخر  أحدهما

 ، مكـة  إلى انصرفنا ثم شهرا به فأقامت ألمه ذلك فذكرت : أيمن أم قالت ، عظيم أمر  والسبي  القتل

 صـلى   وورث  مكة  إلى  أيمن  أم  به  ورجعت  ،  باألبواء  يعرف  الذي  بالموضع  الطريق  في  أمه  فماتت

 تزوج  أن  إلى  وسلم  عليه  اهللا  صلى  تحضنه  أيمن  أم  وبقيت  ،  غنم  وقطيع  جمال  خمس  وسلم  عليه  اهللا

 مـن   فقربه  المطلب  عبد  جده  كفله  أمه  ماتت  ولما  . ذلك  عند  أيمن  أم  فأعتق  هاعن  اهللا  رضي  خديجة

 عبـد   جده  وكفله  ،  سنين  ست  ابن  أمه  ماتت  لما  وسلم  عليه  اهللا  صلى  وكان  بنيه  سائر  من  أكثر  نفسه

 عبـد   والـده   شقيق  لكونه  طالب  أبو  عمه  وكفله  ،  سنين  ثمان  ابن  وهو  وتركه  ومات  عامين  المطلب

 بـه  يبر   وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  أم  موت  بعد  المطلب  عبد  يزل  ولم  « : عباس ابن  قال  .اهللا

 قامـة   وأطـولهم   وجهـا   الناس  أحسن  المطلب  عبد  وكان  ،  بنيه  جميع  من  أكثر  له  ويرقّ  البر  غاية

 علـى   أحد  يجلس  لم  الحجر  في  له  فرش  وإذا  ،  أحبه  إال  أحد  يراه  كان  ما  أنه  حتى  بشاشة  وأسمحهم

 : جـده  لهـم  فيقول أعمامه فينتهره ، سنين سبع ابن  وهو  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  إال  فراشه

 زمـزم   ولـى   المطلب  عبد  هلك  ولما  ،  بعده  وال  قبله  أحد  يبلغه  لم  ما  الشرف  من  ليبلغن  فواهللا  دعوه

 قرهـا فأ اإلسالم قام حتى يده في تزل ولم  سنا  إخوانه  أحدث  يومئذ  وهو  ،  العباس  ولده  بعده  والسقاية

 اهللا  صـلى   اهللا  رسـول   وأقام  . » الدنيا  تمام  إلى  العباس  بسقاية  تعرف  فهي  وسلم  عليه  اهللا  صلى  له

 لمـا   المطلـب   عبـد   أن  وذلـك   ،  عليه  له  المطلب  عبد  أبيه  بوصية  طالب  أبي  عمه  مع  وسلم  عليه

 حبـي  علمت دق  ،  طالب  أبا  يا  : له  وقال  اهللا  عبد  شقيق  كان  ألنه  طالب  أبا  ولده  نادى  الوفاة  حضرته

 ولـدي  هو إنما ، أبت يا : طالب أبو فقال ، بعدي من فيه تحفظني كيف فانظر عليه  وتحفظي  لمحمد

  : يقول فأنشد ، أبدا جزته ال واهللا أخي وابن

  

 فـــــرد أبيه مع بموحد ***بعــدي مناف عبد يا أوصيك  

 الوجــد في له كاألم فكنت *** المهـــد ضجيع وهو فارقه  

 الوعــد نفاذ خفت إذا حتى *** والكبــر أجشائها من تيه قد  

 اللحـد في غيبته الذي بابني  *** للرفــد أهله أرجى أوصيك  

 مـــرد ذو والقول لي فقال ***  بالعمــد يكن لم منه بالكره  

 الرفــد في  ولده كادني  إال ***  معد في عشت ما أخي ابن يا  

 القصـد لنيل هأرجو محمـد ***  الرشــد باب ذلك أرى إني  
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 العهـد أهل غالم علمت قد  ***  مبدي األمور من أمرا وكان  

 األشـد البدن ذي على يعلو  ***  نجـــد أهل سيد الفتى إن 

  

   : منشدا وقال أفاق ثم ، الموت سياق في وهو ساعة سكت ثم

  

 تجـــارب ذو وهو مناف عبد  ***بطالــب كنيته من أوصيت  

 آيـــــب غير غاب قد الذي *** وابـن األقارب أقرب محمد  

 المعاتــــب كشمعة لي فقال  *** األطايــب صفوة أخي ابن  

 واجـب علي الحق فثابت غائب *** غيــر كنت إن توصيني ال  

 الرغائــــب مقتبل له قلبي  *** والذوائـب العرف ذو محمد  

 الراهـــب قول اهللا يحق فإن  ***  الراغب غير باأليس ولست  

 كالجنايــــب يقتاد الذي هو  *** وكاتــب عالم حبر كل من  

 المتــاوب إلى تاب ومن أيضا *** واألخاشـب باألبطح حل من  

  

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع الراهب بحيرى قصة  

  

 فـي  وكان ،  طالب  أبي  عمه  مع  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  وبقي  المطلب  عبد  توفي  ثم  

 فأتـاه   ،  لهم  ويعتاف  إليهم  ينظر  بغلمانهم  قريش  تأتيه  مكة  قدم  إذا  زداأل  من  عائف  رجل  الوقت  ذلك

 أيـن  : قـال  ثم برهة تشاغل إليه  نظر  فلما  ،  جملتهم  في  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  برسول  طالب  أبو

 ،  ويلكم  : يقول  فجعل  ،  عنه  غيبه  عليه  حرصه  طالب  أبو  رأى  فلما  ،  به  علي  هنا؟  كان  الذي  الغالم

   . طالب أبو عليه يرده فلم ، عظيم شأن له ليكون واهللا ، آنفا رأيت لذيا الغالم أين

 لوصـية   وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  على  فخاف  الشام  إلى  التجارة  أراد  طالب  أبا  إن  ثم  

 نزلـوا   فلمـا   ،  سـنين   تسع  ابن  وهو  الشام  إلى  معه  فحمله  ،  العائف  قول  من  سمعه  وِلما  عليه  أبيه

 علـم   لـه   ينتهـي   وكـان   ،  له  صومعة  في  بحيرى  له  يقال  راهب  بها  كان الشام  أرض  من  بصرى

 عـن   كـابرا   يتوارثونه  وكانوا  ،  األنبياء  وأخبار  الِحدثان  علم  عن  يتكلم  كتاب  عنده  وكان  النصرانية

 فلمـا   . يكلمهم  فال  الصومعة  حول  ينزلون  عام  كل  واالها  وما  واليمن  الحجاز  أركاب  وكانت  ،  كابر

 حيـث  معهم تمشي الغمامة الراهب  رأى  حدث  غالم  وهو  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  معهم  كان
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 عليـه   اهللا  صـلى   اهللا  رسول  ونزل  ونزلوا  القوم  فسبق  ماء  عين  على  شجرة  هناك  وكانت  ،  صاروا

 عليـه   اهللا  صـلى   اهللا  رسـول   أنه  الراهب  فعلم  ،  وأغصانها  بظلها  عليه  فمالت  بطرفها  بعدهم  وسلم

 الراهـب   لهـم   فـصنع   ،  دونهم  من  تظله  الغمامة  رأى  ثم  ،  نبي  على  إال  تئمتل  ال  الشجر  ألن  وسلم،

 وسـلم  عليـه   اهللا  صلى  اهللا  رسول  وتخلف  كلهم  فأتوا  ،  كلهم  بإحضارهم  وأمر  ،  إليه  ودعاهم  طعاما

 من  فأشرف  موضعها  في  تزل  لم  فرآها  الغمامة  الراهب  نظر  حضروا  فلما  . سنه  لحداثة  الرجال  عند

 تـأتوا   لم  إنكم  : لهم  فقال  ،  وأظلته  أغصانها  عليه  حنت  قد  حولها  كانت  التي  الشجرة  فرأى  صومعته

 فليحـضر   نـادوه   : لهم  قال  ،  الرحال  في  السن  حديث  غالم  إال  منا  تخلف  ما  : له  فقالوا  ،  بأجمعكم

 شـديدا   لحظا  ويلحظها  الغمامة  يترقب  والراهب  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  فأتى  فنادوه  ،  معكم

 وللصفات  جسده  جميع  إلى  وينظر  وسكناته  وحركاته  صفاته  يرتقب  الراهب  فصار  ،  عندهم بلغ  حتى

 ، غـالم  يـا  : بحيرى قال أكلوا فلما ، وسلم عليه اهللا صلى كله ذلك فيه فوجد  الكتاب  في  عنده  التي

 ال  : وسـلم   عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  فقال  اسمك؟  عن  أخبرتني  ما  أال  ،  والعزى  الالت  بحق  أسألك

 عما  أخبرتني  أال  ،  عليك  باهللا  : فقال  ،  كبغضهما  قط  شيئا  أبغضت  ما  فواهللا  ،  والعزى  بالالت  سألنيت

 وهـو   أموره  وجميع  ويقظته  نومه  وعن  أشياء  عن  يسأله  فجعل  ،  لك  بدا  عما  سل  : قال  عنه؟  أسألك

ـ  نظر ثم ، الكتاب  في  هوعنده  كما  ذلك  الراهب  فيجد  بالحق  يخبره  وسلم  عليه  اهللا  صلى  ظهـره  ىإل

 ابني،  : قال  منك؟  الغالم  هذا  ما  : طالب  ألبي  الراهب  فقال  . المحجم  أثر  مثل  كتفيه  بين  الخاتم  فرأى

 وأمـه  مـات  : قال أبوه؟ فعل فما : قال ، أخي ابن إنه : قال ،  حيا  أباه  أظن  وما  بابنك  هو  ما  : قال

 عرفـوا  إن فواهللا ، اليهود هعلي واحذر  بلده  إلى  أخيك  بابن  ارجع  ،  صدقت  : الراهب  قال  ،  به  حبلى

 إلـى   طالـب   أبو  عمه  به  فخرج  . عظيم  شأن  أخيك  البن  سيكون  وإنه  ،  شرا  ليبغونه  عرفت  ما  منه

 ،  ودريـس   وتمـام   زرير  : منهم  الكتاب  أهل  من  نفر  بالشام  وهو  ولحقه  ،  تجارته  من  فرغ  لما  مكة

 يلحقه  ما  واهللا  : لهم  قال  قد  رىبحي  كان  أنهم  إال  مرارا  به  وهموا  بحيرى  شاهده  ما  كل  منه  وشاهدوا

   . أبدا إليه يدرككم ال تعالى اهللا وإن تدركون ال ما منه تطلبوا فال ، بسوء أحد

 أقـدار  مـن  يحفظـه  تعـالى   واهللا  طالب  أبي  عمه  مع  يتربى  وسلم  عليه  اهللا  صلى  يزل  ولم  

 ورقـة  وجـه  وحسن حسب وأكرم خلق وحسن مروءة على ينشأ وسلم عليه اهللا صلى وهو  الجاهلية

  : القائل يقول وفيه ، وسلم عليه اهللا صلى األمين إال ليسمونه حتى أمانة وأعظم حديث

  

 وأمجـــــد أعلى واهللا  ببرهانه *** عبـــده أرسل اهللا أن تر ألم  

 ويشهــــــد يلوح مشهور اهللا  *** مـــن خاتم للنبوة عليه أغر 
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 أشهـــد الخمس في لمؤذنا قال إذ *** اسمه إلى النبي اسم اإلله وضم  

 محمـــد وهذا محمود العرش فذو *** ليجلــــه اسمه من له فشق  

  

 الكعبة بناء مراحل 

  

  للكعبة القرشي البناء -  

  

 شـرارة  فطـارت  الكعبة امرأة بخرت ، أعوام عشرة سنه من وسلم عليه اهللا صلى  بلغ  ولما  

 الندوة  دار  في  فاجتمعوا  بناءها  يجددوا  أن  قريش  فأراد  وهت  قد  الكعبة  فكانت  ،  الكعبة  ثياب  فأحرقت

 وسـموا   ،  ألنفـسهم   بهـا   تدينوا  بدعا  وابتدعوا  الناس  جميع  وأطعموا  طعاما  وصنعوا  اإلبل  ونحروا

 إبـراهيم  ذريـة  نحن : وقالوا ، عليهم ما وعليه لهم ما له مكة سكن من لكل  وجعلوا  الحمس  أنفسهم

 عرفة  إلى  للخروج  نحتاج  وال  والتعظيم  الجاه  من  لنا  ما  ألحد  ليس  ،  مكة  وسكان  ووالته  الحرم  وأهل

 أنفـسهم  علـى  شـرطوا  ثم ، غيره نعظم وال البيت حرمة  من  نخرج  وال  الحج  1 شرائع لتعظيم  وال

 ، الـسمن   يسلو  وال  ،  األقط  يقاط  أن  مكة  لقاطن  ينبغي  ال  قالوا  انهم  : منها  دينهم  في  زادوها  شروطا

 ، بالليـل  والنساء بالنهار الرجال ، عرايا يطوفوا وأن  ،  الحرم  إلى  الحل  من  جاء  طعام  من  يأكل  وال

 الـشفتين  بـين  الـريح   خـروج   وهو  الصفير  والمكاء  ،  وتصدية  مكاء  إال  الطواف  في  يتكلمون  وال

 مـن   أجابـك   مـا   كل  والصدى  ،  ببعض  بعضها  الكفين  يضرب  فباليدين  التصدية  وأما  ،  بالتصويت

 مـن  اسـتحيى  فمـن   ،  صـدا   فيسمى  بالليل  يتكلم  طائر  لوك  ،  وغيرهما  والجدران  الجبال  أصوات

 ينتفـع  أن ألحد يحل فال الثياب تلك ألقى طوافه من  فرغ  فإذا  ،  بثيابه  أو  بثوب  طاف  عريانا  الطواف

  . اإلسالم جاء حتى ذلك على فكانوا ، يمسها وال بها

ـ   عليه  اهللا  صلى  عمره  من  سنة  أربعين  بعد  وسلم  عليه  اهللا  صلى  النبي  وبعث    وبعـدما   لموس

 علـى  الكـالم  بعـض  األول الفصل في تقدم وقد ، الكعبة  بنيان  على  اتفقوا  الشروط  هذه  من  فرغوا

 فيهـا   ينصبون  أنهم  غير  الجاهلية  في  معظمة  الكعبة  تزل  ولم  . تعالى  اهللا  شاء  إن  هنا  ونذكره  البيت

 األولـى   : مـرتين   ةالكعب  بنت  قريشا  أن  وذلك  ،  اإلسالم  جاء  حتى  لألصنام  فيها  وينحرون  األصنام

 خمـس   ابـن   وسلم  عليه  اهللا  صلى  وهو  والثانية  ،  سنين  عشر  ابن  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  ورسول

 ؟  أوال  للناس  وضع  بيت  أي  ،  اهللا  رسول  يا  قيل  . ذلك  من  العلم  أهل  ذكر  ما  وسنذكر  ،  سنة  وثالثين

ِللنَّـاِس لَلَّـِذي ِببكَّـةَ مباركًـا وهـدى      ِإن َأوَل بيٍت وِضـع     ﴿  : تعالى  قال  ،  الحرام  المسجد  : قال
                                                

  .شعائر بدل شرائع ) ر(جاء في نسخة  1



  للحاج الشطيبي االندلسي كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان

 139 

الَِمينرسول  يا  بينهما  كان  كم  : قيل  ،  األقصى  المسجد  ثم  : قال  ؟  اهللا  رسول  يا  ماذا  ثم  : قيل  ،1﴾لِّلْع 

   . سنة أربعون : قال ؟ اهللا

  

  تعالى اهللا بأمر المشرفة للكعبة المالئكة بناء -  

   

كعبة لألرض قبل أن يخلق الدنيا بألفي عام ، ثـم خلـق اهللا               وضع اهللا ال   «: قال ابن عباس      

 أي  2 ﴾ والْـَأرض بعـد ذَِلـك دحاهـا       ﴿  : األرض ودحاها من تحت تلك القواعد وهو قوله تعالى          

أراد صلى اهللا عليه وسلم المدة التي بين بناء إبراهيم للبيت الحرام وبين             : وقال أهل العلم     . »بسطها

ِإن َأوَل بيٍت وِضع ِللنَّاِس      ﴿ : تعالى  قوله  معنى  في  قتادة  وقال  ،   السالم لبيت المقدس   بناء داود عليه  

 ،  4﴾  خَِليفَـةً   اَألرِض  ِفـي   جاِعـلٌ   ِإنِّـي  ﴿  : للمالئكة  قال  لما  تعالى  اهللا  إن  « : قال  3﴾لَلَِّذي ِببكَّةَ   

 العتراضـهم   عليهم  فغضب  5﴾  الدماء  ويسِفك  ِفيها  يفِْسد  من  ِفيها  َأتَجعُل ﴿  : بقولهم  عليه  اعترضوا

 بـه   طافوا  أن  بعد  عنهم  فعفى  العفو  منه  ويطلبون  ويستغفرون  ويتوبون  حوله  يطوفون  بعرشه  فالذوا

 ، األرض سـكان  مـن  العصاة به يطوفوا األرض في بيتا لي ابنوا : للمالئكة قال ثم  ،  أشواط  سبعة

  . حائط غير من ربضا المالئكة فبنته ، الجنة من آدم نزول قبل وذلك

  

  المالئكة بنته الذي الربض على للكعبة آدم بناء -  

  

 هو  والربض  ،  جدارا  الربض  ذلك  على  ابن  أن  إليه  اهللا  أوحى  األرض  إلى  آدم  اهللا  أهبط  فلما  

 ومـن  ، سـيناء  طور ومن  ، حرا جبل  من  : أجبل  خمسة  من  آدم  فبناه  ،  بالحائط  المستدير  األساس

 مـع   المـستدير   ربـضه   وجعل  ،  الطور  جبل  وهو  زيتا  طور  ومن  ،  الجود  جبل  ومن  ،  البنان  جبل

 البـشرية   ضرورات  اهللا  وعلمها  حواء  زوجته  وبين  بينه  اهللا  أجمع  فلما  . حرا  جبل  من  حائطه  أصل

 مناسـك  وتعلمهم معهم تطوف والمالئكة بالبيت يطوفون  فكانوا  ،  البيت  على  ونصبوها  خيمة  صنعوا

  . » الحج
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 اآلن  تعـرف   مغارة  في  بها  وسكنا  الهند  بالد  إلى  رجعا  ثم  سنة  مائة  بمكة  بزوجته  آدم  وأقام  

 ألنهمـا  اللبـاس  منها وعمال األنعام من أزواج ثمانية  عليهما  اهللا  أنزل  وفيها  دفنا  وفيها  ،  آدم  بمغارة

 . الحـرام  اهللا بيت إلى والحج للموسم عام كل يأتيان  وصارا  ،  والبرد  بالحر  جلودهما  تغيرت  قد  كانا

 اهللا  صـلى   اهللا  رسول  قال  . يباشرها  ولم  حواء  إلى  يلتفت  لم  سنة  مائة  آدم  بقي  هابيال  قابيل  قتل  فلما

 وهت  آدم  مات  ولما  . توحش  تأبل  ومعنى  } هابيل  ولدها  مقتل  عند  حواء  إلى  آدم  تأبل  { : وسلم  عليه

 ولـم   . وحـدها   بالحجارة  ذلك  قبل  كانتو  ،  والحجارة  بالطين  السالم  عليه  شيث  بناءها  فجدد  الكعبة

 المالئكـة  ورفعتها الرابعة السماء إلى الكعبة  اهللا  فرفع  الطوفان  جاء  حتى  شيث  بناء  على  الكعبة  تزل

  . األرض تحت المالئكة بنته الذي األساس وبقي المعمور البيت إلى

  

  للكعبة وبنائهما وإسماعيل إبراهيم خبر -  

  

 وال  مـاء   هناك  يكن  ولم  مكة  لوادي  وصال  أرمينية  إلى  هاجر زوجته  مع  إبرهيم  خرج  ولما  

 طعامهمـا  بقيـة  لهمـا  ترك عنهما  االنصراف  أراد  فلما  ،    إسماعيل  فولدت  الطلق  فجاءها  ،  عمارة

 ِباللِّه  مِمنْه  آمن  من  الثَّمراِت  ِمن  َأهلَه  وارزقْ  آِمنًا  بلَدا  هَذَا  اجعْل  رب ﴿  : بقوله  لهما  ودعا  وشرابهما

 فقالت  ،  اآلية  1﴾ الْمِصير  وِبْئس  النَّاِر  عذَاِب  ِإلَى  َأضطَره  ثُم  قَِليالً  فَُأمتِّعه  كَفَر  ومن  قَاَل  اآلِخِر  والْيوِم

 لهمـا   تـرك   ما  فرغ  فلما  . وانصرف  اهللا  استودعهما  ثم  ،  نعم  : قال  هنا؟  بتركنا  أمرك  أاهللا  : هاجر

 ثقـة   الوافـدين   تترقب  والمروة  الصفا  بين  تتردد  وصارت  زمزم  موضع  في  الصبي تركت  ،  والزاد

 الـسماء   مـن   ملـك   فنـزل   ،  والمروة  الصفا  بين  السعي  سنّة  فبقيت  . وديعته  يضيع  ال  اهللا  أن  منها

 األرض  وجه  على  جاريا  عينا  لكان  عجلتها  ولوال  ،  زمزم  ماء  فتفجر  إسماعيل  بقدم  األرض  فضرب

 ولمـا  ، تعالى اهللا بإذن إال السالم عليه إبراهيم يأت ولم . السالم  عليه  إبراهيم  دعوةب  القيامة  يوم  إلى

 اسـتجابة   وكانـت   ،  البيـت   موضع  على  تدل  السكينة  أعطاه  البيت  موضع  يأتي  أن  تعالى  اهللا  أمره

 سكرأ  رأس  ولها  بها  تسير  ،  الهفافة  تسمى  ريحا  بها  اهللا  وكّل  اإلنسان  كوجه  وجه  لها  سحابة  السكينة

 علـى   وعلـم   موضـعي   علـى   علم  : له  قالت  البيت  موضع  على  وقفت  فلما  . كالم  لها  يسمع  الهر

 أنهـا   وقيـل   ،  2﴾ الْبيِت  مكَان  ِلِإبراِهيم  بوْأنَا  وِإذْ ﴿  : تعالى  قوله  معنى  وهو  ،  وانصرفت  موضعها

 وارزقْ  آِمنًا  بلَدا  هَذَا  اجعْل  رب ﴿  : السالم  عليه  إبراهيم  دعا  ولما  . العنكبوت  يتبوأ  كما  البيت  بوأت
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لَهَأه  اِت  ِمنرمـن  فمـا  ، آدم أقـدام  مـواطيء  مواضع بجناحه يمسح أن جبريل اهللا أمر  ،  1﴾ الثَّم 

 اهللا  أمـر   ثـم   . والهند  مكة  بين  ما  الساعة  قيام  إلى  معمور  وهو  إال  فيه  قدمه  يضع  آدم  كان  موضع

 أقـرب  وهـي  تهامة في ونزلها أسبوعا بها وطاف مكة بها وقدم مالشا بلد من الطائف  فاقتلع  جبريل

 جبريـل  بها طاف ألنها الطائف سميت : فقيل ، الطائف في إال فواكه الحجاز في ليس ،  مكة  بساتين

 الجنـة   أنها  وقيل  ،  باسمه  فسميت  سورها  بنا  الدمون  له  يقال  الطوف  من  رجال  أن  وقيل  السالم  عليه

 مـا   على  كفيه  يقلب  فأصبح  ،  الكهف  سورة  في  المذكورة  أنها  قيل  ،  قلموال  ن  سورة  في  ذكرت  التي

 فـي   المذكورون  وأما  ،  إسرائيل  بني  ملوك  من  ملك  ابن  الجنة  صاحب  الرجل  هذا  وكان  ،  فيها  أنفق

 واهللا  المفـسرون   ذكره  ذلك  كل  ،  اليمن  صنعاء  من  فراسخ  على  ضوران  قرية  من  قوم  فهم  والقلم  ن

  . أصح أيهم أعلم

 تـسمى   كانـت   أنهـا   قيل  ،  الربض  لتريه  السكينة  وأعطاه  الكعبة  ببناء  إبراهيم  اهللا  أمر ولما  

 الـسالم  عليـه  إبراهيم فكان  ،  البيت  أساس  عن  له  فكشفت  الحية  كرأس  ورأس  جناحان  لها  الحجوج

 بزوجتـه  الـشام  أرض في كان السالم عليه إبراهيم أن وذلك رجال 2سبعون يطيقها ال  أحجارا  يرفع

 وإنما  األرض  إلى  ينزل  ال  أن  سارة  عاهدته  مكة  من  الخروج  أراد  فلما  ،  البيت  ببناء  اهللا  رهفأم  سارة

 بـالنزول   أمـر   ،  وإسماعيل  هو  قواعده  ورفع  ببناءه  أمر  البيت  وصل  فلما  ،  ويرجع  ولده  على  يقف

 الحجـر   في  رجله  وغاص  عليه  فنزل  ،  وعده  يخلف  لئال  األرض  من  الحجر  له  وارتفع  الحجر  على

 هللا  الحمـد   « : عنـه   اهللا  رضي  الخطاب  بن  عمر  قال  . مصلى  اهللا  اتخذه  الذي  المقام  في  لذيا  وهو

 اهللا﴿  فـأنزل     ،  مصلى  إبراهيم  مقام  من  اتخذنا  لو  ،  اهللا  رسول  يا  قلت  ،  ثالث  في  ربي  وفقني  الذي

 البـار   يـراهن   فال  نساؤك حجبت  لو  ،  اهللا  رسول  يا  : وقلت  ،  3﴾  مصلى  ِإبراِهيم  مقَاِم  ِمن  واتَِّخذُواْ

 اهللا  فـأنزل   الحـرام   اهللا  لبيـت   صلينا  لو  ،  اهللا  رسول  يا  : وقلت  ،  الحجاب  آية  اهللا  فأنزل  ،  والفاجر

 يـا   : لـه   قيـل   الحجر  على  إبراهيم  نزل  ولما  . » 4﴾  الْحراِم  الْمسِجِد  شَطْر  وجهك  فَولِّ ﴿  : تعالى

 فعلـم   البيت  ببناء  أمر  ثم  ،  5﴾ وفَّى  الَِّذي  وِإبراِهيم ﴿  : عظيمال  اهللا  قال  ،  بنذرك  وافيت  قد  ،  إبراهيم

 ، بالبيـت  المستدير  األساس  وهو  الربض  له  فبرز  وإسماعيل  هو  يحفر  وأخذ  6الحجون  ظل  قدر  على
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ـ  السِميع َأنتَ ِإنَّك  ِمنَّا  تَقَبْل  ربنَا ﴿  : قاال  استراحا  وكلما  بالحجارة  يبنيان  أخذا  ثم  فبنياهـا  ، 1﴾ يمالْعِل

 سـدال   تُـسدل   عليها  توضع  ثيابها  وكانت  األعناق  تقتحمها  ما  قدر  وكانت  ،  تراب  فيه  ليس  بالرضم

 إبـراهيم   أكمـل   فلما  ،  باديا  سورها  على  موضعه  األسود  والحجر  أركان  ثالثة  ذات  وكانت  ،  عليها

 وتُـب   منَاِسكَنَا  وَأِرنَا  لَّك  مسِلمةً  ُأمةً  ذُريِتنَا  ِمنو  لَك  مسِلميِن  واجعلْنَا  ربنَا ﴿  : قاال  بناءها  وإسماعيل

 الـركن  موضـع  إلـى  بالبنيـان  السالم عليه إبراهيم انتهى ولما . 2﴾ الرِحيم التَّواب  َأنتَ  ِإنَّك  علَينَآ

 حجـرا  يلتمس عيلإسما فذهب للناس علما أجعله  حجرا  ناولني  ،  بني  يا  : إسماعيل  البنه  قال  األسعد

 بهـذا  جـاءك  مـن   ،  أبـت   يا  : فقال  ،  موضعه  ووضعه  بالركن  أتى  قد  فوجده  فرجع  شيئا  يجد  فلم

 جبل  من  ينادي  مناديا  سمعت  لك  قلت  ما  لي  تطلب  ذهبت  لما  ،  غيره  إلى  يكلُني  ال  من  : قال  الحجر؟

 أبـيض  حجر وهو عداألس بالحجر  هو  فإذا  ،  فخذها  وديعة  عندي  لك  ،  الرحمان  خليل  يا  : قبيس  أبي

 بناء  من  فرغا  ولما  . الجنة  بقاع  فيه  ليرى  ذلك  فأعطاه  معه  ينزله  أن  آدم  اهللا  سأل  ،  الجنة  ياقوت  من

 كنـز   هنـاك   فلـي   ،  مكة  أسفل  من  أجياد  إلى  اخرج  : له  يقول  قائال  نومه  في  إسماعيل  رأى  البيت

 يـدر  ولـم  خرج استيقظ لماف ، لك أستجب فادعني خرجت فإذا  ،  الكعبة  بناء  على  جزاء  لك  أعطيته

 كـسائر  وحـشا  الخيـل  وكانت  ،  واآلخرة  الدنيا  خير  أسألك  إني  اللهم  : قال  أن  اهللا  فألهمه  يدعو  بما

 مـن  النـداء  وإذا ، يده تحت ناصيته وضع حتى إليه أقبل إال فرس اهللا دعا حين يبق  فلم  ،  الوحوش

 { : وسـلم  عليه اهللا  صلى  اهللا  رسول  قال  ،  ةواآلخر  الدنيا  خير  وفيها  ميامين  فإنها  اركبوها  : اهللا  قبل

 اكتـسب   الوقت  ذلك  ومن  ،  3} كنز  وبطونها  عز  ظهورها  القيامة  يوم  إلى  الخير  نواصيها  في  الخيل

 هـو   ووائل  اهللا  سميع  إسماعيل  ومعنى  . وذريته  السالم  عليه  إسماعيل  ميراث  فالخيل  ،  الخيل  الناس

  . عربيا الفرس سمي ولذلك 4اهللا

  

   للكعبة األول ريشق بناء -  

  

 احترقـت   لما  بنائها  على  قريش  اتفقت  أن  إلى  السالم  عليه  إسماعيل  بناء  على  الكعبة  وبقيت  

 صـلى  اهللا رسول قال ،  سنين  عشر  ابن  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  ورسول  ،  للكعبة  المرأة  تجمير  من

 إزاره  وأخذ  تعرى  قد  وكلنا  عبةالك  لبناء  الحجارة  ننقل  قريش  غلمان  في  رأيتني  لقد  { : وسلم  عليه  اهللا

                                                
  .127 اآلية  ، سورة البقرة1
  .128 اآلية  ، سورة البقرة2
 ، انظر صحيح البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، »ظهورها عز وبطونها كنز« : رواه البخاري بألفاظ مختلفة من غير ذكر ذيل الحديث  3

  . 215:  ، ص 3: باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، ج 
  .بالسريانية هو اهللا " إيل " ألن  4
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 فمـا  ، استتر : لي وقال  وجيعة  لكمة  الكم  فلكمني  مثلهم  فصنعت  ،  الحجارة  يحمل  رقبته  على  فحمله

 ينقلـون  وهم نمرة عليه كانت وسلم عليه اهللا صلى أنه أخرى رواية وفي . 1} بعدها  عورة  لي  ريئت

 فبدت  ،  قريش  غلمان  فعلت  كما  عاتقه  لىع  يضعها  أن  فأراد  النمرة  عليه  فضاقت  أجياد  من  الحجارة

 بناؤهـا  ليجـدد  3رضمها هدم أرادوا ولما . ذلك بعد عريانا ير فلم ، عورتك 2خمر : فنودي  عورته

 منها  حجرا  أحد  أراد  كلما  فجعلت  ،  البطن  بيضاء  الظهر  سوداء  الحبائر  قطعة  مثل  حية  لهم  تعرضت

 أردنـا   إنمـا   ،  ربنا  يا  : يقولون  وهم  اهللا  إلى  اوضجو  المقام  عند  فاجتمعوا  ،  إليه  وسعت  فاها  فتحت

 أبـيض  الظهر اسود النسر  من  عظيم  بطائر  وإذا  . لك  بدا  ما  فافعل  واال  رضيت  فإن  ،  بيتك  تشريف

 الحيـة   قفـا   في  مخالبه  فغرز  ،  الطير  جناح  حفيف  والخوات  خوات  وله  السماء  من  انقض  قد  البطن

 الرضـم   موضع  في  فوجدوا  الرضم  كشفوا  حتى  البنيان نقضوا  ثم  . ذنبها  تجر  نحوأجياد  بها  وانطلق

 ذو  اهللا  أنـا   : مكتوب  فيه  فإذا  السريانية  يعرف  كان  اليهود  من  بحبر  فأتوا  ،  بالسريانية  مكتوبا  حجرا

 ال  ،  حفا  أمالك  بسبعة  وحففتها  والقمر  الشمس  وصورت  واألرض  السماوات  خلقت  يوم  خلقتها  ،  بكة

 : فيـه   مكتوبـا   كتابا  المقام  في  ووجدوا  . واللبن  الماء  في  ِألهلها  تَبارك  ،  أخشابها  يزول  حتى  تزول

 مـن  : مكتوب فيه منقوشا حجرا الكعبة في ووجدوا ، أهلها من ألحد يحلها ال ، الحرام اهللا بيت  مكة

 أجل  ،  الحسنات  وتجزون  السيئات  تعملون  ،  ندامة  يحصد  شرا  يزرع  ومن  غبطة  يحصد  خيرا  يزرع

 معـول  رجل فأخذ ،  ببعض  بعضه  أخذ  قد  وجدوه  الربض  كشفوا  ولما  . نبالع  الشوك  من  يجنى  كما

 وشرعوا  فتركوهم  ،  كلها  مكة  تحركت  أنها  رواية  وفي  . جميعها  فتحرك  منهم  واحدا  به  وحرك  حديد

 علـى  الكعبـة  باب وكان ، سقف غير من للكعبة األول البناء هو فهذا . تراب بال بالرضم البناء  في

 الـسيل   من  ردفوه  قريش  بنوه  فلما  ،  باألرض  وجرهم  العماليق  عهد  وعلى  المالس  عليه  إبراهيم  عهد

  . الطوفان فهدمها والحجارة بالطين بناها آدم بن شيث كان وقد ، الوصائل البيت وكسوا

  

                                                
وهذه القصة شبيهة بما في الصحيح عند بناء الكعبة حين كان ينقل هو وعمـه   «:   هذا الحديث أورده ابن كثير في البداية والنهاية وقال   1

ني عمرو بن دينار أنه سـمع  أخبرنا ابن جريج أخبر: قال عبد الرزاق   . فإن لم تكنها فهي متقدمة عليها كالتوطئة لها واهللا أعلم  ، العباس

لما بنيت الكعبة ذهب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينقل الحجارة فقال العباس لرسول اهللا صلى اهللا عليـه و                : جابر بن عبد اهللا يقول        

 . شد عليـه إزاره إزاري ف: اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة ففعل فخر إلى األرض و طمحت عيناه إلى السماء ثم قام فقال    : سلم    

 فصل في منشئه عليه الصالة والسالم ومرباه وكفاية اهللا لـه ،             ، انظر البداية والنهاية ،    » أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الرزاق        

؛  349:  ، ص 2: ج   ،1988 / 1408 الطبعـة االولـى    ، دار إحياء التراث العربي    ،   وحياطته ، وكيف كان يتيما فأواه وعائال فأغناه       

 مكة  : مكتبة دار الباز كذلك اورده البيهقي في السنن لكبرى ،  ؛ 234 - 233:  ، ص    4: انظر صحيح البخاري ، باب بنيان الكعبة ، ج          

   . 227:  ، ص 2:  ، ج 1994/ 1414المكرمة  ، 
 .ها طّأي غَ 2
  .الصخرة الكبيرة : رضم  3
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 الفجار حرب 

  

 بين  1الفجار  حرب  هاجت  سنة  عشر  أربعة  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  سن  من  بلغ  ولما  

 أجـاز  الهوازنيأن عروة الرحال بن عتبة  أن بسبب  ،  عيالن  قيس  وبين  كنانة  من  معها  ومن  قريش

 علـى   أتجيزهـا   : الكنـاني   البراض له  فقال  ،  الحيرة  على  كسرى  عامل  المنذر  بن  للنعمان  2لطيمة

 الـشهر   فـي   وقتله  البراض إليه  فقام  ،  الحرام  اهللا  شهر  ألنه    الخلق  جميع  وعلى  ،  نعم  : قال  كنانة؟

 وكانـت   . عـيالن   وقـيس   كنانة  : الرجالن  هذان  فيه  فجر  لما  الفجار  حرب  سميت  ذلكفل  ،  الحرام

 . قيس  على  لكنانة  النهار  وسط  في  عاد  ثم  كنانة  على  لقيس  النهار  أول  فيه  الظفر  كان  عظيمة  حرب

  . 3} بها رموهم إذا عدوهم نبل عليهم أرد أعمامي مع كنت { : وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال

  

 وسلم عليه اهللا صلى محمد نبوة عن لخديجة نوفل بن رقةو خبر  

  

خمس وعشرون سنة تـزوج خديجـة        وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  عمر  من  مضى  ولما  

بنت خويلد رضي اهللا عنها ، وكانت من أعظم نساء قريش شرفا وأكثرهم ماال وحسبا ، وكانت لهـا      

وكان ورقة بن   . ال وتستأجر بأموالها الرجال     نعمة يرغب في مثلها ، وكانت تقارض الرجال باألمو        

نوفل لم يكن في عصره أعرف منه بأخبار األنبياء وكانت تناسب ورقة من الخؤولة وكانت محبـة                 

 الحـالل  يبـين  نبيا قريش من  اهللا  سيبعث  إنه  ،  خديجة  يا  : ورقة  لهافي أخبار األنبياء ، فكان يقول       

 قـد   وقته  وهذا  ،  الرحمان  إلى  ويدعو  الطغيان  ويقتل  وثاناأل  يكسر  ،  اإلسالم  بشرائع  ويقوم  والحرام

 فيقـول   هـو؟   من  والرحيم  اهللا  ناشدتك  : فتقول  . وصفاته  بنعوته  الناس  َأعرف  وانا  ،  نجومه  طلعت

 كتفيه بين ، نعم  : لها  قال  عالمة؟  من  له  فهل  : له  قالت  ،  المطلب  عبد  بن  اهللا  عبد  بن  محمد  إنه  :لها

 تظلـه   غمامـة   ،  نعم  : قال  ظاهرة؟  عالمة  من  له  فهل  ،  باطنة  عالمة  هذه  : له فقالت  ،  النبوة  خاتم

 صـلى  محمدا رأت إذا خديجة فصارت . ذلك على اهللا اطلعه من يراها وإنما ،  أحد  كل  يراها  وليس

 فلمـا   ؛  الـشمس   حـر   تقيه  ،  سار  حيثما  معه  تسير  فرأتها  تظله  التي  الغمامة  تترقب  وسلم  عليه  اهللا

 تتخـذي   أال  استطعت  فإن  ،  رأيت  بما  سعدت  لقد  : لها  فقال  رأت  بما  ورقة  أخبرت  ليهاع  اهللا  أطلعها

                                                
 .تلة وسمي الفجار ألن القتال جرى في الشهر الحرام ففروا فيه جميعا بمعنى المفاجرة كالقتال والمقا: الفجار بكسر الفاء  1
 .أجار لطيمة واللطيمة الجمال التي تحمل التجارة ، من طيب وبر وأشباههما : كذا عند ابن هشام  ، أي تجارة 2
:  ، ص1: ار ، مؤسسة علوم القرآن ، ج انظر السيرة النبوية البن هشام ، كفالة أبي طالب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حرب الفج 3

186.  
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 طلـب  في عمري أفنيت ولقد ، والبرهان والنور والشأن الدرجة  تُنال  واهللا  فمنه  ؛  فافعلي    غيره  بعال

  : يقول أنشد ثم ، بالعيان أراه حتى ذلك أطلب أزل ولم الرحمان دين

  

 سائح الفسيحة األرض في أرضك عن *** ــيفاعلم خديجة يا فإني وإال  

 وصالـــح هود العبدان صدق كما *** صادقـــا يرسل اهللا ان والبد  

 واضح الدين من مشهور األرض على *** له يرى حتى وإبراهيم وموسى  

 ورائـــــح عاد الخلق إله بوحي *** فإنـــه سواه بعال تنكحي فال  

  

 وسلم ليهع اهللا صلى الخلق سيد من خديجة زواج  

  

 يكون  أن  وتتمناه  وسلم  عليه  اهللا  صلى  محمد  تترقب  وجعلت  خديجة  سر  في  ورقة  كالم  فوقع  

 جاءهـا  فلمـا  ، ميسرة له يقال غالما إليه فبعثت ، وعيانه نعته من وسمعت شانه من رأت  لما  بعلها

 وبعثـت   نهام  ذلك  فقبل  ،  التجارة  في  قريش  عادة  كانت  كما  الشام  إلى  به  ليتاجر  ماال  عليه  عرضت

 يترقـب  عبـدها  أوصـت  قد وكانت قريش من نفر في  الشام  إلى  تاجرا  وخرج  ،  ميسرة  الغالم  معه

 وفـضله  وعقلـه  بركته من يرى كله العير فكان ، وسلم  عليه  اهللا  صلى  النبي  أحوال  وجميع  الغمامة

 قربـوا   فلمـا   . توجه  حيثما  تظله  الغمامة  ورأوا  ،  قط  لغيره  يرى  ال  ما  وسلم  عليه  اهللا  صلى  وحلمه

 الغمامـة   رأى  الراهـب   رآهم  فلما  ،  راهب  صومعة  من  قريبة  شجرة  ظل  في  وعرسوا  الشام  أرض

 هـذا   مـن   : للعبد  قال  ثم  ،  الطريق  ذلك  سالكي  من  أحدا  يكلم  ال  وكان  الراهب  فاطلع  ،  فوقهم  التي

 قـال  ،  الحـرم   أهل  من  قريش  من  رجل  هو  : ميسرة  له  فقال  الشجرة؟  هذه  تحت  نزل  الذي  الرجل

 ما  واشتروا  سلعتهم  وباعوا  مضوا  ثم  . نبي  إال  عليه  فمالت  الشجرة  هذه  تحت  نزل  ما  واهللا  : الراهب

 صـلى   اهللا  ورسول  الغمامة  حابسين  ملكين  يوما  رأى  ميسرة  كان  وقد  مكة  إلى  قافلين  وأقبلوا  أرادوا

 ولمـا   ،  فقط  الغمامة  إال  ميسرة  مع  من  ير  ولم  ،  بها  يظالنه  معه  يسيران  وهما  يسير  وسلم  عليه  اهللا

 والملكـين   وبالغمامـة   ،  وسلم  عليه  اهللا  صلى  حاله  من  رأوا  ما  بكل  خديجة  ميسرة  أخبر  مكة  قدموا

 فـي  حبـه  اهللا  فـأوقع   تجارتهم  في  العظيم  الربح  من  به  جاءوا  بما  أخبرها  ثم  ،  الراهب  مقالة  وذكر

 يرغبـون  قـريش  كبار أن لتعلم وإنك شأني عليك  يخف  لم  ،  عمي  ابن  يا  : وقالت  إليه  فبعثت  قلبها،

 بعـض  على اهللا أطلعني وقد ، حديثك وصدق خلقك وحسن وأمانتك لقرابتك فيك رغبت  قد  وإني  في

 طالـب  أبي عمه  إلى  أرسلت  ثم  ،  الفضل  من  به  اهللا  خصك  بما  يحرمني  ال  أن  أسأله  وأنا  خصائصك

 ثملوا  فإذا  ،  عمها  ،  أسد  بن  دخويل  معهم  وادع  قريش  كبائر  إليها  وادع  وليمة  اصنع  ،  عم  يا  : وقالت



  للحاج الشطيبي االندلسي كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان

 146 

 فـي   يناولهم  وأثوابا  أساور  له  مدت  ثم  . وسلم  عليه  اهللا  صلى  محمد  أخيك  البن  فاخطبني  الخمر  من

 بـه  أمرتـه  مـا  وفعـل  طالب أبو فمضى . بذلك أوصته ثم الوليمة به ليقيم ماال وأعطته ،  خطبتها

 مـا  : فقـال  ، واألثـواب  األساور نكرت خويلد أصبح فلما ، واألثواب  األساور  وقبض  إياه  وأعطاها

 فاستتم  ،  قبلها  من  األمر  أن  فعلم  ،  وسلم  عليه  اهللا  صلى  محمدا  أخيك  بنت  أعطيت  إنك  : له  قيل  هذا؟

  . بكرة عشرين وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وأصدقها لها ذلك

  

 يوسف وقبر إسرائيل بني عجوز خبر   

  

 نزلـوا   يتزوجهـا   أن  قبل  بمالها  الشام  إلى  تاجرا  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  سافر  ولما  

 :للشيخ  وسلم  عليه  اهللا  صلى  قال  ارتحلوا  فلما  ،  أمكنه  بما  فأكرمهم  ،  وعجوز  شيخ  فيه  فرد  بيت  على

 اهللا  صـلى   اهللا  رسول  بعث  فلما  ،  1} اهللا  شاء  إن  خيرا  تصب  فاته  بتهامة  ظهر  قد  بنبي  سمعت  إذا  {

 حالـه  عن وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  فسأله  وعرفه  عليه  وسلم فأتاه  للشيخ  خبره  بلغ  وسلم  عليه

 اهللا صـلى  اهللا رسـول  فقال ،  نعجة  ثمانين  أريد  : الشيخ  فقال  ،  علي  تمن  : له  قال  ثم  العجوز  وعن

 اهللا رسـول  قال الشيخ انصرف فلما ، الرحمان عبد يا له أوفها : عوف بن  الرحمان  لعبد  وسلم  عليه

 عجـوز  ومن : فقالوا ، موسى عجوز مثل يكون أن  الشيخ  هذا  أحوج  كان  ما  : وسلم  عليه  اهللا  صلى

 فـي  موسى خرج فلما ، بصرها ذهب حتى عمرت  الصديق  يوسف  بنت  : قال  اهللا؟  رسول  يا  موسى

 يوسـف   عظـام   معـك   تحمل  حتى  الطريق  تجد  ال  إنك  : له  فقيل  اهللا  فسأل  ،  الطريق  عن  تاه  سفره

 تـدلك   هـي   كذا  بموضع  بصرها  ذهب  قد  عجوز  ابنته  : له  قيل  رب؟  يا  هي  واين  : قال  ،  الصديق

 ،  نعـم   : قـال   ،  موسـى   يا  : يكلمها  أن  قبل  حسه  سمعت  حين  من  فنادته  إليها  موسى  فجاء  ،  عليه

 يبلغنـي   أن  اهللا  تسأل  حتى  عليها  أدلك  ال  : قالت  هي؟  وأين  ،  نعم  : قال  ،  يوسف  لعظام  جئت  :قالت

 ، الجنـة  فـي  درجتـك  في يجعلني وأن  ،  بصري  علي  يرد  أن  : قالت  أملك؟  وما  : لها  قال  ،  أملي

 مـن  صـندوق  وفيه الحديد من عمود إلى  به  أتت  ثم  سؤالها  وأجاب  بصرها  عليها  فرد  لها  اهللا  فسأل

 وسط  في  دفنوه  لما  : موسى  فسألها  ،  السالم  عليه  يوسف  عظام  وفيه  الحديد  من  بسلسلة  موثق  الحديد

 اآلخر  وجذب  فأخصب  اآلخر  الجانب  إلى  فنقلناه  اآلخر  وجذب  خصبفأ  جانب  في  دفناه  :قالت  النيل؟

  . 2المقدس بيت إلى رقبته على الصندوق موسى فحمل . الجانبان فأخصب النيل في فجعلناه

                                                
   .27: ذكر حمل عظام يوسف إلى الشام ، ص   ،فتوح مصر وأخبارها في  كتابه  أبو القاسم القرشي المصري ذكر هذا الحديث  1
ذكر حمل  ، ارهافتوح مصر وأخب بروايات مختلفة ، انظر القرشي المصري أبو القاسمقصة حمل عظام يوسف إلى بيت المقدس ذكرها          2

   .27: عظام يوسف إلى الشام ، ص 
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 وسلم عليه اهللا صلى الرسول أوالد 

    

 ،  ماتت  حتى  عليها  يتزوج  لم  خويلد  بنت  خديجة  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  تزوج  ولما  

 لـه   أهـداها   القبطية  مارية  وهي  مارية  فأمه  إبراهيم  إال  كلهم  أوالده  وسلم  عليه  اهللا  صلى  له  لدتوو

 صلى  اهللا  رسول  يكنى  وبه  القاسم  خديجة  له  ولدت  . صناأنْ  كورة من  جفن من  مصر  صاحب  المقوقس

 والطيـب  والطـاهر  القاسم فأما ، وفاطمة كلثوم وأم ورقية وزينب  والطيب  الطاهر  ،  وسلم  عليه  اهللا

 . معـه   وهاجرن  اإلسالم  أدركن  فكلهن بناته  وأما  ،  وسلم  عليه  اهللا  صلى  بالرسالة  مبعثه  قبل  فماتوا

  : ورقة قال ، خديجة تزوجته ولما

  

 لجوجا  ***  الذكـــرى في وكنت لجشت مالنشيـــــجا طال ِله  

 خديـــجا يا انتظاري طال فقد ***وصـف بعد خديجة من ووصف  

 كّتين ببطنخـــروجا منه أرى إن حديثك *** رجائـــي على الم  

 يعوجــــا أن أكره الـرهبان ***  مـن سق قول من أخبرتني بما  

 حجيـــجا له يكون من ويخصم ***  يومــــا سيسود محمدا بأن  

 تموجــــا أن البـرية به يقيم ***  نــور ضيا البالد في ويظهر  

 فلوجــــا يسالمـه من ويلقى *** خســــارا يحاربه من فيلقى  

 ولوجـــا أولهم توكن  شهدت ***  ذاكــم كان ما إذا ليتني ما فيا  

 عجيجــــا بمكتها  ولوعجت ***  قريـش كرهت الذي في ولوجا  

 عروجا سفلوا إن العرش ذي إلى *** جميـــعا كرهوا بالذي أرجي  

 البــروجا سمك من يختار لمن ***كفـــر غير السفاهة أمر وهل  

 ضجيـــجا لها الكافرون يضج *** أمـــورا تكن وابق يبقوا فإن  

 وإن لكخــــروجا متْلفة األقدار  من *** سيلقـــى فتى فكل اَه 

  

 ، سـنة  عـشرة  ثـالث  بمكة إليه اهللا وأوحى ، سنين بثالث الهجرة قبل بمكة  خديجة  توفيت  

 يطلب  األديان  ومارس  األرض  في  طاف  قد  ورقة  وكان  . وسلم  عليه  اهللا  صلى  سنين  عشر  وبالمدينة
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 تخبـره   خديجـة   فكانت  ،  ورقة  وبقي  زيد  توفي  أن  لىإ  عمرو  بن  زيد  مع  السالم  عليه  إبراهيم  دين

  . 1جزعا فيها كنت ليتني يا : فيقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بأحوال

  

 للكعبة الثاني قريش بناء  

  

 لبنـاء   قريش  اجتمعت  سنة  وثالثين  خمس  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  عمر  من  بلغ  ولما  

  ملـيح  لبنـي  مولى دويك عند قريش فوجده الكعبة كنز سرقوا  نفرا  أن  بسبب  تسقيفها  وأرادوا  الكعبة

 من  لها  يهدى  ما  كل  فيه  يرمى  الكعبة  جوف  في  بئر  في  الكنز  وكان  ،  يده  قريش  فقطعت  ،  الخزاعي

 الجاهلية  في  الزوار  عادة  وكانت  . الحول  لرأس  الحول  رأس  من  السدنة  وتخرجه  الكعبة  جدار  أعلى

   . وماله همته بقدر زائر كل يلقي

 كـان   قبطي  واحد  رجل  إال  منها  ينج  ولم  الروم  تجار  لبعض    بجدة  تكسرت  قد  سفينة  وكانت  

 فلمـا   . السفينة  صاحب  وكان  ،  روميا  كان  أنه  وقيل  والرجل  بالخشب  وأتوا  ،  والنجارة  البناء  يحسن

 ، بهمأصـحا  دون سالمته على شكرا تعالى اهللا بيت بها ليبنوا لهم أعطاها وبسفينته  به  جرى  ما  رأى

 بـن  وهـب  له يقال منهم رجل  أخذ  نقضها  أرادوا  فلما  ،  طين  دون  رضما  وكان  بيده  لهم  بنى  أنه  ثم

 وضجوا  قريش  فاجتمعت  موضعه،  إلى  ورجع  يده  من  الحجر  فوثب  جدارها  من  ليزيله  حجرا  عمرو

 فـي   تدخلوا  أال  وتحالفتم  تعاهدتم  إذا  إال  أردتم  ما  على  تقدروا  لن  إنكم  : منهم  رجل  لهم  فقال  اهللا  إلى

 بيـت   فابنوا  حالال  وماال  وخشبا  صانعا  اهللا  وهبنا  وقد  ،  أحد  مظلمة  وال  ربا  بيع  وال  بغي  مهر  بنيانها

 إنـا   اللهم  : وقال  معوال  فأخذ  المغيرة  بن  الوليد  فتقدم  الهدم  هابوا  أنهم  ثم  ذلك  على  فتعاهدوا  . به  اهللا

 مـا  فاجعـل  وإال لـه  فخلنا ذلك  نيتنا  من  تعلم  كنت فإن  التعظيم  إال  لبيتك  نريد  ال  إنا  اللهم  ،  نَزغْ  لم

 فقـد  شـيء  يصبه لم إن انتظروا  : وقالوا  ليلتهم  الناس  فتربص  ذلك  يومه  وحده  الهدم  ابتدأ  ثم  .تشاء

 لبنـي   الباب  شق  فكان  لناحية  قوم  كل  وابتدر  للهدم  قريش  تجرأت  أصبحوا  فلما  ،  منا  ذلك  اهللا  رضي

 قبائـل   إليهم  وانضم  ،  مخزون  لبني  اليماني  والركن  األسود  نالرك  بين  وما  ،  زهرة  وبني  مناف  عبد

 ولبني  الدار  عبد  لبني  الحجر  شق  وكان  ،  سهم  وبني  جمح  لبني  بنائها  في  الكعبة  ظهر  وكان  ،  قريش

 الـسالم  عليه إبراهيم أساس إلى الهدم بهم انتهى  الجدران  هدموا  ولما  . الحطيم  وهو  عدي  وبني  أسد

 حجـرين  بـين  حديد عتلة رجل فأدخل ، كاألسنّة بعضا بعضها أخذ دق خضراء  حجارة  عن  وكشفوا

 األول  وضعه  على  وتركوه  ذلك  فهابوا  ،  كلها  مكة  لتحركه  وتحركت  كله  الحجر  فتحرك  أحدهما  ليقلع

 فيه  ترى  أن  تكاد  حجارة  وهي  ،  النوق  من  الحامل  والخليفة  كالخليفة  حجر  كل  ،  أحجار  خمسة  وهي

                                                
  . أي قوياً جلدا1ً
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 فتركـوا   وتـسقيفه   وتعليته  البيت  بناء  على  النفقة  بهم  تقصر  أن  وخافوا  اءالبن  في  أخذوا  ثم  . الوجوه

 المـؤمنين  ام  لعائشة  يقول  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  فكان  . الحجر  ناحية  من  أذرع  سبعة  منها

 يـدخلوا   وغربيا  شرقيا  بابين  لها  ولجعلت  الكعبة  لهدمت  بالكفر  قومك  حداثة  لوال  { : عنها  اهللا  رضي

 اهللا  رسـول   وسئل  .1} النفقة  بهم  ضاقت  لما  الحجر  تركوا  وإنما  ،  هذا  من  ويخرجون  هذا  من  الناس

 فقالـت   ؛  } خلفـه   إال  الطـواف   يجوز  وال  الكعبة  من  هو  { : فقال  الحجر  عن  وسلم  عليه  اهللا  صلى

 قومـك  حداثـة  ولوال ، النفقة  بهم  قصرت  { : قال  البيت؟  في  يدخلوه  لم  فلما  : عنها  اهللا  ضي  عائشة

 واسـم   « : عمير  ابن  قال  . 2} بابين  له  ولجعلت  وإسماعيل  إبراهيم  قواعد  على  البيت  لبنيت  شركبال

 لهـم   فبنـى   ،  والنجـارة   البناء  يحكم  وكان  ،  قبطيا  وقيل  روميا  وكان  باقوم الكعبة  بنى  الذي  الرجل

 حيث  غرقال  من  نجا  لما  البيت  لرب  شكرا  ،  منه  نفس  بطيب  ذلك  كل  ،  السفينة  بألواح  وسقفها  الكعبة

 بهم  فتحطمت  الحبشة  يريدون  وكانوا  الروم  ببالد  مستوطنا  قبطيا  كان  أنه  وقيل  ،  السفينة  بهم  تكسرت

  . »هو إال منهم ينج ولم ، جدة بقرب

  

 بالبيت والطواف رفعه في جاء وما األسود الحجر خبر  

  

 كـل   ،  البناء  في فأخذوا  ،  الكنائس  بناء  على  البيت  هذا  ابن  : له  قالوا  البناء  في  شرعوا  ولما  

 ، تعـالى  اهللا  يمـين   هو  الذي  األسود  الحجر  موضع  بلغوا  فلما  ،  القبائل  من  هدمها  الذي  يبنيها  ناحية

 عبـد   بنـو   فتحالف  للمقاتلة  بينهم  التشاجر  فبلغ  ،  لنفسها  ذلك  تريد  قبيلة  كل  ،  وضعه  على  اختصموا

 وتعاهـدوا  وتعاقـدوا  ، عدي وبنو هم الدم ذلك في أيديهم أدخلوا ثم ، دما مملوءة جفنة  وقربوا  الدار

 ذلـك  علـى  للقتال االستعداد في  أخذوا  ثم  ،  موضعه  إلى  األسود  الحجر  رفع  يتولون  أو  الموت  على

 يـا  : سـنا  أكبرهم  وكان  المغيرة  بن  حرب  بن  أمية  بهم  صاح  ثم  ،  خمس  أو  ليال  أربع  عليه  ومكثوا

 اهللا  يمين  والحجر  اهللا  بيت  هذا  هللا؟  هو  اوإنم  لكم؟  الحكم  فيه  ليس  شيء  على  أتقتتلون  ،  قريش  معشر

 علـى  تحالفوا : لهم قال الحكم؟ يكون ومن : قالوا  ،  يشاء  ما  فيه  اهللا  يختار  حكما  بيننا  نجعل  ،  تعالى

 ذلـك  ففعلـوا  ، عنـدنا  لـيس  ما وعلمه اهللا حكم في ما ولعل إليه تتحاكموا اهللا حرم  يدخل  من  أول

 يـدعى  وكـان  ، الحـرام  المسجد باب على داخل وسلم عليه  اهللا  صلى  بمحمد  وإذا  ،  عليه  وتعاقدوا

 بمـا   أخبـروه   إليهم  بلغ  فلما  ؛  باألمين  رضينا  : كلهم  قالوا  رأوه  فلما  ،  ووفائه  لصدقه  األمين  عندهم

                                                
   .  99 - 97:  ، ص 4: رواه مسلم في الصحيح ، كتاب الحج ، باب نقض الكعبة وبنائها ، بألفاظ مختلفة ، انظر ج  1
   . 97:  ، ص 4: انظر صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب نقض الكعبة و بنائها ، ج  2

 



  للحاج الشطيبي االندلسي كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان

 150 

 وسـلم  عليـه  اهللا صلى بيده الحجر رفع به أوتي فلما ، وثيقا ثوبا  اعطوني  : لهم  قال  ،  عليه  تعاقدوا

 ففعلـوا   ،  جميعهم  ويرفعوه  الثوب  من  ناحية  قبيلة  كل  رئيس  يأخذ  : لهم  الق  ثم  الثوب  وسط  ووضعه

 ، الجـدار  على الثوب من ووضعه وسلم عليه اهللا صلى هو فرفعه ،  موضعه  إلى  به  بلغوا  حتى  ذلك

 : مجاهـد  قال . االولين بالبابين الحجر وتركوا  ،  ذراعا  عشر  ثمانية  الجدار  ارتفع  حتى  عليه  بنوا  ثم

 نحتـه   وكنت  اهللا  دون  من  نعبده  حجرا  لي  كان  : قال  الكعبة  بناء  حضر  ممن  وكان  يموال  حدثني  «

 فيلـسحه   الكلب  فيجيء  عليه  فأصبه  ،  ولدي  وعلى  نفسي  على  أوثره  الذي  الخاتر  باللبن  وأجيئه  بيدي

 وكـان   . » اآلن  أعرفـه   وأنا  الجدار  في  أدخلته  الثاني  البناء  الكعبة  بنينا  فلما  ،  الحجر  على  يبول  ثم

 . أمكن  إن  واجب  الناس  على  وتقبيله  للناس  باديا  الحجر  رأس  فتركوا  ،  أحد  يعرفه  ال  األسود  الحجر

 عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسول رأيت أني لوال « : ويقول  يقبله  عنه  اهللا  رضي  الخطاب  بن  عمر  وكان

 كنتـس   هنـا   ،  طالـب   أبـي   بن  علي  يا  « : طالب  أبي  بن  لعلي  قال  ثم  . 1» قبلتك  ما  يقبلك  وسلم

 اهللا  رسـول   سـمعت   ،  عمر  يا  : له  فقال  ،  التامة  بالفضيلة  الحجر  هذا  خص  من  سبحان  ،  العبارات

 كتـب  ، نفـسه  على وأشهدهم آدم  بني  على  العهد  أخذ  لما  تعالى  اهللا  إن  : يقول  وسلم  عليه  اهللا  صلى

 اللهم  : يقول  به  الطائف  مر  إذا  ولذلك  ،  األرض  إلى  معهم  أهبط  فلذلك  ،  األسود  الحجر  فالتقمه  كتابا

 وزوارهـا   كالعروس  الكعبة  جاءت  القيامة  يوم  كان  فإذا  ،  بعهدك  ووفاءا  برسولك  وتصديقا  بك  إيمانا

 ولـذلك   ،  الـسرمدية   والعناية  الهنية  والمشاهد  المرضية  العيشة  في  الجنة  في  إال  تستقر  فال  ،  خلفها

 ،  اهللا  لعظمـة   خضعا  وخشعا  هللا  يمين  هو  الذي  الحجر  هذا  للمس  غبرا  شعثا  والجبابرة  الملوك  أتتها

 بالبيـت  ويطوفون ويلمسونه األسود الحجر على يتساقطون عشارا القت عشار كأنهم بالتلبية  يجيئون

 فقـد  البيـت  لـرب  مشاهد وهو البيت قصد فمن ، األزلية العناية من به خصوا بما األريحية  تهزهم

 فقـد  بابتهـال  لبـى  ومن ، األوثان عن تجرد فكأنما لإلحرام تجرد ومن والحقيقة الشريعة بين  جمع

 المـأل  مـع  فهو الطواف دخل ومن ، المادة الشهوات عن قطع فقد الجاد ركب ومن  ،  بامتثال  أجاب

 ِبحمِد  يسبحون  الْعرِش  حوِل  ِمن  حافِّين  الْملَاِئكَةَ  وتَرى ﴿  : العظيم  اهللا  قال    . » األحقاف  في  األعلى

ِهمبر  قُِضيم  ونَهيقِّ  بِقيَل  ِبالْحو  دمِللَِّه  الْح  بر  الَِمينبالبيت  طائف  ألف  سبعون  تزال  ال  . اآلية  2﴾ الْع 

 بـالقلوب   األدميـين   وطـواف   باألجـسام   المالئكة  فطواف  ،  المالئكة  أكملته  األدميين  من  خص  ما

 « : عباس  ابن  قال  . 3﴾ سِبيالً  ِإلَيِه  استَطَاع  ِنم  الْبيِت  ِحج  النَّاِس  علَى  وِللِّه ﴿  ،  واألجسام  واألرواح

 عليه  جبريل  يدخله  مرة  سبعين  ،  واألرض  السماوات  مثل  النور  من  نهرا  العرش  يمين  على  اهللا  خلق

                                                
   . 66:  ، ص 4:ط ، ج .  ، المكتب التجاري ، د  باب استحباب تقبيل الحجر األسود في الطواف ،كتاب الحج سلم في الصحيح ،رواه م 1
  .75سورة الزمر ، اآلية  2
  .97ة آل عمران ، اآلية سور 3
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 يخلـق   ،  قطرة  ألف  سبعون  ريشه  من  فيخرج  انتفض  خرج  فإذا  فيه  ويغوص  ،  سحر  كل  في  السالم

 للبيـت   يعـودون   وال  ،  ملك  ألف  سبعون  بالبيت  منهم  طوفوني  ،  ملك  ألف  سبعين  قطرة  كل  من  اهللا

 زائـرا  الخراسـيين  بعـض  أقبل وقد . » أبدا يعودون وال بالكعبة ملك ألف وسبعين ، أبدا  المعمور

 نظر  كلما  أياما  مكث  ثم  ،  عليه  مغشيا  سقط  ثم  ،  ربي  بيت  هذا  : قال  الكعبة  على  أشرف  فلما  ،  للبيت

  : وأنشد عليه غشي البيت إلى

  

 برز *** السماء من مناد نادى لو لعمركأ ليهـال وا حاال الناِس سوج  

 البال على أقامت قد بنفسي لعلمي *** بـارزا الناس أول قبلي كان لما  

 انقال قد دائي عظم من باطن ولي *** بظاهري اغتراري إال غرني ما  

 مثقـال بالجنايات أمسى وظهري  *** بخيلـة بدمعي عيني حزنا كفى  

 ابتــال قد سوء  عبد مثلي كذلك *** تقى بال وأغدو صدق بال وحأر 

  

   : الجوهري وأنشد  

 بصري على أسعى ماشيا لوجئتكم  *** لَم يــت حق وأي حقا أدأد  

 معنــــــا مناديكم ألم لمات إحرامي أثواب لبست *** فَأسيّولَب  

 تمنيـت ما فـهذا وساعديني *** واجتهـدي اآلن جدي لنفسي وقلت  

  

 السالم عليهما وإسماعيل إبراهيم قواعد على للكعبة الزبير بن اهللا عبد بناء   

  

 الـدين  فساد من رأى لما بمكة الزبير بن اهللا عبد قام ، معاوية بن  اليزيد  خالفة  في  كان  ولما  

 المدينة فخربوا  جيشا  الشام  من  سفيان  أبي  بن  معاوية  بن  يزيد  إليه  فأرسل  ،  اإلمارة  بفساد  واالشتغال

 مكـة   أتـوا   ثم  ،  عقبة  بن  ومسلمة  زنباع  بن  وروح  نصير  بن  الحصين  أميرهم  وكان  ،  واستباحوها

 أبـي   جبل  على  المنجنيقات  عقبة  بن  مسلمة  ونصب  الحرام  المسجد  في  الزبير  بن  اهللا  عبد  فحاصروا

 حتـى   يرمون  يزالوا  ولم  ،  والمهاجرين  األنصار  من  نحوالسبعمائة  المدينة  في  قتلوا  قد  وكانوا  قبيس

 الزبيـر   بـن   اهللا  عبـد   مـع   فتصالحوا  اليزيد  موت  خبر  أتاهم  ثم  ،  المنجنيقات  برمي  الكعبة  هدموا

 الزبير  بن  اهللا  عبد  رأى  فلما  . الثالث  الفصل  في  تمامه  في  الكالم  هذا  اهللا  شاء  إن  وسيأتي  وانصرفوا

 يقـول   كان  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  إن  له  فقيل  بناءها  تجديد  أراد  حربهم  من  وهت  قد  الكعبة
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 إبـراهيم  قواعـد  علـى   وبنيتها  الكعبة  لهدمت  بالشرك  قومك  حداثة  لوال  { : عنها  اهللا  رضي  لعائشة

 بنـاء   علـى   النفقة  بهم  قصرت  لما  قريش  تركته  وإنما  ،  فيها  الحجر  وأدخلت  السالم  عليه  وإسماعيل

 سـبعين   عنهما  اهللا  رضي  الصديق  ربك  أبي  بنت  عائشة  على  الزبير  بن  اهللا  عبد  فأدخل  ،  1} جميعها

 منها  سمعوا  حتى  مكة  أهل  ومن  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  أصحاب  من  قريش  خيار  من  رجال

 ليجـددوها   هدمها  فأرادوا  . يقول  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  كان  كما  بنائها  على  اتفقوا  ثم  ذلك

 الزبيـر   وابن  ،  أيام  ثالثة  بمنى  الناس  وهربت  بةالكع  لهدم  الزبير  بن  اهللا  عبد  فتقدم  ،  العقوبة  وخافوا

 لما  دمه  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  أعطاه  قد  الزبير  بن  اهللا  عبد  وكان  . الكعبة  جدار  وحده  يهدم

 عليه اهللا  صلى  النبي  سأله  فلما  ،  الزبير  بن  اهللا  عبد  فشربه  ،  أحد  يراه  ال  حتى  ادفنه  : له  وقال  احتجم

 مـن   لـك   ويل  { : وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  قال  ،  اهللا  رسول  يا  شربته  : قال  ألقيته  أين  وسلم

 فلمـا   ،  جأشه  وصحة  قلبه  لقوة  الئم  لومة  اهللا  في  تأخذه  ال  اهللا  عبد  وكان  . } منك  الناس  وويل  الناس

 األول  األساس  ظهر  حتى  معه  وهدموا  الناس  اجترأ  الكعبة  جدار  نقض  من  شيء  يصبه  لم  الناس  رآه

 اإلبـل  كخلف وهي ،  صفائها  من  الوجوه  فيها  ترى  وخضر  وحمر  بيض  حجرات  خمس عن  وكشف

 ،  األرض  علـى   وطيـين   ببـابين   السالم  عليه  إبراهيم  كبناء  وبناها  ؛  جميعها  اهتز  أحدهم  اهتز  إذا

 أخـاه   فأقـام   ،  والعـراق   واليمن  الحرمين  أهل  وبايعه  الخالفة  له  وتمكنت  الكعبة  في  الحجر  وأدخل

  . واالها وما العراق على نائبا الزبير بن مصعب

  

 الثاني قريش بناء على للكعبة الحجاج بناء  

  

 إلى  الجيوش  فبعث  ،  مروان  بن  الملك  عبد  خالفة  إلى  وأشهر  سنين  تسع  الملك  بيده  يزل  ولم  

 ، أشـهر   أربعـة   الزبير  بن  اهللا  عبد  فحاصر  مكة  إلى  الحجاج  وبعث  وطوعها  مصعبا  وقتلوا  العراق

 علـى  الزبيـر  بن اهللا عبد وقتل  الكعبة  هدم  حتى  بها  ورمى  قبيس  أبي  جبل  على المنجنيقات  ونصب

  . اهللا شاء إن يأتي ما حسب

 الثاني،  قريش  بناء  على  وبناها  الكعبة  الحجاج  هدم  المعلى  باب  في  وصلب  اهللا  عبد  قتل  ولما  

 ابـن  فعل ما كتر لو الحجاج ليت ، تحمل وما الزبير ابن تركت لو أنك وددت  : الملك  عبد  له  فكتب

  . الزبير

                                                
لوال حداثة قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس « : رواه مسلم في الصحيح ، كتاب الحج ، باب نقض الكعبة و بنائها ، بلفظ  1

   . 97:  ، ص 4:  ، انظر ج »فا إبراهيم ، فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ، ولجعلت لها خلْ
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 صلى  اهللا  رسول  قال  كما  البيت  في  الحجر  ألدخلت  ذلك  وليت  لو  « : يقول  عباس  ابن  وكان  

 الكعبـة  أهـدم  أن أريد إني : مالك بن أنس إلى  كتب  ،  الرشيد  هارون  ولى  فلما  . »  وسلم  عليه  اهللا

 فتـسقط  للملـوك  ملعبة  البيت  ذاه  تجعل  ال  اهللا  ناشدتك  : مالك  فأجابه  ،  الزبير  ابن  بناء  على  وأردها

 إال  يجـوز   ال  الطـواف   أن  العلمـاء   جميع  عند  خالف  وال  . هيبته  وتذهب  الخلق  قلوب  من  حرمته

 .الجميع  أعاد  وإال  ذلك  وترك  غيره  على  بنى  الحجر  داخل  شوطين  أو  شوطا  بنى  ومن  الحجر  خارج

 ناحيـة  مـن   الذين  وترك  ،  لركنينا  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  استلم  فإنما  األركان  استالم  وأما

 بـال  منـه  ألنه بالبيت صلى فكأنما الحجر في صلى ومن ، إبراهيم قواعد  على  ليس  لكونهما  الحجر

  . اليوم إلى الحجاج زمن من إال 1بالديباج الكعبة تُكس ولم . خالف

  

 ومبعثه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وحي بدء خبر 

  

 قـال   . ورسوال  نبيا  اهللا  بعثه  سنة  أربعون  وسلم  عليه  اهللا  لىص  اهللا  رسول  عمر  من  بلغ  ولما  

 وعـشرون   وأربعة  ألف  مائة  : فقال  األنبياء  عدد  عن   وسلم  عليه  اهللا  صلى  النبي  سألت  « : ذر  أبو

 وسـلم   عليه  اهللا  صلى  ونبيك  وشعيب  ،  وصالح  ،  هود  : أربعة  إال  العرب  من  منهم  ليس  ،  نبي  ألف

 عـشرة   ،  كتب  وأربعة  كتاب  مائة  اهللا  وأنزل  ،  عشر  وثالثة  ثالثمائة  لوالرس  ،  النبيئين  جميع  وعلى

 األربعـة  وأمـا  ، إبـراهيم  علـى  وعشرة ، إدريس على وثالثين ،  شيث  على  وخمسين  ،  آدم  على

 اهللا صـلى   محمد  على  والفرقان  ،  داود  على  والزبور  ،  عيسى  على  واإلنجيل  ،  موسى  على  فالتوراة

   . 2» جميعهم وعلى وسلم عليه

 مـن  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول  على  به  بديء  ما  أول  « : عنها  اهللا  رضي  عائشة  قالت  

 إليـه  حبـب   ثـم   ،  الـصبح   كفيلق  جاءت  إال  رؤيا  يرى  ال  فكان  ،  النوم  في  الصالحة  الرؤيا  الوحي

 مـن  جزء الرؤيا { : وسلم عليه اهللا صلى قال ولهذا ، 3» فيه فيتحنث حراء بغار يخلو فكان  الخالء،

                                                
 .يين ، ودبج األرض المطر يدبجها دبجا روضها ، والديباج ضرب من الثياب الدبج النقش والتز 1
 برواياتـه   والمشهور في ذلك حديث أبي ذر الطويـل     ،  األنبياء والمرسلين   وعدد عدةذكر ابن كثير في تفسيره ما ورد من اختالف في            2

، ورواه أبو نعيم في الحلية ؛ 470:  ، ص 2: ، ج  كثير بنالمختلفة في أكثر من موضع ، مع ذكر درجة الحديث وتخريجه ، انظر تفسيرا

الثاني من شعب اإليمان وهو باب فـي اإليمـان يرسـل اهللا     ورواه كذلك البيهقي من وجه آخر في شعب االيمان ،  ؛166:  ، ص  1: ج  

 شعب اإليمـان  ، انظر »بي ذر  وروي ذلك من وجه آخر غير قوي عن أ         «:  ، وأاشار الى رواية ابي ذر وقال         صلوات اهللا عليهم عامة   

  .149 – 148:  ، ص 1:  ، ج 1410 الطبعة األولى ،  ، بيروت:دار الكتب العلمية  ، بكر أحمد بن الحسين البيهقيألبي 
 وكذا البخاري في  ؛97:  ، ص    1: ط ، ج    .رواه مسلم في صحيحه ، باب بدء الوحي إلى رسول اهللا ، بيروت ، المكتب التجاري ، د                    3

  .3:  ، ص 1: يحه ، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ج صح
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 اهللا  صـلى   كان  وإنما  ،  } عبادة  العزلة  { : وسلم  عليه  اهللا  صلى  وقال  .1} رؤياه  المرء  ووحي  النبوة

 ،  المشرق  ناحية  من  للكعبة  متوجها  لكونه  ربه  بيت  منه  يرى  ألنه  يتعبد  أي  بحراء  يتحنث  وسلم  عليه

 تزود  وربما  العديدة  ليالليا  فيه  يخلو  كان  « : عنها  اهللا  رضي  عائشة  قالت  . أميال  الثالثة  نحو  وبعده

 مـا   : قال  ،  إقرأ  : وقال  الملك  فجاءه  ،  الحق  جاءه  حتى  يتردده  يزل  ولم  ،  أهله  فيه  يرى  ال  ،  لشهر

 ضـمني   يعني  ،  الجهد  مني  بلغ  حتى  فغطني  :  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  قال  ،  » بقاريء  أنا

 أنـا   مـا   : فقلـت   ،  إقرأ  : فقال  رسلنيأ  ثم  : وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  قال  ،  وقوة  بشدة  إليه

 مـن  اإلنـسان  خلق ، خلق الذي ربك باسم إقرأ : فقال أرسلني ثم ، الثانية  وغطني  فأخذني  ،  بقارئ

 : عنهـا  اهللا رضي عائشة قالت ، يعلم لم ما اإلنسان علم ، بالقلم علم الذي األكرم  وربك  إقرأ  ،  علق

 : فقـال   خويلد  بنت  خديجة  على  فدخل  ،  فؤاده  يرجف  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  بها  فرجع  «

 علـى   خـشيت   لقد  لها  وقال  ،  الخبر  وأخبرها  لخديجة  فقال  ،  روعي  يذهب  حتى  زملوني  ،  زملوني

 وتكـسب   الكـل   وتحمـل   الرحم  لتصل  إنك  ،  أبدا  اهللا  يخزيك  ما  ،  واهللا  كال  : خديجة  فقالت  ،  نفسي

 نوفل  بن  ورقة  به  أتت  حتى  خديجة  به  انطلقت  ثم ،  الحق  نوائب  على  وتعين  الضيف  وتقري  المعدوم

 العبرانـي  يكتب وكان النصارى كتاب قرأ  قد  وكان  ،  خديجة  عم  ابن  وكان  ،  العزى  عبد  بن  أسد  بن

 : خديجة  له  فقالت  ،  عمى  قد  كبيرا  شيخا  وكان  ،  يكتب  أن  اهللا  شاء  ما  بالعبرانية  اإلنجيل  من  ويكتب

 اهللا صـلى  اهللا رسـول  فأخبره ترى؟ ماذا ، أخي ابن يا : له الفق ، أخيك ابن من اسمع ، عم ابن  يا

 جذعا،  فيها  ليتني  ،  موسى  على  اهللا  أنزل  الذي  الناموس  هذا  : ورقة  له  فقال  رأى  ما  خبر  وسلم  عليه

 : قـال   هـم؟   مخرجي  أو  : وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  قال  ،  قومك  يخرجك  إذ  حيا  كنت  ليتني

 ثـم   . مؤزرا  نصرا  أنصرك  يومك  يدركني  فإن  ،  عودي  إال  به  جئت  ما بمثل  قط  رجل  يأت  لم  نعم،

  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  على  الوحي  وفتر  ،  2» المشهور  على  مؤمنا  توفي  أن  ورقة  يلبث  لم

 كمـا  ، ذلـك  لمثـل  نفسه وتتشوق وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول روع ليتهدن وذلك  المدة  هذه  بعد

 قـال  . جبـل  شاهق من نفسه  يردي  كاد  حتى  عنه  الوحي  أبطأ  حين  وسلم عليه  اهللا  صلى  عنه  روي

 فرجعـت  منـه  فرعبت السماء من صوتا سمعت إذ أمشي فبينما { : وسلم عليه اهللا  صلى  اهللا  رسول

                                                
. القاهرة ، د :  ، دار الفكر »الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة     « :  رواه البخاري في صحيحه ، باب التعبير بلفظ          1

، . ت. ظر صحيح مسلم بشرح النووي ، باب الرؤيا ، القاهرة ، الشعب ، د             وكذا مسلم بنفس اللفظ ، ان      . 69 - 68:  ، ص    8: ، ج   . ت

  .  120:  ، ص 5: ج
حديث بدء وحي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رواه البخاري في صحيحه ، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهللا صلى اهللا عليـه                2

 وكذا في كتاب تفسير القـرآن   ؛68 -67:  ، ص 8:  باب التعبير ، ج    ؛ 4 - 3:  ، ص    1: ، ج   . ت. القاهرة ، د    : وسلم ، دار الفكر     

 وكذلك رواه مسلم في الصحيح ، باب بدء الوحي إلى رسول  ؛88 - 87:  ، ص 6: لنفس الراوي ، سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق ، ج 

   .98 – 97: ، ص 1: ط ، ج .اهللا ، بيروت ، المكتب التجاري ، د 
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 والرجـز   طَهـر؛ فَ  وِثيابك  فَكَبر؛  وربك  فََأنِذر؛  قُم  الْمدثِّر؛  َأيها  يا ﴿  : اهللا  فأنزل  ،  } دثروني  : فقلت

 . قطـع  غيـر  من ذلك بعد الوحي وتتابع . آيات السبع 1﴾ فَاصِبر وِلربك تَستَكِْثر؛  تَمنُن  ولَا  فَاهجر؛

 أول : العـام  الـوحي  مـن  نـزل  ما وأول ، اآليات ، إقرأ :  الخاص الوحي من نزل  ما  أول  فكان

 الـوحي   مـن   نـزل   ما  وآخر  ،  اهللا  نصر  جاء  إذا  : الخاص  الوحي  من  نزل  ما  آخر  وكذلك  المدثر،

 فـي  الـصالة  العبد به يحاسب ما أول : األئمة بعض وقال . اهللا إلى فيه ترجعون يوما واتقوا  :العام

 وسـلم  عليه اهللا  صلى  له  قيل  ولما  . الدماء  الخلق  وبين  بينه  العبد  به  يحاسب  ما  وأول  ،  نفسه  خاصة

 سـاحل   فـي   ظاهر  ،  فأنذر  قم  : وسلم  عليه  اهللا  صلى  له  قيل ولما  ،  التحقيق  بحر  في  غاص  ،  إقرأ

 بـشيرا  ، للعموم ونذيرا  للخصوص  بشيرا  ،  ونذيرا  بشيرا  وسلم  عليه  اهللا  صلى  كان  فلذلك  . التشريع

 وأمـر   ،  نفسه  خاصة  في  ربك  باسم  باقرأ  بشر  هو  إال  مؤمن  يكن  لم  لما  ،  للكافرين  ونذيرا  للمؤمنين

 النـذير   أنـا   : يقـول   وسلم  عليه  اهللا  صلى  فكان  ،  قدسه  حضرة  في  حيداو  لكونه  سواه  لمن  باإلنذار

 أخـذه  خـثعم  مـن  رجال أن المثل هذا  وأصل  . للتحذير  المنذر  البالغ  في  المجتهر  ومعناه  2العريان

 نـاذرا  مجتهر كل يسمى فكان  وينذرهم  قومه  في  يصيح  فكان  عريانا  وأفلت  وجرحوه  فضربوه  العدو

 واإلنـذار   الكـد   غايـة   في  سنة  عشرة  ثالث  الوحي  بعد  بمكة  وسلم  عليه  اهللا  صلى  ومكث  . عريانا

  . اهللا شاء إن نذكره ما بحسب المدينة إلى هاجر ثم ، والتبليغ والتحذير

  

 الِخلقية صفاته وجميل اهللا رسول أخالق مكارم    

  

 والفـضل   والـصبر   والحلـم   العقـل   من  وسلم  عليه  اهللا  صلى  أعطاه  ما  مخلوقا  اهللا  يعط  لم  

 ضـرب   إال  امـرأة   وال  دابة  وال  خادما  بيده  قط  يضرب  لم  وسلم  عليه  اهللا  صلى  أنه  حتى  المروءةو

 بفظ  ليس  ،  الجانب  لين  الخلق  لين  وسلم  عليه  اهللا  صلى  كان  بل  ،  اهللا  سبيل  في  المشركين  في  الجهاد

 يـصبر   لب  يعنيه  ال  بما  مشتغل  وال  ذمام  وال  مراء  وال  مداح  وال  عياب  وال  فحاش  وال  بصخاب  وال

 كـان   « : عبـاس   ابن  قال  . الشقيق  الوالد  بمنزلة  لكم  أنا  : ويقول  الحسنة  بالسيئة  ويجازي  لمجافي

 وإذا  . 3» رمـضان   شـهر   في  يكون  ما  وأجود  بالخير  الناس  أجود  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول

 حتى  يده  ينزع  ال  صافحه  ومن  ،  عنه  ينصرف  الذي  هو  يكون  حتى  ينصرف  لم  حاجة  في  أحد  كلمه

 اهللا  رسـول   خدمت  « : أنس  وقال  . عنده  يكون  الذي  يصرفه  حتى  وجهه  يصرف  وال  ،  هو  ينزعها

                                                
   .7 – 1 ، اآلية سورة المدثر 1
  . ال يكتم سرا أي يقال فالن عريان النجي2
  .81:  ، ص 7: رواه البخاري في الصحيح ،  في باب حسن الخلق ، دار الفكر ، القاهرة ، ج  3
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 لـشيء   وال  صنعته  لما  صنعته  لشيء  لي  قال  وال  أف  لي  قال  فما  سنين  عشر    وسلم  عليه  اهللا  صلى

 كـف  مـن  ألـين  حريرا وال خزا مسست وال منه خلقا أحسن اهللا خلق في ير ولم ، تركته لم  تركته

 على  مسح  الصبيان  لقي  وإذا  ،  ال  فقال  عنده  كان  قط  شيء  سئل  وما  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  ولرس

 صلى  اهللا  رسول  وخرج  . 1» لجاءه  شعير  لخبز  الليل  نصف  في  مسلم  ولودعاه  ،  لهم  ودعا  رؤوسهم

 ما  : لفقا  أحملك؟  ،  هريرة  أبا  يا  {: فقال  معه  هريرة  وأبو  عربي  حمار  على  قباء  إلى  وسلم  عليه  اهللا

 جميعـا  فوقعا وسلم عليه اهللا صلى اهللا برسول فتلعق ، يقدر فلم ، اركب : فقال  ،  اهللا  رسول  يا  شئت

 ألصـرعنّك   بـالحق   بعثك  والذي  ،  ال  : قال  أحملك؟  : فقال  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  فركب

 اهللا  رسـول   وكـان   . تقدم  له  يقول  واال  راكبا  كان  إذا  معه  مشى  من  يحمل  عادته  وكانت  . 2} ثانية

 مـن   شـيء   ينتهـك   ولم  قط  لنفسه  ينتصر  ولم  ،  حقا  إال  يقول  وال  مازحا  ربما  وسلم  عليه  اهللا  صلى

 اختـار   إال  اثنين  بين  خير  وما  ،  غضبا  الخلق  أشد  كان  الحق  مخالفة  من  شيء  وقع  فإن  ،  اهللا  محارم

   . أيسرهما

 مـع  معنا ذكرها  اآلخرة  ذكرنا  وإذا  ،  معنا  ذكرها  الدنيا  ذكرنا  إذا  كنا  « : ثابت  بن  زيد  وقال  

 ،  الطيـر   رؤوسهم  على  كأنما  جلساؤه  أطرق  تكلم  إذا  ،  الجانب  لين  ،  الخلق  سهل  ،  البشر  دائم  كونه

 ممـا   ويتعجـب   يـضحكون   ممـا   يضحك  ،  حديثه  من  يفرغ  حتى  يتكلموا  وال  ،  تكلموا  صمت  فإذا

 طويـل  وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  ووه . حديثه أحد على يقطع وال ، التبسم ضحكه  وأكثر  يتعجبون

 ،  متكئا  يأكل  وال  الدنيا  من  شيء  يغضه  وال  ،  يذمها  وال  النعمة  يعظم  ،  لحاجة  إال  يتكلم  وال  السكوت

 الـشعير  خبز من وسلم عليه اهللا صلى شبع وما أصابع بثالثة إال يأكل  وال  ،  الشعير  خبز  أكله  وأكثر

 ،  رآه  وال  مـنخال   له  اتخذ  وال  ،  يومين  في  شبع  الو  رآه  وال  البر  نقي  من  أكل  وال  ،  متتابعين  يومين

 بكـالم  ويـتكلم  ، وقاعدا قائما ويشرب  ،  هذه  ادام  هذا  ويقول  تمرة  عليه  ويضع  الشعير  كسرة  ويأخذ

 علـى  رث رحل على وسلم عليه اهللا صلى وحج . » ثالثا كالمه ويعيد إليه جلس من  ويحفظه  فصل

                                                
  ،وسـلم كتاب البر والصلة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه لمحمد بن عيسى بن سورة الترمذي ،   ) الجامع الصحيح ( انظر سنن الترمذي     1

 ورواه مسلم في صحيحه ،  ؛368:  ، ص 4:  ، ج  بيروت :دار إحياء التراث العربي      ،   باب ما جاء في خلق النبي صلى اهللا عليه وسلم         

 خدمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشر  «:قوله   ، بلفظ باب كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحسن الناس خلقا        ،   كتاب الفضائل 

:  وفي رواية،»  وال عاب علي شيئا «:  وفي رواية  ،»  واهللا ما قال لي أفا قط  ، وال قال لشيء لم فعلت كذا  ، وهال فعلت كذا    سنين  ،  

  .74 - 73:  ، ص 7: ، ج »  كان رسول اهللا أحسن الناس خلقا «:   ، وفي رواية» تسع سنين «
 الباب الثالث فيمن حمله صلى اهللا  في سيرة خير العباد ،سبل الهدى والرشاده في كتاب)  هـ943ت  (الصالحي الشاميهذا الحديث ذكره  2

 لجنـة إحيـاء     ،» والذي بعثك بالحق نبيا ، ال ارميك ثالثا «:  ، وقد جاء بلفظ مقارب وفي خاتمة الحديث  عليه وسلم وهم نحو الخمسين    

   .610:  ، ص 7: ، انظر ج 1997/ 1418القاهرة ، : التراث االسالمي 
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 ،  1} سمعة  وال  فيه  رياء  ال  حجا  اجعله  اللهم  { : وقال دراهم  أربعة  تساوي  ال  قطيعة  عليه  غث  جمل

  . 3} خلقي فحسن خلقي حسنت كما اللهم { ، 2} األخالق منكرات جنبني اللهم { : ويقول

 يِحب  اللَّه  ِإن {  ،  4} األخالق  مكارم  ألتمم  بعثت  إنما  { : يقول  وسلم  عليه  اهللا  صلى  وكان  

كَاِرماَألخْالِق  م  هكْريا وافَهفْسمـن   جاريـة   أتته  طيء  بسبايا  وسلم  عليه  اهللا  صلى  أتي  ولما  ،  6}5س 

 سـيد  بنـت  فـإني  العرب أحياء بي تشمت وال عني يخلى أن رأيت إن  ،  محمد  يا  : وقالت  السبي

 ولـم   المويفِْشي الس ويطِْعم الطعام  الجائع  ويشبعيفُك الْعاِني   والذِّمار ،    يحمي  كان  أبي  إن و قومهم

 صفة ،  جاريةُ  يا {  :فقاَل النبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      ،  الطائي  حاتم  ابنة  أنا  ،  قط  حاجة  طالب  يرد

 يحـب  كـان  َأباهـا  فَإن عنْها خَلُّوا ، علَيِه لَتَرحمنَا مسلِماً َأبوِك مات لو ، حقا المؤمنين صفة أبيك

كَارم7} األخالق م .  

 ولـين   الصنيعة  وكرم  المعاشرة  وحسن  األعمال  ومحاسن  األخالق  بمكارم  محفوف  واإلسالم   

 ،  فـاجرا   أو  كان  بارا  المسلم  المريض  وعيادة  السالم  وإفشاء  الطعام  وإطعام  المعروف  وبذل  االجانب

 والعفـو   ،  للطعـام   الـداعي   وإجابـة   ،  كـافرا   أو  كان  مسلما  الجار  وحسن  ،  المسلم  جنازة  وتشييع

  . الناس عن والعفو الغيظ وكظم بالسالم واالبتداء والسماحة والكرم والجود  صالحواإل

 كـذب   أو  ٍدخَل  وكل  وتر  ذي  وكل  ،  كلها  والمعازف  والغناء  والباطل  اللهو  اإلسالم  وأذهب  

 سـوء   أو  رحـم   قطيعة  أو  ظن  سوء  أو  غيبة  أو  خديعة  أو  مكر  أو  جفاء  أو  بخل  أو  شح  أو  غيلة  أو

                                                
   .138:  ، ص 4:  ، ج مكتبة أبي المعاطي ، باب الْحج علَى الرحِلفي سننه بسنده عن أنس بن مالك ، ابن ماجة رواه  1
 ، »هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه  «:  ، وقال زياد بن عالقة عن عمه أخرجه الحاكم في المستدرك بسنده عن    2

  .575:  ، ص 5:  ، ج »اللهم إني أعوذ بك من منكرات األخالق واألعمال واألهواء  «:  وعند الترمذي جاء بلفظ ؛ 714:  ، ص 1: ج 
 وابن سـعد فـي    ؛403:  ، ص 1:  ، ج  القاهرة:مؤسسة قرطبة  ، » إسناده حسن «:  رواه أحمد في مسنده عن ابن مسعود ن وقال    3

:  ، ج  م1968 ، االولىالطبعة  ،  بيروت:دار صادر  ، خلقه وعشرته، صلى اهللا عليه وسلمذكر حسن  ، ابن مسعودالطبقات الكبرى عن 

 ، انظر  » رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح «: للهيثمي ، وفيه قال الهيثمي   مجمع الزوائد    وهو مروي عن عائشة في        ؛ 377:  ، ص    1

 ، »إسناده حسن  «:   فقد رواه عن ابن مسعود وقال        الموصلي التميمي  أبو يعلى     أما  ؛ 45:  ، ص    8:  ، ج    باب ما جاء في حسن الخلق     

:  ، ج 1984 / 1404الطبعة األولى ،  ،  دمشق: دار المأمون للتراث  ،حمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميميانظر المسند أل

   .112 - 9:  ، ص 9
دين ، كتاب آداب المعيشة وأخالق النبوة ، كتاب آداب األلفة واألخوة والـصحبة               الحديث وارد عند أبي حامد الغزالي في إحياء علوم ال          4

  ؛ البداية والنهاية في التاريخ البن كثير ، باب ذكر أخالقـه وشـمائله   313:  وص 138:  ، ص   2: ط ، ج    . د  : والمعاشرة ، القاهرة    

  : ما ذكره ابن كثير قائال الحديث جاء بألفاظ متقاربة منها ؛ وهذا41:  ، ص 6: ط ، ج . القاهرة ، د : الطاهرة ، مطبعة الفجالة الجديدة 

إنما و«  :ورواه الحافظ أبو بكر الخرائطي في كتابه فقال . ، تفرد به أحمد  » إنما بعثت ألتمم صالح األخالق«: قال صلى اهللا عليه و سلم 

   . ال يقدح في صحة الحديثوهي من قبيل اختالف التنوع الذي.  » بعثت ألتمم مكارم األخالق
 . الَْأمر الْحِقير هوالسفْسافُ 5
   .314:  ، ص 2: ط ، ج . د : الحديث ذكره كذلك الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين ، كتاب آداب المعيشة وأخالق النبوة ، القاهرة  6
  .314:  ، ص 2: ي ، كتاب آداب المعيشة وأخالق النبوة ، ج  حديث حاتم الطائي وارد بنفس اللفظ في كتاب إحياء علوم الدين للغزال7
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 أو عـدوان  أو بغـي   أو  طيرة  أو  حسد  أو  حقد  أو  فحش  أو  استطالة  أو  ختل  أو  خرف  أو  كبر  أو  خلق

 ولم  ،  بها  وأمرنا  إليها  دعانا  وقد  إال  جميلة  نصيحة  وسلم  عليه  اهللا  صلى  يدع  فلم  « : أنس  قال  . ظلم

 هكقول  وأدبه  تعالى  اهللا  علمه  كما  ذلك  كل  . 1» عنه  ونهانا  منه  حذرنا  إال  شيئا  وال  عيبا  وال  غشا  يدع

 والْبغْـيِ   والْمنكَـرِ   الْفَحشَاء  عِن  وينْهى  الْقُربى  ِذي  وِإيتَاء  واِإلحساِن  ِبالْعدِل  يْأمر  اللّه  ِإن ﴿  : تعالى

ِعظُكُمي  لَّكُملَع  ونخُِذ ﴿ :تعالى  وقوله  ،  2﴾تَذَكَّر فْوالْع رْأمِف ورِبالْع  ـِرضَأعـنِ  وع  ـاِهِلين3﴾ الْج، 

 فَـاعفُ  ﴿ : تعـالى  وقولـه  ،4﴾ الُْأموِر  عزِم  ِمن  ذَِلك  ِإن  َأصابك  ما  علَى  واصِبر ﴿  : تعالى  وقوله

منْهع  فَحاصو  ِإن  اللّه  ِحبي  ِسِنينحفُوا ﴿  : تعالى  وقوله  ،  5﴾ الْمعلْيوا  وفَحصلْيَألَا  و  ونَأن  تُِحب   غِْفـري 

اللَّه  تعالى  وقوله  ،  6﴾ لَكُم :  ﴿ فَعِبالَِّتي  اد  ِهي  نستعـالى   وقوله  ،  7﴾ َأح :  ﴿  الْكَـاِظِمينظَ   والْغَـي 

اِفينالْعِن  والنَّاِس  ع  اللّهو  ِحبي  ِسِنينحوا ﴿  : تعالى  وقوله  ،  8﴾ الْمتَِنبا  اجكَِثير  نم  الظَّن  ِإن   ـضعب 

الظَّن  وأحسن  ربي  أدبني  { : يقول  وسلم  عليه  اهللا  صلى  كان  فلذك  . كثير  ومثلها  اآليات  ثم  ،  9﴾ ِإثْم 

 { : ويقول  الدم  يمسح  وهو  وجهه  وشج  أحد  يوم  وسلم  عليه  اهللا  صلى  رباعيته  كسرت  وقد  ،  10} أدبي

 ِمـن  لَك لَيس ﴿ عليه اهللا فأنزل ، 11} ربهم إلى يدعوهم وهو بالدم نبيهم وجه خضبوا  قوم  يفلح  كيف

  . 1﴾ ظَاِلمون فَِإنَّهم يعذَّبهم َأو علَيِهم يتُوب َأو شَيء اَألمِر

                                                
  .314:  ، ص 2: انظر كتاب إحياء علوم الدين للغزالي ، كتاب آداب المعيشة وأخالق النبوة ، ج  1
   .90سورة النحل ، اآلية  2
   .199سورة االعراف ، اآلية  3
  .17سورة لقمان ، اآلية  4
   .13سورة المائدة ، اآلية  5
   .22سورة النور ، اآلية  6
  .34سورة فصلت ، اآلية  7
  .134سورة آل عمران ، اآلية  8
  .12سورة الحجرات ، اآلية  9

:  ، ص 1:  ، ج 1992 / 1412الرياض ، : حكم عليه األلباني بالضعف في سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة ، مكتبة المعارف  10

سنده ضعيف جدا ، وإن اقتصر شيخنا يعني «: لك اإلمام إسماعيل الشافعي العجلوني في كتابه وقال         وأورده كذ   ؛ 72:  ، حديث رقم     173

 ، انظر كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشـتهر مـن           »الحافظ بن حجر على الحكم عليه بالغرابة في بعض فتاويه ولكن معناه صحيح              

  .164:  ، حديث رقم 70:  ، ص 1: هـ  ، ج 1351القاهرة ، : األحاديث على ألسنة الناس ، مكتبة القدسي 
باب  ،  ِكتَاب الِْفتَِن ابن ماجة في سننه ،  ؛ 178:  ، ص    3:  ، ج    » إسناده صحيح على شرط البخاري       «:  رواه أحمد في مسنده وقال        11

 :دار الكتـب العلميـة    ، يس لك من األمر شـيء قوله تعالى ل     النسائي في السنن الكبرى ،       ؛ 156:  ، ص    5:  ، ج    الصبِر علَى الْبالَءِ  

الـدر   فـي  عبد الرحمن بن الكمال جالل الدين الـسيوطي   وهو عند      ؛ 314:  ، ص    6:  ، ج    1991 / 1411الطبعة األولى ،    ،  بيروت

   بـاب  مغـازي ،   كتاب ال  أما البخاري فقد رواه في صحيحه بلفظ آخر ، ؛ 312:  ، ص  2:  ، ج    1993 بيروت،   :دار الفكر    ،   المنثور

﴿              ونظَاِلم مفَِإنَّه مهذِّبعي َأو ِهملَيع تُوبي َأو ءِر شَيالَْأم ِمن لَك سد وثابت ، عن أنس       «:  ، وقال    ﴾لَييمالنبي صلى اهللا عليه :  قال ح شُج

القاهرة، :  ، انظر صحيح البخاري ، دار الفكر »لَيس لَك ِمن األمِر شَيء  :  فنزلت . كَيفَ يفِْلح قُوم شَجوا نَِبيهم ؟  : وسلم يوم أحد ، فقال      

   .35:   ، ص 5: ط ، ج . د 
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 بتقـوى   أوصـيك   ،  معاذ  يا  : فقال  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  أوصاني  « : معاذ  وقال  

 رحمـة و  ،  الجـار   وحفـظ   ،  الخيانة  وترك  ،  األمانة  وأداء  ،  بالعهد  والوفاء  ،  الحديث  وصدق  اهللا،

 فـي  والتفقـه  ، اإليمـان  ولزوم ، األمل وقصر ، العمل وحسن  ،  السالم  وبذل  ،  الكالم  ولين  اليتيم،

 تكذب  أو  ،  حكيما  تسب  أن  وأنهاك  ،  الجناح  وخفض  ،  الحساب  يوم  والجزع  اآلخرة  وحب    ،  القرآن

 حجر  كل  عند  اهللا  باتقاء  وأوصيك  ،  أرضا  تفسد  أو  ،  عادال  إماما  تعصي  أو  ،  آثما  تطيع  أو  ،  صادقا

 اهللا  صلى  كان  هكذا  . 2» بالعالنية  والعالنية  بالسر  السر  ،  توبة  ذنب  لكل  تحدث  وأن  ،  ومدر  وشجر

 وأرفـق   الناس  أحلم  وسلم  عليه  اهللا  صلى  كونه  مع  اإلسالم  إلى  ويدعوهم  اهللا  عباد  يؤدب  وسلم  عليه

 اهللا  صلى  وكان  ،  له  تحل  ال امرأة  قط  يده  تمس  ال  ،  الناس  وأعفّ  الناس  وأعدل  الناس  وأشجع  الناس

 وقـد   ؛  القوت  إال  اهللا  أتاه  مما  يأخذ  وال  ،  قط  درهم  وال  دينار  عنده  يبيت  ال  الناس  أسخى  وسلم  عليه

 ربمـا  حتـى  منـه   فيوثرون  والتمر  الشعير  من  عامهم  قوت  عيايله  يعطي  وسلم  عليه  اهللا  صلى  كان

 مهنة  في  ويقوم  الثوب  ويرقع  3النعل  فيخص  وسلم  عليه  اهللا  صلى  وكان  ،  العام  انقضاء  قبل  احتاجوا

 ،  أحـد   وجه  في  بصره  يثبت  ال  ،  حياءا  الناس  أشد  كله  ذلك  كل  في  وهو  ،  معهن  اللحم  ويقطع  أهله

 دعوة  ويجيب  ،  الصدقة  يقبل  وال  ويأكلها  عليها  ويكافئ  أرنب  فخذ  أو  لبن  جرعة  ولوأنها  الهدية  فيقبل

 وينفـذ   ،  لنفـسه   يغضب  وال  لربه  ويغضب  ،  مسكينوال  األمة  إجابة  عن  يستكبر  وال  ،  والعبد  الحر

 غلـيظ   وال  فظ  ال  المختار  النبي  اهللا  رسول  محمد  : التوراة  من  سطر  أول  وفي  . نفسه  ولومن  الحق

 بطابا  وهجرته  مكة  مولده  ،  ويفصح  يعفو  ولكن  بالسيئة  السيئة  يجزي  وال  ،  األسواق  في  صخّاب  وال

 . أطـرافهم   علـى   يتوضؤون  ،  والعلم  للقرآن  دعاة  معه  ومن  هو  وسطه  على  يتزر  ،  بالشام  وملكه

 إال  يقـوم   وال  يجلـس   ال  وسلم  عليه  اهللا  صلى  وكان  . اإلنجيل  في  وسلم  عليه  اهللا  صلى  نعته  وكذلك

 ما  وأكثر  ،  جلس  المجلس  به  ينتهي  أين  بل  ،  أصحابه  دون  معروف  مجلس  له  يكن  ولم  اهللا  ذكر  على

 ، بوسـادة  ويوثره عليه  يدخل  لمن  ثوبه  بسط  وربما  ،  قبلةال  مستقبال  يجلس  وسلم  عليه  اهللا  صلى  كان

 مجلـسه  كـون  مع عليه الناس أكرم أنه ظن إال أحد  إليه  يجلس  فال  ،  يفعله  حتى  عليه  عزم  أبى  فإن

 النـاس  وأرأف ، غـضبا  وأبعـدهم  رضا الناس أسرع كونه  مع  ،  وأمانة  وتواضع  حياء  مجلس  كله

                                                                                                                                              
  .128سورة آل عمران ، اآلية  1
بيروت ، : ة في كتابه الزهد الكبير ، دار الجنان ومؤسسة الكتب الثقافي)  هـ458ت (  أخرجه الحافظ أبي بكرأحمد بن الحسين البيهقي        2

 ؛ األلبـاني فـي   240:  ، ص 1:  ؛ أبو نعيم في الحلية ، ج     956:  ، حديث رقم     348 – 347:  ، ص    5:  م ، ج     1987/  هـ   1408

 ؛ كما أوردهـا     1841:  ، حديث رقم     296:  ، ص    2:  ، ج    2000 / 1421الرياض ،   : ضعيف الترغيب والترهيب ، مكتبة المعارف       

 واختصرها في كتاب آداب األلفة   ؛314:  ، ص    2: إحياء علوم الدين ، كتاب آداب المعيشة وأخالق النبوة ، ج            اإلمام الغزالي في كتاب     

  . 174:  ، ص 2: واألخوة والصحبة  والمعاشرة ، حقوق المسلم ، ج 
  .نَعلَهخَرزها ِبالِمخْصِف كَان صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يخِْصفُ :  خَصفَ النَّعَل 3
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 اللهـم  سـبحانك  { : قـال  وسـلم  عليـه  اهللا صلى مجلسه من أقام فإذا ، للناس  الناس  وأنفع  بالناس

 وإذا ، 1} الـسالم  عليـه  جبريـل  لي علمهن : ويقول إليك وأتوب أنت إال إله ال  أن  أشهد  وبحمدك،

 ، 2} الجنـة  نعيم إلى بها نصل    مشكورة  نعمة  اجعلها  اللهم  ،  اهللا  بسم  { : قال  يديه  بين  الطعام  وضع

 عبـد   أنـا   { : ويقول  الركبة  فوق  الركبة  أن  إال  المصلي  يجعل  كما الركبتين  مجموع  جلوسه  وأكثر

 ذي غيـر  إنـه  { : ويقـول   حرا  الطعام  يأكل  وال  ،  3} العبد  يأكل  كما  وآكل  العبيد  يجلس  كما  أجلس

 ،6}الحـزين  قلب تسر إنها { : ويقول 5الدباء يحب وكان ، 4} فأبردوه  نارا  يطعمنا  لم  اهللا  وأن  ،  بركة

 خلقـا   بـي   النـاس   أشبه  إبراهيم  أبي  وكان  بآدم  الناس  أشبه  أنا  { : يقول  وسلم  يهعل  اهللا  صلى  وكان

  . 7} وخلقا

 شـاهد   من  أنه  فاعلم  ،  معشار  بعشر  منها  يفهم  لم  الجميلة  ونعوته  الجميلة  أوصافه  تتبع  ومن  

 وسـجاياه   وعاداتـه   أخالقـه   على  المشتملة  أخباره  سماع  إلى  وأصغى  وسلم  عليه  اهللا  صلى  أحواله

                                                
 علمهن «:  وهو عند الترمذي ، أحمد وأبي داود  من غير ذكر لفظ         ؛ 113:  ، ص    6: رواه النسائي في سننه عن رافع بن خديج ، ج            1

 سنن أبـي   ؛420:  ، ص 4:  مسند أحمد ، ج      ؛ 494:  ، ص    5:  ، ج     الجامع الصحيح سنن الترمذي     ، انظر  »لي جبريل عليه السالم     

   .681:  ، ص 2:  ، ج ي كفارة المجلسباب فداود ،  
 أما  . بسم اهللا اللهم اجعلها نعمة مشكورة تصل بها نعمة الجنة :حديث كان إذا وضعت المائدة قال «: إحياء علوم الدين  قال الغزالي في  2

 اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قرب إليـه   النبي صلى اهللا عليه وسلم ثمان سنين أنه سمع رسولمد فرواها النسائي من رواية من خَ    ، التسمية

كتـاب آداب المعيـشة    للغزالي ،  إحياء علوم الدين انظر» وأما بقية الحديث فلم أجده ،  وإسناده صحيح   ،  الحديث  ،  بسم اهللا   :طعاما يقول 

   . 326:  ، ص 2: ط ، ج . د : ة  ، القاهربيان أخالقه وآدابه في الطعام ، وهو الكتاب العاشر من ربع العادات الثاني وأخالق النبوة
   . 199:  ، ص 4: أخرجه الغزالي في إحياء علوم الدين ، كتاب الفقر والزهد ، بيان تفضيل الزهد فيما هو من ضروريات الحياة ، ج  3
ث أبـي هريـرة    من حدي بلفظ آخرأخرجه البيهقيو   ؛209:  ، ص 6:  بسنده عن أبي هريرة ، ج      المعجم األوسط  رواه الطبراني في     4

، انظر »  ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا قبل اليوم : أتي النبي صلى اهللا عليه وسلم يوما بطعام سخن فقال      «: ، قال    بإسناد صحيح 

دابه بيان أخالقه وآإحياء علوم الدين ،  ؛ وقد جمع تخريجه الغزالي في 280:  ، ص 7:  ، ج باب ما جاء في الطعام الحار  سنن البيهقي ،    

   .327 - 326:  ، ص 2: ط ، ج . د :  ، القاهرة في الطعام
  .القرع اليابس ويكون كالوعاء:   الدباء5
كان رسول اهللا صـلى اهللا      «:  وفيما يخص حب النبي صلى اهللا عليه وسلم للدباء فقد روى النسائي في السنن الكبرى عن أنس أنه قال                     6

 كَان النَِّبي صلَّى اهللا عليِه «:  وجاء عند ابن ماجة في  سننه عن أنس  بلفظ  ؛155:  ، ص  4:  ج   ، باب الدباء ،    »عليه وسلم يحب الدباء   

   عالْقَر ِحبي  لَّمعِ     « : ، وفي رواية أخرى عن حكيم بن جابر ، عن أبيه ، قال              »  وسِتِه ، ويِفي ب لَّمِه وسليلَّى اهللا عص لَى النَِّبيخَلْتُ عد هنْد

 انظـر   ؛426 – 425:  ، ص    4:  ، باب الدباء ، ج       » هذَا الْقَرع ، هو الدباء نُكِْثر ِبِه طَعامنَا       :  قَاَل    ؟ َأي شَيٍء هذَا   : هِذِه الدباء ، فَقُلْتُ   

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  أ أنس وفي رواية احمد عن       ؛ 284:  ، ص    4 ن ج    باب  ما جاء في أكل الدباء      كذلك سنن الترمذي ،     

 وقد جمع تخريج  ؛152:  ، ص 3:  ، انظر مسند أحمد ، ج»  إسناده حسن«: وقال   .كانت تعجبه الفاغية وكان أعجب الطعام إليه الدباء   

 ،داوي مع التوكل على اهللا      فصل في حكم الت    ،   اآلداب الشرعية والمنح المرعية    في كتابه    محمد بن مفلح بن محمد المقدسي     أحاديث الدباء   

  ، يا عائشة: قال لي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           « :قالت ، وفيه ذكر حديث عائشة       فصل في خواص القرع وهو الدباء وما ورد فيه        

  . 45:  ، ص 3: ت ، ج . ط ، د . د  :  عالم الكتب ،» إذا طبختم قدرا فأكثروا فيها من الدباء ، فإنها تشد قلب الحزين
الحديث ورد بنفس اللفظ عند الغزالي ، انظر إحياء علوم الدين ، كتاب آداب المعيشة وأخالق النبوة وهو الكتاب العاشر من ربع العادات      7

  . 340:  ، ص 2: من إحياء علوم الدين ، بيان صورته وخلقته صلى اهللا عليه وسلم ، ج 
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 وبدائع  األسئلة  مضايق  في  أجوبته  عجائب  مع  للطاعة  إياهم  وتألفه  وهدايته  الخلق  ألصناف  ستهوسيا

 والعقـالء  الفقهـاء  يعجز الذي الشرع ظاهر  تفصيل  في  إشارته  ومحاسن  الخلق  مصالح  في  تدبيراته

 ال  بـل   بحيلة  مكتسبا  يكن  لم  ذلك  أن  في  شك  وال  ريب  له  يبق  لم  ،  أعمارهم  طول  قليلها  إدراك  عن

 وأحوالـه   شـمائله   كانت  بل  ،  لمبلس  وال  لكذاب  يتصور  ال  إلهية  وقوة  سماوي  باستمداد  إال  يتصور

 ، كـذاب   وجه  هذا  ما  واهللا  فيقول  يراه  القح  العربي  أن  حتى  بصدقه  قاطعة  وسلم  عليه  اهللا  صلى  كلها

 وإنمـا  ، ومـوارده  مصادره جميع في أحواله ومارس أخالقه شاهد بمن فكيف  ،  الشمائل  مجرِّد  هذا

 عنـد  مكانته وعظيم منصبه وعلو صدقه على تنبيها وسلم عليه اهللا صلى ونعوته صفاته بعض  أردنا

 مـع   الجهـال   أظهر  بين  وهو  الكتب  يطالع  ولم  العلم  يمارس  لم  أمي  رجل  وهو  ذلك  أعطاه  إذ  ،  اهللا

 مالئكتـه  ، ىتعـال  اهللا ومعرفة واألدب العلم له حصل أين فمن  ،  وسلم  عليه  اهللا  صلى  وضعفه  يتمه

 وفـضائل   والتوفيـق   الهدايـة   ونـور   الـوحي   صريح  لوال  ،  النبوءة  خواص  من  ذلك  وغير  وكتبه

 نُـورا   جعلْنَاه  ولَِكن  الِْإيمان  ولَا  الِْكتَاب  ما  تَدِري  كُنتَ  ما ﴿  : تعالى  قال  كما  والتخصيص  االصطفاء

  . اآلية 1﴾مستَِقيٍم ِصراٍط ِإلَى لَتَهِدي وِإنَّك ِعباِدنَا ِمن نَّشَاء من ِبِه نَّهِدي

  

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول معجزات ذكر  

  

 ال  التي  العادات  وخوارق  المعجزات  وسلم  عليه  اهللا  صلى  بصدقه  القاطعة  الداللة  من  ويكفي   

  . األعمار تأليفها في فنت ولو ، األسفار بجمعها تفي

 أبـي  منزل وفي جابر منزل في الغفير الفج وإطعام  القمر  شقاقكان  االختصار  سبيل  على  ذلك  فلنذكر

 أنس  حملها  شعير  أقراص  من  رجال  ثمانين  من  أكثر  وأشبع  ،  الخندق  ويوم  ،  القليل  الطعام  من  طلحة

نبع الماء مـن   ، و  وفضل لهم   ، أهل الجيش من تمر يسير ساقته بنت بشير في يدها          وأشبع  ،  يده  في

  ، ا من قدح صغير ضاق عن أن يبـسط يـده فيـه            ور كلهم وتوضؤ  بين أصابعه فشرب أهل العسك    

 بئر الحديبية فجاشتا بالماء ، فـشرب  وكذلك في وضوءه في عين تبوك    وسلم  عليه  اهللا  صلىوأهرق  

 من  راكب  أربعمائة  يزود  أن  الخطاب  بن  عمر  السالم  عليه  وأمر   ؛ ا ماء م ولم يكن فيه   هما األلوف من

 فعميت  تراب  من  بقبضة  الجيش  ورمى  ؛ كان  كما  بعدهم  وبقي  يرالبع  كربضة  اجتماعه  في  كان  تمر

 بحبوحـة   فـي   وكـان   الكهنة  فعدمت  وسلم  عليه  اهللا  صلى مبعثه  يوم  من  الكهانة  وُأبطلت  ؛ أعينهم

 المـسجد  في من كل أنينه سمع حتى المنبر له عمل  لما  عليه  يخطب  كان  الذي  الجذع  وحن  ،  زمانها

 قـال  كما فكان بالغيوب وسلم عليه اهللا صلى اهللا  رسول  اخبر  موك  . فسكن  إليه  فضمه  اإلبل  كصوت
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 :تعالى  قوله  على  دمه  وطار  ،  المصحف  في  يقرأ  وهو  فقتل  الجنة  بعدها  بلوة  تصيبه  عثمان  أن  أخبر

﴿ مكِْفيكَهيفَس  اللّه  وهو  ِميعالس  ِليمارا  أن  وأخبر  ،  1﴾ الْعـ  الحسين وأن ، الباغية  الفئة  تقتله  عم  صلحي

 مـن   وهو  يموت  حتى  اهللا  سبيل  في  يقاتل  رجال  أن  وأخبر  ،  عظيمتين  المسلمين  من  فئتين  بين  له  اهللا

 ، منـه  وإعـالم  تعالى اهللا من وحي ذلك كل  ،  نفسه  فقتل  هالكا  نفسه  رأى  بأن  كذلك  فكان  النار  أهل

 اهللا  سولبر  استغاث  حتى  دخان  عليه  وخرج  األرض  في  فرسه  قدما  فساخت  جعشم  بن  سراقة  واتبعه

 فكـان   كـسرى   سوار  ذراعيه  في  سيوضع  بأن  وأخبره  الفرس  فانطلق  له  فدعا  وسلم  عليه  اهللا  صلى

 وبمن  اليمن  بصنعاء  وهو  قتله  ليلة  الكذاب  العنسي  األسود  بمقتل  وسلم  عليه  اهللا  صلى  وأخبر  ،  كذلك

ـ  ينتظرونه وهم قريش من مائة على وسلم عليه  اهللا  صلى  وخرج  ،  كذلك  فكان  قتله  التـراب  عفوض

 أن أصـحابه  من النفر وقال  ،  له  وتذلل  أصحابه  بحضرة  البعير  إليه  وشكا  ،  يروه  ولم  رؤوسهم  على

 وقال  ،  مرتدا  فقتل  دينه  عن  منهم  واحدا  وارتد  مؤمنون  كلهم  فماتوا  أحد  مثل  ضرسه  النار  في  أحدهم

ـ   فمات  النار  في  آخرهم  فسقط  كلهم  فماتوا  النار  في  موتا  آخركم  لآلخرين  اهللا رسـول  ودعـا  ،  افيه

 بـن   وأربد  الطفيل  بن  عامر  واتاه  ،  فتفرقتا  أمرهما  ثم  واجتمعتا  فأتياه  شجرتين  وسلم  عليه  اهللا  صلى

 ودعـا   وبينه  بينهما  وجبل  وسلم  عليه  اهللا  صلى  قتله  على  عازمين  وفاِتكاهم  العرب  فارسا  وهما  قيس

 الجمحـي   خلـف   بـن   أبي  سيقتل  أنه وأخبر  ،  أحرقته  بصاعقة  أربد  وهلك  بغُدة  عامر  فهلك  عليهما

 الـذي  فمات السم وسلم  عليه  اهللا  صلى  وأطعم  ،  فمات  أصحابه  لبعض  مسموم  سيف  أحد  يوم  فخدشه

 رجـال  قـريش  صناديد بمصارع وأخبر ،  المسموم  الذراع  وكلمه  ،  سنين  أربع  هو  وعاش  معه  أكله

 فـرأى   األرض  لـه   2ويـت وز  ،  وسلم  عليه  اهللا  صلى  قال  الذي  الموضع  واحد  منهم  يتعد  فلم  رجال

 نـساءه   وأخبر  ،  كذلك  فكان  منها  له  زوي  ما  سيبلغ  أمته  ملك  أن  وأخبر  ،  ومغاربها  األرض  مشارق

 فكان ،  كذلك  فكان  فدرت  لها  لبن  ال  حائل  شاة  ضرع  ومسح  ،  به  لحوقا  أولهن  بصدقة  يدا  طولهن  أن

 بعـض   عين  ونفدت  ،  يةالخزاع  معبد  أم  خيمة  في  أخرى  مرة  وكذلك  ،  مسعود  ابن  إسالم  سبب  ذلك

 علي  عين  في  وتفل  ،  وأحسنها  عينيه  أصح  فكانت  بيده  وردها  فسقطت  وسلم  عليه  اهللا  صلى  أصحابه

 يـده   فـي   الطعـام   وسـبح   ،  بالراية  وبعثه  وقتها  من  فصحت  خيبر  يوم  أرمد  وهو  عنه  اهللا  رضي

 وقل  ،  هاحين  من  فبرئت  بيده  فمسحها  أصحابه  بعض  رجل  وأصيبت  ،  تسبيحهما  سمع  حتى  والحصى

 فأخـذوا  أمـرهم  ثم بالبركة فيه فدعا جدا يسير  شيء  فاجتمع  بقي  ما  بجمع  فدعا  معه  كان  جيش  زاد

 مستهزئا  مشيته  في  العاصي  الحكم  وحكاه  ،  كان  كما  وفضل  مليء  إال  وعاء  العسكر  في  يبق  لم  حتى

 فقـال  امرأة السالم عليه وخطب ، مات حتى يرتعش يزل فلم ، فكن كذلك  وسلم  عليه  اهللا  صلى  فقال
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 وهي  فبرصت  ،  كذلك  فلتكن  : فقال  ،  برص  بها  يكن  ولم  منه  امتناعا  قالها  وإنما  برصا  بها  إن  أبوها

  . له نفاذ ال مما ذلك غير إلى ، الشاعر البرصاء بن شبيب أم

 اإلنـس   اجتمعـت   لو  الذي  القرآن  الرسل  معجزات  جميع  نفاذ  بعد  الباقية  الكبرى  والمعجزة  

 حـين   من  ظهيرا  لبعض  بعضعهم  ولوكان  ،  ذلك  استطاعوا  ما  مثله  من  بسورة  اياتو  أن  على  والجن

 وأخالقـه  وأقوالـه  أحوالـه  فـي  نظر من ِبغباوِة فََأعِظم ، الدنيا آخر إلى وسلم عليه اهللا  صلى  بعثه

 ومؤيـده   باعثه  لقدرة  األرض  ملوك  وإذعان  ومشروعاته  أحكامه  واستمرار  معجزاته  وأعظم  وأفعاله

 ومجد  وكرم  وشَرف  . وسلم  عليه  اهللا  صلى  اتباعه  على    مانع  أو  صدقه  في  شك  يدخله  ثم  ،  وناصره

   . اهللا ملك دام مما اهللا علم به أحاط ما عدد وأنعم وعظم

  

 طبقات أربع إلى لخلقه اهللا تقسيم عن الخبر  

  

 لما  أنه  وذلك  ،  وسلم  عليه  اهللا  صلى  سيره  مختصر  من  اهللا  شاء  إن  بسبيله  كنا  ما  إلى  فلنرجع  

 كما  العمر  أشد  وهو  وسلم  عليه  اهللا  صلى  عمره  من  عاما  األربعين  رأس  على  ونذيرا  رسوال  اهللا  بعثه

 صـلى   قال  . والجن  اإلنس  للثقلين  اهللا  بعثه  سنة  أربعين  وبلغ  ،  1﴾ َأشُده  بلَغَ  ِإذَا  حتَّى ﴿  : تعالى  قال

 فـي  بينـا   وقـد   . اإلنس  واألحمر  لجنا  األسود  يعني  ،  2}واألحمر  لألسود  بعثت  { : وسلم  عليه  اهللا

 أربعة  فهم  األربعة  االسطقْسات  خلق  على  ،  طبقات  أربع  على  الخلق  خلق  تعالى  اهللا  أن  األول  الفصل

 ال  يفترون  ال  ،  والنهار  الليل  يسبحون  ،  الخير  إال  يعرفون  ال  وهم  ،  المالئكة  األول  الجنس  : أجناس

 : الثـاني   الجـنس   ؛  وعمارتهـا   للجنـة   مخلوقون  همف  يومرون  ما  ويفعلون  أمرهم  ما  اهللا  يعصون

 للنـار  مخلوقـون  فهـم  ، األدميين وعداوة والمعصية والغواية الشر إال يعرفون ال  وهم  ،  الشياطين

 فَِبَأي ،  الثَّقَلَاِن  َأيها  لَكُم  سنَفْرغُ ﴿  : العظيم  اهللا  قال  ،  واإلنس  الجن  هم  الباقيان  والجنسان  ؛  وعمارتها

 واَألرِض  الـسماواتِ   َأقْطَـارِ   ِمن  تَنْفُذُوا  َأن  استَطَعتُم  ِإِن  واِإلنِْس  الِْجن  معشَر  يا ،  تُكَذِّباِن  بكُمار  آلَاء

 فمـن   ،  المعـصية   عن  ومنهيان  بالطاعة  مكلفان  الجنسان  فهذان  ،  3﴾ ِبسلْطَاٍن  ِإالَّ  تَنْفُذُون  ال  فَانْفُذُوا

 ولهـذين   ،  الشياطين  مع  النار  دخل  منهما  اهللا  عصى  ومن  ،  المالئكة  مع  الجنة  لدخ  منهما  اهللا  أطاع

 ونفعـت  العبادات وألزمت الطاعات وكلفت األحكام واستنبطت الشرائع وأقيمت الرسل بعث  الجنسين

  . المخالفات وضرت المجاهدات
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 هعلي  اهللا  صلى  اهللا  رسول  عند  ومنزلتهما  ،  عنهما  اهللا  رضي  وعلي  بكر  أبي  فضل 

  وسلم

  

 للخلـق  ناصرا ، والعالنية السر في  بصيرة  على  اهللا  إلى  داعيا  وسلم  عليه  اهللا  صلى  يزل  فلم  

 وقـال   ،  عنه  اهللا  رضي  بكر  أبو  به  آمن  من  فأول  . المؤمنين  من  معه  بمن  وامتاز  الدين  أظهر  حتى

 ،  عليهـا   هاجرت  التي  ناقتي  ومنه  بالل  منه  ،  بكر  أبي  كمال  مال  نفعني  ما  { : وسلم  عليه  اهللا  صلى

 ،  بكر  أبا  يا  ،  القيامة  يوم  أمتي  في  يشفع  إليه  أنظر  كأني  بماله  ووساني  بنفسه  وآنسني  ابنته  وزوجني

 خلـيال   متخـذا   ولوكنـت   جـسدي   من  قميصي  بمنزلة  مني  فأنت  ،  بها  يجازيك  اهللا  يدا  عني  لك  إن

 لكم  هل  ،  الناس  جميع  من  يرخ  بكر  أبي  في  ليلة  { : وسلم  عليه  اهللا  صلى  قال  ثم  ،  1} خليال  التخذتك

 ومرة  أمامي  مرة  يمشي  فجعل  ،  بكر  أبو  ومعي  المشركين  من  فارا  مكة  من  خرجت  بليلة  أحدثكم  أن

 أذكـر   ،  اهللا  رسـول   يا  : قال  بكر؟  أبا  يا  لك  ما  : فقلت  ،  يساري  عن  ومرة  يميني  عن  ومرة  خلفي

 ثم  ،  ويسارك  يمينك  عن  أمشيف  عليك  آمن  وال  ،  خلفك  فأمشي  الطلب  وأذكر  ،  أمامك  فأمشي  الرصد

 اهللا  شـاء   مـا   ،  عاتقه  على  بكر  أبو  حملني  ثم  ،  أصابعي  أطراف  على  ليلتي  فمشيت  رجالي  حفيت

 شـيء  به كان فإن ، أدخله حتى تدخله ال بالحق بعثك والذي : قال ثم الغار أوصلني حتى يشتد  وهو

 حتـى   ثوبـه   بقطع  النقب  يسد فجعل  ،  وأفاعي  حية  الغار  في  وكان  ،  ودخلت  فدخل  ،  قبلك  بي  نزل

 ، معنـا  اهللا إن تحزن ال : أقول وأنا األلم  من  تنحدر  دموعه  وصارت  أفعى  فلدغته  بقدمه  سد  ثم  نفذ،

  . 2} عنده من بجنود وأيدنا السكينة علينا اهللا فأنزل

                                                
 قال رسول اهللا صلى  : عن أنس بن مالك قال«:  تاريخ دمشق بلفظين مختلفين كالهما عن انس وهما على التوالي          رواه ابن عساكر في    1

 وواساني بماله وصاحبي بالغار وإن أفضل أموال المسلمين مال   إن أعظم الناس علي منة أبو بكر الصديق زوجني ابنته   :اهللا عليه و سلم     

 ما أطيب : قال رسول اهللا  صلى اهللا عليه و سلم  ألبي بكر : عن أنس قال« ، »يها ومنه مؤذني بالل   أبي بكر منه ناقتي التي هاجرت عل      

 ، » وناقتي التي هاجرت عليها وزوجتني ابنتك وواسيتني بنفسك ومالك كأني أنظر إليك على باب الجنة تشفع ألمتي  مالك منه بالل مؤذني

رواه بلفـظ  »   ما نفعني مال كمال أبي بكـر    «:  ؛ أما قوله صلى اهللا عليه وسلم         61 :  ، ص  30: انظر تاريخ دمشق البن عساكر ، ج        

  ابن ماجة في سننه ، كتـاب  ؛  609:  ، ص 5:  ، ج باب  مناقب أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه مقارب كل من  الترمذي في سننه ،         

:             أحمد في مـسنده ، ج  ؛  70:  ، ص 1: رضي اهللا عنه ، ج فضائل اصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم ، باب فضل أبي بكر الصديق        

نور الدين علي بن أبي بكـر   فقد رواه »فأنت مني بمنزلة قميص من جسدي     «:  أما قوله صلى اهللا عليه وسلم        ؛ 366 - 253: ، ص   2

   .239:  ، ص 9:  ، ج هما رضي اهللا عنهماباب في فضل جماعة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وغير في مجمع الزوائد ، الهيثمي

كنز العمال في سـنن األقـوال       في كتابه      ) 975ت  ( البرهان فوري     الهندي  بن حسام الدين   الدين علي المتقي  هذا الحديث أورده عالء     2 

 ؛ 493:  ، ص 12:  ، ج 1985 /1405بيـروت ،  :  ، فصل في تفضيلهم ، فضل الصديق رضي اهللا عنه ، مؤسسة الرسـالة       واألفعال

 هذا حديث صحيح اإلسناد علـى  «: ، و قال الحاكم محمد بن سرين ورواه الحاكم في المستدرك بلفظ أخر ال يقدح في صحة الحديث عن      
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 طالـب   أبي  بن  علي  رقد  ،  المغار  إلى  بكر  وأبو  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  خرج  ولما  

 الـدار   في  بنفسه  عنه  اهللا  رضي  علي  فجاد  ،  القوم  ليوهم  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  سولر  فراش  في

 نَفْـسه   يـشِْري   من  النَّاِس  وِمن ﴿  : علي  في  فأنزل  ،  الغار  في  بنفسه  عنه  اهللا  رضي  بكر  أبو  وجاد

 الْمتَّقُـون   هم  ُأولَِئك  ِبِه  صدقَو  ِبالصدِق  جاء  والَِّذي ﴿  : بكر  أبي  في  وأنزل  ،1﴾ اللِّه  مرضاِت  ابِتغَاء

 ،  3} موسـى   من  هارون  بمنزلة  مني  أنت  { : لعلي  يقول  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  فكان  . 2﴾

  . 4} خليال بكر أبا التخذت خليال متخذا كنت لو { : بكر ألبي ويقول

  

 لموس عليه اهللا صلى اهللا رسول ألصحاب جهل أبو تعذيب طرق عن الخبر  

  

 يخـاف  ال ، تعـالى  اهللا إلى يدعو كان الرسالة بتبليغ وسلم عليه اهللا صلى الرسول  أمر  ولما  

 اهللا  رسـول   أصـحاب   عن  يبلغون  المشركون  فصار  الدين  ظهر  أن  إلى  خيره  إال  يرجو  وال  ،  غيره

 ،  أسلم  بالرجل  سمعوا  فإذا  . قريش  من  رجال  في  بهم  يغري  جهل  أبو  وصار  ،  وسلم  عليه  اهللا  صلى

 ،  تركته  ثم  منك  خيرا  كان  أباك  إن  : له  ويقول  وزجره  ووعظه  وخزاه  أنَّبه  ومنعة  شرف  له  كان  فإن

نفِّهك لنُسِحلْم ، لّنرأيك ولَنُفَي ، نعا كان وإن ، شرفك ولنَضواهللا : جهل أبو له لقا تاجر  ندلنُكَـس 

 حتـى   وعذبوه  وهضرب أوغريبا ضعيفًا  انك  وإن   ،  نشروك  وال  نبيعك  وال  مالك  ولنهلكن  ،  تجارتك

 ،  5} الجنـة   موعدكم  ،  ياسر  آل  صبرا  { : يقول  وسلم  عليه  اهللا  صلى اهللا  ورسول  مات  من  منهم  أن

 يـستطيع  ال حتى والجوع بالشمس يعذبوه من ومنهم ، اإلسالم إال يبون  ال  وهم  صبرا  عذَّبا  فيموتون

 إلهـك   والعزى  الالت  : له  فيقولون  تمييزه  ويسقط  قواه  تذهب  وحتى  ،  الحركة  يستطيع  وال  الجلوس

                                                                                                                                              
 أما البيهقي ؛ 7:  ، ص 3:  للحاكم ، ج المستدرك على الصحيحين ، انظر »  صحيح مرسل ،شرط الشيخين لوال إرسال فيه ولم يخرجاه 

   .478 – 477:  ، ص 2: ه بنفس لفظ الحاكم ، انظر دالئل النبوة للبيهقي ، ج فقد روا
  .207سورة البقرة ، اآلية  1
  .33 اآلية  ، سورة الزمر2
 ورواه  ؛120:  ، ص 7: رواه مسلم  في الصحيح ، كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا عنهم ، باب من فضائل علي رضي اهللا عنه ، ج  3

 ، باب مناقب أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم ، بـاب       » أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى         «: قارب  البخاري بلفظ م  

 األولـى  الطبعـة   ، بيـروت   : دار صادر   وابن سعد في الطبقات الكبرى ،       ؛  208:  ، ص    4: مناقب علي بن أبي طالب القرشي ، ج         

   .24:  ، ص 3:  ، ج م1968
 و  ؛109:  ، ص 7: حه ، كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا عنهم ، باب من فضائل أبي بكر رضي اهللا عنه ، ج                 رواه مسلم في صحي    4

 ، 4:  ، ج }لو كنت متخذا من أمتي خليال التخذت أبا بكر ولكن أخـي وصـاحبي     {: رواه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة منها قوله         

   .170:  ، ص 2:  الدين ، ج ؛ و كذا ذكره الغزالي في كتاب إحياء علوم191
:  ، ج المعجم الكبيـر  في الطبراني ؛  432:  ، ص 3:  ، ج ذكر مناقب عمار بن ياسر رضي اهللا عنه  أخرجه الحاكم في المستدرك ،       5

   . 141:  ، ص 4:  في أسد الغابة ، ج ابن األثير وكذا ؛ 769:  ، حديث رقم 303:  ، ص 24
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 إلـى  يفتتنونـه  مـن  ومنهم ، المال من استطاع بما منهم  يفتدي  من  ومنهم  ،  نعم  فيقول  اهللا  دون  من

 ، ربيعـة   أبـي   بن  وعيش  هشام  بن  وسلمة  الوليد  بن  الوليد  أسلم  ولما  . باإليمان  مطمئن  وقلبه  دينهم

 فتركـوه   ،  قريش  من  رجل  أشرف  فيه  ليقتلن  قتلوه  إن  الوليد  بن  اشمه  أخوه  فأقسم  الوليد  شر  وخشوا

  . عنه ونزعوا

  

 اإلسالم في هجرة أول وهي الحبشة إلى والهجرة النجاشي خبر  

  

 أن  يقـدر   ال  وأنـه   البالء  من  أصحابه  يصيب  ما  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  رأى  ولما  

 لـو   : ألصـحابه   قـال   ،  طالب  أبي  عمه  وحفظ اهللا  حفظ  في  وسلم  عليه  اهللا  صلى  أنه  غير  يمنعهم

 مخرجـا  لكم اهللا يجعل حتى  صدق  أرض  وهي  ،  أحد  عنده  يظلم  ال  ملكا  بها  فإن  الحبشة  إلى  خرجتم

 فـي   هجـرة   أول  وهي  الفتنة  مخافة  بدينهم  فرارا  الحبشة  أرض  إلى  المسلمون  فخرج  . فيه  أنتم  مما

 عليه  اهللا  صلى اهللا  رسول  بنت  رقية  امرأتهو  عفان  بن  عثمان  مهاجرا  خرج  من  أول  فكان  . اإلسالم

 وعبـد   عمير  بن  ومصعب  العوام  بن  والزبير  سهيل  بنت  سهلة  وامرأته  عتبة  بن  حذيفة  وأبو  ،  وسلم

 أبـي   بـن   وعامر  مظعون  بن  وعثمان  سلمة  أم  وامرأتهو  المخزومي  سلمة  وأبو  عوف  بن  الرحمان

 بعـدهم  خـرج  ثم . مظعون بن  عثمان  عليهم  وكان  الحبشة  إلى  خرج  من  أول  العشرة  فهؤالء  رهم،

 بـن  وعياض ، سرح أبي بن وعمرو ، بيضا بن وسهيل ، جراح بن عبيدة : وهم  آخرون  نفر  ثمانية

 بـن   والحارث  ،  قيس  عبد  بن  وسعد  ،  غنم  عبد  بن  وعثمان  ،  زهير  بن  الحارث  بن  وعمرو  ،  زهير

 وثالثـون   ثالثـة   وصغارا  كبارا  اجتمعوا  أن  إلى  يتداركون  يزالوا  لم  تبعهم  ومن  فهؤالء  ،  قيس  عبد

 جـوارهم  النجاشـي  وأحسن ، سواه يخافون وال اهللا يعبدون فكانوا ، الصغار بعض بها وولد  1رجال

  : النجاشي ويمدح حالهم يذكر الحارث بن اهللا عبد فقال ، جواره وحمدوا

  

  

 والديــن اهللا بالغ يرجو كان من  ***  مغلغلـــة عني بلغ راكبا يا  

 ومفتون مقهور مكة ببطن  مضطهد ***  اهللا عبـــاد نم امريء كل  

 والهون والمنحزات 2النذل من تنجي ***  واسعــة اهللا بالد وجدنا وإنا  

 مأمــــون غير وعيب الممات *** وخزي الحياة ذل على تقيموا ال  
                                                

 .ثالثة وثالثون مانون بدل ثالثة  وث) ر( ورد في نسخة  1
 .هذا خطأ من المؤلف ، والصواب هو الذل  2
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 الموازيــن في وعالوا النبي قـول *** وأطرحـوا اهللا رسول تبعنا إنا  

 نفيطغـو يعلوا أن بك وعائذا بغوا *** الذيـن لقوما في  عذابك فاجعل 

  

 لـم  مـن  مـنهم  يبق  يكن  لم  حتى  الفصاحة  زمان  في  كان  ألنه  كثيرة  أشعار  ذلك  في  قيل  ثم  

 وكـان  ملكهـم   ابن  كان  أنه  وصالحه  النجاشي  أفعال  من  ظهر  ما  أول  وكان  ،  النجاشي  أفعال  يشكر

 الملـك   قتل  على  فتشاوروا  ،  النجاشي  سوى  ولد  شيالنجا  لوالد  يكن  ولم  ولدا  عشر  اثنى  له  أخ  للملك

 وباعه  فحسده  ونباهة  ومعرفة  عقل  له  فكان  عمه  مع  يتيما  النجاشي  وبقي  ألخيه  الملك  وأعطوا  فقتلوه

 بعـض  كـان  فلمـا  . البحـر  في ويسافر السفن يصنع  فكان  ،  درهم  بستمائة  نجار  لرجل  البحر  في

 ونزلـت   السفينة  فتكسرت  البالد  على  ورعدا  برقا  هللا  أرسل  بالدهم  من  السفر  يريدون  وهم  األوقات

 فلـم   بالمملكة  يليق  ممن  عشر  االثنى  أوالده  في  فطلبوا  ،  النجاشي  عم  هو  الذي  الملك  فقتلت  صاعقة

 فوضـعوا   مملوكا  النجار  عند  فوجدوه  ومعرفته  عقله  من  يعرفون  مما  النجاشي  إلى  ففزعوا  ،  يجدوه

 الـسفينة   في  ضاع  قد  المال  من  لي  كان  ما  إن  : النجار  لهم  قالف  وملّكوه  وبايعوه  ،  رأسه  على  التاج

 ان وأبـوا  ، مسروقا اشتريته وإنما ملكنا ابن إنه : وقالوا فأبوا ،  بها  اشتريته  التي  دراهمي  فأعطوني

 يـد  فـي  يده يضع أو دراهمه لتعطونه واهللا : النجاشي لهم  فقال  مشتكيا  للنجاشي  فأتى  . شيئا  يعطوه

 درهـم   سـتمائة   النجـار   فأعطوا  . عدله  لقلة  إال  ملككم  عوقب  وهل  ،  شاء  حيث  به  ويذهب  غالمه

  . يده على اهللا أظهره حق أول وهو عدله من ذلك فكان . وانصرف إليه هو وأحسن

 يـزل  ولم ، مثواهم وأكرم إليهم أحسن وسلم عليه اهللا صلى الرسول أصحاب إليه  هاجر  فلما  

 وقتـل   ،  للمدينـة   وسـلم   عليه  اهللا  صلى  هاجر  حتى  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  أصحاب  يكرم

 عليـه  فـدخلوا  عنـده  حينئـذ  وكانوا وأصحابه جعفر  إلى  النجاشي  أرسل  . بدر  يوم  قريش  صناديد

 رأينـاه   لمـا   عليه  فأشفقنا  : جعفر  قال  ،  التراب  على  جالس  وهو  خلقة  ثياب  وعليه  بيت  في  فوجدوه

 أيها  ذاك  وما  : قالوا  ،  يسركم  بما  ألبشركم  إليكم  أرسلت  اإنم  : فقال  ،  أوجهنا  في  ذلك  فعرف  ،  كذلك

 وأهلـك  نبيـه  نـصر  تعـالى  اهللا أن فأخبرني ، لي عير أرضكم ناحية من جاءني  إنه  : قال  الملك؟

 :لهم  قال  ،  قريش  أكابر  لهم  عد  حتى  ،  وفالن  وفالن  فالن  وقتل  ،  وفالن  وفالن  فالن  فأسر  ،  أعداءه

 بنـي   مـن   لرجل  إبال  فيه  أرعى  كنت  ،  إليه  أنظر  كأني  1األراك  كثير  ،  ربد  له  يقال  بواد  التقوا  إنهم

 جالـسا   بالـك   ما  ،  الملك  أيها  : جعفر  له  قال  ثم  ،  واآلخرة  الدنيا  بخير  اهللا  بشرك  : فقالوا  ،  ضمرة

 علـى   اهللا  أنزل  فيما  وجدت  إني  : قال  الخلقة؟  الثياب  وعليك  ،  حائل  وبينه  بينك  ليس  ،  التراب  على

                                                
 .شجر معروف هو شجر السواك يستاك بفروعه  1
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 لي  اهللا  أحدث  فلما  ،  نعمة  لهم  أحدث  كلما  تواضعا  لي  يحدثوا  أن  عبادي  على  حقا  السالم عليه  عيسى

   . العين في الخلق يصغر القلب في الرب تعظيم بقدر التواضع هذا له أحدثت نبيه نصر

 واطمـأنوا   أنفـسهم   في  آمنوا  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  أصحاب  أن  قريش  رأت  ولما  

 منهما،  رجلين  مع  كثيرة  وهدايا  كتابا  للنجاشي  بعثوا  ،  وقرارا  دارا  أصابوها  قد  وأنهم  الحبشة  بأرض

 طلبـا   ذلك  كل  ،  هدايا  البطارقة  لجميع  وبعثوا  ،  وائل  بن  العاص  بن  وعمرو  ربيعة  بن  اهللا  عبد  وهم

 فـي  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عم  طالب  أبو  ودس  ،  عليهم  ويردهم  دينهم  في  يفتنوهم  أن  منهم

  : طويلة وهي الجار عن والدفع الجوار حفظ على ويحضه النجاشي بها يمدح أبياتا هداياهم

  

 ت تعلميالمجانــب لديك يشقى فال *** ماجد أنك المجد أب  

 وعجائب كلها خير وأسباب *** بسطـة زادك اهللا بأن تعلم 

  

 ،  منها  له  فأكثروا مكة  أدم  يعجبه  النجاشي  وكان  ،  هديته  بطريق  لكل  ادفعوا  : للرسل  قريش  قالت  ثم

 ديـن   فارقوا  سفهاء  غلمان  لبالدكم  منا  أتى  قد  إنه  : لهم  وقالوا  ،  هديته  بطريق  لكل  دفعوا  بلغوا  فلما

 إلـيكم   قـريش   أشراف  بعثنا  وقد  ،  أنتم  وال  نحن  نعرفه  ال  بدين  وجاؤوا  دينكم  في  يدخلوا  ولم  قومهم

 حـضوركم   مـن   البـد   فإنه  ،  إلينا  مهميسل  أن  بالرأي  عليه  فأشيروا  ،  الملك  ويردهم  علينا  لتردوهم

 أيهـا  : وقالوا هديته له ودفعوا  النجاشي  إلى  بهم  انطلقوا  ثم  ،  وكرامة  نعم  : كلهم  فقالوا  ،  ومشورتكم

 نعرفـه   ال  اتبعوه  بدين  وجاؤوا  قومهم  دين  فارقوا  سفهاء  غلمان  منا  بالدك  إلى  ضوى  قد  إنه  ،  الملك

 :النجاشـي   فقال  ،  لتردهم  الصابين  هؤالء  وعشائر  قومنا مكة  أشراف  إليك  بعثنا  وقد  ،  أنت  وال  نحن

 ابتـدعوه   الـذي   الدين  هذا  وعن  عنهم  قيل  عما  أسألهم  حتى  إليهم  وال  إليكم  مهمُأسلِّ  الَ  ِإذاً 1اللَِّه  الَها

 ثـم   ،  المصاحف  ينشروا  أن  أساقفته  النجاشي  أمر  ثم  ،  بأجمعهم  فأحضروا  إليهم  أرسل  ثم  . ألنفسهم

 دينهم،  عن  سألهم  ثم  ،  الملل  من  ملة  في  يدخلوا  ولم  هؤالء  ذكر  الذي  الدين  هذا  ما  ظرواان  : لهم  قال

 األرحـام  ونقطـع  الفـواحش   ونحـل   الميتة  ونأكل  األصنام  نعبد  جاهلية  قوما  كنا  : منهم  رجل  فقال

 وعفافه،  وأمانته  وصدقه  نسبه  نعرف  منا  رسوال  اهللا  فبعث  ،  ضعيفنا  مال  قوينا  ويأكل  الجوار  ونسيء

 ،  والـصيام   والزكاة  بالصالة  وأمرنا  ،  والحجارة  األوثان  عبادة  ونترك  ونوحده  لنعبده  اهللا  إلى  فدعانا

 قومنـا  فعـدى  ، تعالى اهللا عند من به جاءنا ما على فاتبعناه ، اإلسالم  شرائع  من  جملة  عليه  وعدوا

 قهرونـا   فلمـا   ،  بائـث الخ  واسـتحالل   األوثان  عبادة  إلى  ليردونا  ديننا  على  وفتنونا  وعذبونا  علينا

 عنـدك   نظلم  ال  أن  ورجونا  سواك  من  على  وفضلناك  وجوارك  اهللا  لجوار  فررنا  ،  وظلمونا  وعذبونا

                                                
   .يم اللَِّهأ 1
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 ممـا   شـيء   عنـدكم   هل  : قال  ،  نعم  : قالوا  اهللا؟  عند  من  بكتاب  جاءكم  هل  : لهم  قال  . الملك  أيها

 ،  2﴾كهـيعص ﴿ مـن   1صدرا عليه  فقرأوا  ،  أسمع  حتى  اقرؤوه  : لهم  قال  ،  نعم  : قالوا  به؟  جاءكم

 قـال   ثـم   ،  لحـق   هـذا   إن  واهللا  : قال  ثم  ،  معه  جلساؤه  وبكى  لحيته  اخضلَّت  حتى  النجاشي  فبكى

 إنهم  ،  الملك  أيها  : قالوا  ثم  . حي  أنا  ما  بسوء  يكادون  وال  إليكما  أسلمهم  ال  فإني  انصرفا  : للرسولين

 عبيده،  من  وعبد  اهللا  روح  هو  : لهم  الوق  فنظره  ،  باإلنجيل  علي  : قال  ،  عبد  أنه  عيسى  في  يقولون

 الحبـشة  وكبـراء  البطارقـة  خرجت ثم . الملك أيها ديننا  فارقت  فقد  بهذا  قلت  إن  : البطارقة  فقالت

 اركبـوا  : وقال البحر في سفنا لهم وهيأ وأصحابه جعفر إلى النجاشي  فأرسل  ،  النجاشي  بقتل  وهموا

 كتابا  كتب  ثم  . فاثبتوا  بهم  اهللا  أظفرني  وإن  ،  شئتم  يثح  فامضوا  مت  أنا  فإن  ،  أنتم  كما  وكونوا  فيها

 وروحـه   ورسـوله   اهللا  عبـد   عيسى  وأن  ورسوله  عبده  محمدا  وأن  اهللا  إال  إله  ال  أن  فيه  يشهد  وهو

 صـفوا   قد  وهم  الحبشة  إلى  وخرج  ،  صدره  في  األيمن  منكبه  في  جعله  ثم  ،  مريم  إلى  ألقاها  وكلمته

 سـيرتي   رأيـتم   فكيف  : قال  ،  بلى  : قالوا  بكم؟  الناس  أحق  ألست  ، الحبشة  معشر  يا  : فقال  ،  لقتاله

 فمـا  : قـال  ، عبد عيسى أن وزعمت ديننا فارقت : قالوا  لكم؟  فما  : قال  ،  سيرة  خير  : قالوا  فيكم؟

 ، كتـب  الـذي  الكتـاب  وعلى  صدره  على  يده  فوضع  ،  اهللا  ابن  هو  : قالوا  عيسى؟  في  أنتم  تقولون

 مـا  يظنـون  وهـم  ، الكتاب في ما عني وإنما ، الشيء هذا على يزد لم عيسى  أن  أشهد  وأنا  :وقال

 أخبـره   مـات   فلمـا   ،  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  ذلك  فبلغ  . وتفرقوا  بذلك  منه  فرضوا  قالوا،

  . له واستغفر المدينة من عليه فصلى ، بموته السالم عليه جبريل

  

 عنه اهللا رضي الخطاب بن عمر إسالم خبر  

  

 حتى  يرجعوا  ولم  راضين  غير  الحبشة  بالد  من  العاص  بن  وعمرو  ربيعة  بن  اهللا  دعب  ورجع  

 وراء مـا  يـرام  ال رجال كان ألنه ، عنه اهللا رضي  الخطاب  بن  عمر  بإسالم  عز  قد  اإلسالم  وجدوا

 صـلى   النبي  عم  وبحمزة  بعمر  امتنعوا  قد  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  أصحاب  ووجدوا  ،  ظهره

 رضي  عمر  أسلم  حتى  الكعبة  عند  يصلون  يكونوا  ولم  ،  قريش  جميع  على  عزوا  حتى  وسلم  عليه  اهللا

 وكـانوا   . اهللا  إال  أحـدا   يخـشون   وال  تعـالى   اهللا  ويذكرون  ،  الكعبة  عند  يصلون  فصاروا  عنه  اهللا

   . رحمة وإمارته نصرا وهجرته فتحا عمر إسالم وجدنا :يقولون

                                                
 سطرا بدل صدرا ، والراجح أنه الصواب) ر( جاء في نسخة  1
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 جماعة  في  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  برسول سمع  أنه  عنه  اهللا  رضي  عمر  إسالم  سبب  وكان  

 من  األربعين  نحو  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  عند  اجتمع  وقد  ،  الصفا  عند  بيت  في  أصحابه  من

 بكـر   وأبـو   المطلـب   عبـد   بن  حمزة  عمه  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  ومع  ،  والنساء  الرجال

 أقـاموا   ممـن   المسلمين  من  ورجال  ،  نهمع  اهللا  رضي  طالب  أبي  بن  وعلي  قحافة  أبي  بن  الصديق

 ،  وغلظـة   عليهم  قساوة  ذا  ،  لهم  األذى  شديد  عمر  وكان  . وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  مع  بمكة

 محمـدا  أريـد  : قـال  عمـر؟  يا تريد أين  : فقال  اهللا  عبد  بن  نعيم  فلقيه  ،  واتاهم  سيفه  عمر  فتوشح

 ،  منـه   الناس  وأريح  فأقتله  ،  آلهتها  وسب  نهادي  وعاب  أحالمهم  وسفه  قريش  أمر  فرق  الذي  الصابي

 علـى  تمشي مناف عبد بنو  وتتركك  محمدا  تقتل  أنك  أترى  ،  عمر  يا  نفسك  غرّتك  لقد  : نعيم  له  فقال

 ومن  : عمر  له  وقال  ،  محمدا  واترك  ،  فقومهم  ،  معه  صبوا  الذين  قرابتك  إلى  ارجع  ،  األرض  وجه

 زيـد   بـن   سعيد  عمك  ابن  وزوجها  الخطاب  بنت  اطمةف  أختك  : له  قال  قرابتي؟  من  معه  صبا  الذي

 راجعا  أخذ  ثم  . نعيم  يا  نصحتني  لقد  : عمر  قال  ،  دينه  على  وتابعوه  معه  أسلموا  قد  فإنهم  ،  وغيرهم

 لهما،  يقرأها  وهو  ،  طه  سورة  فيه  مصحف  ومعه  األرت  بن  خباب  عندهما  فوجد  ،  1وختنه  أخته  إلى

 وكان  ،  فخذها  تحت  المصحف  فاطمة  وجعلت  البيوت بعض  في  خباب  اختفى  عمر  حس  سمعوا  فلما

 الـذي   هـذا   مـا   : لهما  قال  دخل  فلما  ،  الباب  في  وقف  لما  فيه  شك  ال  خباب  صوت  سمع  قد  عمر

 بطش  ثم  ،  دينه  على  محمدا  تابعتما  أنكما  أخبرت  لقد  واهللا  ،  بلى  : قال  ،  شيئا  قلنا  ما  : قالوا  تقولون؟

 أسـلمنا   واهللا  قد  ،  نعم  نعم  : له  فقالت  فشجها  فضربها  عنه  فهلتك  فاطمة  فقامت  ،  زيد  بن  سعيد  بختنه

 وأقلـع  صـنع  ما على ندم أخته كسى قد الدم عمر  رأى  فلما  . شئت  ما  فاصنع  ،  ورسوله  باهللا  وآمنا

 صـوت   وسـمعت   فيها  تقرؤون  سمعتكم  فقد  ،  عندكما  التي  الصحيفة  أعطياني  : لهما  قال  ثم  عنهما

 شـيئا   بهـا   أفعـل   ما  واهللا  : فقال  ،  بيدك  تمسها  وال  نعطيكها  ال  : هأخت  فقالت  ،  فيها  يقرئكما  خباب

 عليها،  أخشاك  : أخته  فقالت  ،  كاتبا  قارئا  عمر  وكان  ،  محمد  به  جاء  الذي  هذا  أنظر  وإنما  ،  تنكرانه

 يمـسه  ال اهللا كالم إنه ، أخي يا : فاطمة فقالت ، عليكما وأردها ألقرأها والعزى والالت  : لهما  فقال

 ،  الطهـر   : قالت  مسه؟  قبل  عليكم  شرط  الذي  وما  : لها  قال  ،  بالشرك  نجس  وأنت  ،  مطهرونال  إال

 فـي  طمعـت  وقد الصحيفة  ناولته  ثم  ،  وتطهر  الحجرة  ودخل  الماء  فناولته  ،  ماءا  ناوليني  : لها  قال

 . وأوعظه  وأكرمه  الكالم  هذا  أحسن  ما  : قال  ثم  طه  سورة  فقرأ  ،  المالطفة  من  فيه  رأت  لما  إسالمه

 نبيـه  بدعوة خصك قد اهللا يكون أن ألرجو واهللا عمر يا : وقال عمر  إلى  خرج  خباب  ذلك  سمع  فلما

 بـن  الحكـم  بأبي اإلسالم أيد اللهم : يقول سمعته : قال دعا؟ الذي وما : قال ، وسلم  عليه  اهللا  صلى

 فـي  اهللا فـاهللا  ، ةواآلخر الدنيا في العظمى المزية لك ألرى واهللا وإني ، الخطاب بن بعمر أو  هشام
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 قـال  ، فأسـلم  آتيه حتى محمد على دلني ، خباب يا : وقال عمر  قلب  في  اإليمان  اهللا  فأوقع  . نفسك

 اهللا لرسـول  عامدا سيفه متوشحا عمر فخرج . أصحابه من نفر معه الصفا عند بيت في إنه  : خباب

 فـرأى  ، الباب خالل نم ونظر رجل فخرج ، الباب عليهم فضرب ، وأصحابه وسلم عليه اهللا  صلى

 فقال  ،  سيفه  متوشحا  الخطاب  بن  عمر  هذا  ،  اهللا  رسول  يا  : وقال  فزعا  فرجع  ،  سيفه  متوشحا  عمر

 ، بـسيفه  قتلناه للشر جاء وإن ، بذلناه للخير جاء إن ، أدخلوه : وسلم عليه اهللا  صلى  النبي  عم  حمزة

 اهللا  رسـول   إليـه   فنهض  فدخل  له  فتحواف  ،  الباب  له  افتحوا  : وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  فقال

 الـذي  مـا  : وقال شديدة جبذة وجبذه ، عليه  رداءه  وجمع  ،  بالحجرة  لقيه  حتى  وسلم  عليه  اهللا  صلى

 يـا  : عمـر  فقـال  ، قارعة بك اهللا ينزل  حتى  عنا  تنتهي  أن  أرى  ما  فواهللا  الخطاب؟  ابن  يا  بك  أتى

 اهللا رسـول  فكبـر  ، اهللا عنـد  من به جئت وبما لهوبرسو باهللا ألؤمن إال جئت  ما  واهللا  ،  اهللا  رسول

 وسـلم   عليـه   اهللا  صـلى   اهللا  رسـول   أصحاب  فعز  ،  أسلم  قد  عمر  أن  سمعه  من  كل  عرف  تكبيرة

 وينتصفان  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  يمنعان  وحمزة  عمرا  أن  وعرفوا  تلك  ساعتهم  من  بإسالمه

 عليـه   اهللا  صلى  اهللا  رسول  مسح  ألسلم  جئت لما  : عنه  اهللا  رضي  عمر  قال  . عدوهم  من  ألصحابه

 يـا   : فقلـت   ،  معمـر   بن  جميل  فلقيني  ،  عندهم  من  انصرفت  ثم  ،  بالثبات  لي  ودعا  صدري  وسلم

 وإنمـا   جوابـا   يرد  أن  يقدر  فلم  ،  وسلم  عليه  اهللا  صلى  محمد  دين  في  ودخلت  أسلمت  قد  إني  جميل،

 يـا  : صوته بأعلى جميل صرخ ثم حرامال المسجد باب على قام حتى  خلفه  وأنا  رداءه  يجر  انصرف

 وجهـي   أسلمت  قد  ولكني  ،  كذبت  : خلفه  ِمن  له  فقلت  ،  صبا  قد  الخطاب  ابن  إن  أال  ،  قريش  معشر

 قعـدت   ثم  مليا  فقاتلتهم  بأجمعهم  إلي  فثاروا  ،  ورسوله  عبده  محمدا  وأن  اهللا  إال  إله  ال  أن  وشهدت  هللا

 ،  لكـم   لتركناهـا   أو  لنـا   لتركتموها  رجل  بثالثمائة  يومال  كنا  لو  فواهللا  ،  شئتم  ما  افعلوا  : لهم  وقلت

 مهَ  : لهم  فقال  ،  عمر  صبا  : قالوا  شأنكم؟  ما  : يقول  وائل  بن  بالعاصي  وإذا  رأسي  على  كلهم  فقاموا

 عمـرا   قتلـتم   إن  كعـب   بن  عدي  بني  أن  أترون  ؟  منه  تريدون  ما  ،  لنفسه  أمرا  اختار  رجل  عليكم

 رضـي   عمر  قال  . كلهم  عني  فانصرفوا  ،  أراد  ما  بنفسه  يصنع  أحد كل  ،  عنه  خلوا  فيها؟  يتركونكم

 آتيـه  حتـى  وسلم عليه اهللا صلى اهللا  لرسول  عداوة  أشد  مكة  أهل  أنّى  ،  نفسي  في  قلت  ثم  : عنه  اهللا

 ففـتح   البـاب   وضربت  منزله  في  فأتيته  ،  جهل  أبي  من  عداوة  أشد  أر  فلم  ؟  أسلمت  قد  أني  وأخبره

 آمنـت   بأني  ألخبرك  جئت  : قلت  عمر؟  يا  بك  جاء  الذي  ما  ،  أختي  بابن  وأهال  مرحبا  : وقال  الباب

 وهـو   وأغلقها  وجهي  في  الباب  فلطم  ،  به  جاء  ما  وصدقت  وسلم  عليه  اهللا  صلى  محمد  ورسوله  باهللا

   . به جئت ما وقبح عمر يا اهللا قبحك : يقول
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 الكعبة وسط اطعةوالمق العهد كتاب وتعليق المطلب عبد وبني هاشم لبني قريش مقاطعة   

  

 اهللا  رضي  وحمزة  بعمر  منعوا  قد  وأصحابه    وسلم  عليه  اهللا  صلى  محمد  أن  قريش  رأت  ولما  

 وتعاقدوا  فيه  تعاهدوا  كتابا  وكتبوا  فاجتمعوا  ،  منهم  ومنعهم  النجاشي  عزهم  قد  اصحابه  وأن  ،  عنهما

 وال بتجـارة  يعـاملوهم  وال مـنهم  يشتروا وال  يبيعوهم  وال  المطلب  عبد  وبني  هاشم  بني  ينكحوا  أال

 فـي   وتـشديدا   ألنفـسهم   تأكيدا  الكعبة  وسط  في  الكتاب  وعلقوا  لهم  عهدا  بذلك  وتواثقوا  ،  يجالسوهم

 ذلـك  فـي  أصـبعه  فشلت  كتبها  الذي  على  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  فدعا  ،  وميثاقهم  عهدهم

 المطلـب   عبد  بن  طالب  أبي إلى  المطلب  عبد  وبنو  هاشم  بنو  انحازت  قريش  ذلك  فعل  وكما  ،  الوقت

 : يقـول   صـار   ثـم   فظاهرهم  قريش  إلى  لهب  أبو  هاشم  بني  من  وخرج  . 1شيعته  في  معه  ودخلوا

 ثـم  ،  ذلـك   من  يدنا  يدخل  الذي  فما  ،  وكينونة  بعثا  الموت  بعد  أن  يزعم  ،  أراه  ال  شيئا  محمد  يعدني

 يـدا  تَبـتْ  ﴿ : تعالى اهللا أنزلف ، محمد يقول مما شيئا فيكما أرى ما  ،  لكما  تبا  : ويقول  يديه  ينفض

 قـصيدة   طالـب   أبو  قال  ،  يجالسوهم  ولم  عنهم  امتازوا  ولما  . الخسران  والتب  ،  2﴾ وتَب  لَهٍب  َأِبي

   : منها يقول طويلة

  

 الكتــب أول في خط كموسى نبيا *** محمـــدا وجدنا أنا تعلموا ألم  

 الحـب رغبة يكن لم فيمن خير وال ***  محبـــة العباد في عليه وأن  

 السقـــب كراعية نحسا كائن لكم *** كتابكــم من لصقتم الذي وذلك  

 ذنـب كذي ذنبا يجن لم من ويصبح *** الثرى يحفر أن قبل أفيقوا أفيقوا  

 ربــوالق  ودةـالم بعد  أواصرنا *** وتقطعوا الوشاة أمر تسمعوا وال  

 فلسنا البيِت ورب ا***  داًـأحم نُسلمماِن وال ك لعزالز ِبـَِء من عضر  

 الق نٍْك تُرى ِكسرٍك ضتَرعال *** ناـَبم ِبضبه والنسوركالشَّر ِكفْنعخم ي  

 ّلحتَّى تَم بلُّ الحرالرعـب من الكمدة أرواح طار إذا *** ناــولسنا نَم  

  

                                                
 .و الصواب شعبه بدل شيعته وه) ر( ورد في نسخة  1
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ي شعب أبي طالب مع     ثم أقاموا على ذلك سنتين أو ثالثا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ف               

أصحابه ، ال يصل إليهم شيء إال مستخفى به ممن يريد صلتهم ، فلقي أبو جهل غالما لحكـيم بـن        

حزام بن خويلد يحمل قمحا يريد به عمته خديجة بنت خويلد ، وهي عند رسول اهللا صلى اهللا عليـه            

في قريش ، فجاء أبـو      ال تبرح اآلن حتى أفضحك      : وسلم في الشعب ، فتعلق به أبو جهل وقال له           

فـأبى ، فأخـذ أبـو       . أفتمنعه من طعام كان عنده لعمته فَبعثتْ إليه؟ خلِّ سـبيله            : البحتري وقال   

البحتري لَََحي بعير فضربه به ونال كل واحد من صاحبه ، فشجه البحتري ووطئه وطئـا شـديدا ،            

 لرسول اهللا صـلى اهللا عليـه   وحمزة بن عبد المطلب قريبا منه يرى ذلك ، وكرهوا أن يصل الخبر          

  . وسلم وأصحابه 

 خبر ما نزل من الوحي في شأن أبي لهب وزوجته  

  

وبقيت قريش في هذه المدة كلها يستهزئون برسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم ويهمزونـه                   

ويخاصمونه وال يقدرون على أكثر من ذلك ، والقرآن ينزل في شأنهم خصوصا وعموما ، ونـزل                 

هب وامرأته أم جميل بنت حرب التي سماها اهللا حمالة الحطب ، وذلك أنها لما كانـت     في عمه أبي ل   

تأتي بالشوك فتطرحه في فم الشعب على طريق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، والمسد الذي كان                  

 من حجر إلى رسـول اهللا صـلى اهللا   1منه حبلها شجر يدق ويفتل ، ولما نزل فيها ما نزل أتت بفهر 

سلم وهو جالس في المسجد هو وأبو بكر عند الكعبة وهي تريد ضربه به ، فلما قربت منـه                   عليه و 

أين صاحبك يا   : أخذ اهللا بصرها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم تر إال أبا بكر وحده فقالت                  

ـ     ا ثـم  أبا بكر ، بلغني أنه يهجوني ، واهللا لو وجدته لضربت فاه بهذا الحجر ، ولوشئت أن أهجوه أن

اسمع ما تقول يا رسول اهللا ، قـال  : فقال أبو بكر . مذمما عصينا ، وأمره أبينا ، ودينه قلينا    : قالت  

  . يسبون مذمما وأنا محمد : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

    

   الخبر عن أسباب نزول اآليات المواكبة لدعوة الرسول صلى اهللا عليه وسلم  

  

ويٌل لِّكُـلِّ   ﴿  :  بن خلف لما همز برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            وأنزل اهللا تعالى في أمية       

وكان خباب يعمل الـسيوف بمكـة ،        .  ، والهمز الشتم عالنية ، واللمز التعيب سرا          2 ﴾ همزٍة لُّمزةٍ 

يا خباب ، أليس صاحبكم يزعم أن في الجنـة          : فعمل سيوفا للعاصي بن وائل فلما تقضاه الثمن قال          

                                                
 .أي بمقدار ملء الكف  1
  .1سورة الهمزة ، اآلية  2
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فانظرني حتى أخلصك هناك ، فَلَستَ وأصـحابك آثـر   : بلى ، قال   : ضة وثيابا وخدما؟ قال     ذهبا وف 

َأفَرَأيتَ الَِّذي كَفَر ِبآياِتنَا وقَـاَل لَـُأوتَين مالًـا          ﴿  : عند اهللا مني وال أعظم منزلة ، فأنزل اهللا تعالى           

  ، كَلَّا سنَكْتُب ما يقُوُل ونَمد لَه ِمـن الْعـذَاِب مـدا             ، حمِن عهدا َأاطَّلَع الْغَيب َأِم اتَّخَذَ ِعند الر      ،وولَدا

واهللا يا محمد إن سببت آلهتنا حتـى نـسب   : وقال أبو جهل  .  اآليات   1﴾ونَِرثُه ما يقُوُل ويْأِتينَا فَردا      

ن ِمن دوِن اللِّه فَيسبواْ اللّه عدوا ِبغَيِر ِعلْـٍم كَـذَِلك            والَ تَسبواْ الَِّذين يدعو   ﴿  : إلهك فأنزل اهللا تعالى     

    لُونمعا كَانُواْ يم ِبمُئهنَبفَي مهِجعرِهم مبِإلَى ر ثُم ملَهمٍة عنَّا ِلكُلِّ ُأميوكـان نـصر بـن    .  اآليـة  2﴾ز

دث أصحابه بأخبـار األمـم الخاليـة والرسـل     الحارث إذا رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يح         

واهللا إن محمـدا لـيس       : الماضية قام هو يحدث عن ملوك فارس ورستم الشديد وأسفنديار ويقـول             

أحسن حديثا مني ، الذي يحدثكم به أساطير األولين اكتتبها ، فهي تملى عليه بكرة وأصيال ، فـأنزل              

وقَالُوا مـاِل     ، م السر ِفي السماواِت والَْأرِض ِإنَّه كَان غَفُورا رِحيما        قُْل َأنزلَه الَِّذي يعلَ   ﴿  : اهللا تعالى   

َأو يلْقَـى ِإلَيـِه       ، هذَا الرسوِل يْأكُُل الطَّعام ويمِشي ِفي الَْأسواِق لَولَا ُأنِزَل ِإلَيِه ملَك فَيكُون معه نَِذيرا             

انظُر كَيفَ ضربوا لَك      ، ن لَه جنَّةٌ يْأكُُل ِمنْها وقَاَل الظَّاِلمون ِإن تَتَِّبعون ِإلَّا رجلًا مسحورا           كَنز َأو تَكُو  

 علَيِه ثُـم   اآليات ، ﴿ ويٌل ِلكُلِّ َأفَّاك َأِثيم ، يسمع آيـِت اِهللا تُتْلَى3﴾الَْأمثَاَل فَضلُّوا فَلَا يستَِطيعون سِبيلًا    

                  ملَه واً ُأولَـِئكزا هئاً اتَّخَذَهـِتنَا شَيآي ِمن ِلمِإذَا عذَاب َأِليم ، وِبع هشِّرا فَبهعمسي تَكِْبراً كََأن لَمسم ِصري

            ئاً وواْ شَيبا كَسم منْهغِْنى عالَ يو نَّمهج اِئِهمرِمن و ، ِهينم ذَابع         ـاءِليوِن اِهللا َأوا اتَّخَذُواْ ِمـن دالَ م

  ﴾ِظيمع ذَابع ملَهِمـن    ﴿  :  اآليات ، ولما قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            4و ونـدبا تَعمو ِإنَّكُم

      وناِردا ولَه َأنتُم نَّمهج بصوِن اللَِّه حد ،       درا وةً مُؤلَاء آِلهه كَان لَو   ونا خَاِلدكُلٌّ ِفيها وا    ، وهِفيه ملَه

    ونعمسا ال يِفيه مهو ِفيربعرى        5﴾زنحن نعبد المالئكة واليهود يعبـدون     :  اآليات قال عبد اهللا بن الز

عزيرا والنصارى يعبدون المسيح ، وهذا يزعم أن كل ما عبد من دون اهللا في جهـنم ، فـأنزل اهللا                  

ال يسمعون حِسيسها وهم ِفـي مـا     ، الَِّذين سبقَتْ لَهم منَّا الْحسنَى ُأولَِئك عنْها مبعدون        ِإن﴿  : تعالى  

 ونخَاِلد مهتْ َأنفُستُ  ،اشْتَه الَِّذي كُنتُم كُمموذَا يالِئكَةُ هالْم متَتَلَقَّاهو راَألكْب عالْفَز منُهزحال ي ونـد6﴾وع 

ِإن هو ِإلَّا عبـد َأنْعمنَـا علَيـِه    ﴿ : اآليات ، والحصب كل ما وقدت به النار ، وأنزل اهللا في عيسى     

                                                
   .      80 -77سورة مريم ، اآلية   1
  .108سورة االنعام ، اآلية  2
  .9 - 6سورة الفرقان ، اآلية  3
  .10 - 7سورة الجاثية ، اآلية  4
  .100 - 98سورة االنبياء ، اآلية  5
   .103 - 101النبياء ، اآلية سورة ا 6
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ولَا تُِطع كُلَّ حلَّاٍف مِهـيٍن ،     ﴿  :  اآلية ، وأنزل في األخنس بن شريق         1﴾وجعلْنَاه مثَلًا لِّبِني ِإسراِئيَل     

ء ِبنَِميٍم ، منَّاٍع لِّلْخَيِر معتٍَد َأِثيٍم ، عتُلٍّ بعد ذَِلك زِنيٍم ، َأن كَان ذَا ماٍل وبِنـين ، ِإذَا تُتْلَـى                       هماٍز مشَّا 

    ِلينالَْأو اِطيراتُنَا قَاَل َأسِه آيلَيفقالت قريش  . 4 حسن المنطق ، وقيل عديد     3 اآليات ، ومعنى زنيم    2﴾ع :

الوليد بن المغيرة وعمرو بن عمير وأمثالهم؟ فنـزل اهللا          : لى محمد ويترك عظماؤنا     أينزل الوحي ع  

َأهم يقِْسمون رحمةَ ربك نَحن قَسمنَا بينَهم مِعيشَتَهم ِفي الْحياِة الدنْيا ورفَعنَا بعضهم فَـوقَ               ﴿  : تعالى  

   ضعتَِّخذَ باٍت ِليجرٍض دعب       ونعمجا يمم رخَي كبتُ رمحرا وخِْريا سضعم به ،       النَّـاس كُونلَا َأن يلَوو

            ونرظْها يهلَيع اِرجعمٍة ون فَضقُفًا مس وِتِهميِن ِلبمحِبالر كْفُرن يلْنَا ِلمعةً لَجاِحدةً وا   ، ُأموَأب وِتِهميِلبا وب

  تَِّكُؤونا يهلَيا عررسوكان عقبة بن أبي معيظ صبيا ألبي بن خلف فقـال لـه مـرة                .  اآليات   5﴾و :

وجهي لوجهك حرام إن لم تأت لمحمد وأصحابه وتتفل في وجوههم ، ففعل ذلـك عقبـة عـدواهللا ،      

يا ويلَتَـى    ،ا لَيتَِني اتَّخَذْتُ مع الرسوِل سِبيلًا     ويوم يعض الظَّاِلم علَى يديِه يقُوُل ي      ﴿  : فأنزل اهللا تعالى    

 6﴾الـشَّيطَان ِللِْإنـساِن خَـذُولًا    لَقَد َأضلَِّني عِن الذِّكِْر بعد ِإذْ جاءِني وكَان ، خَِليلًا لَيتَِني لَم َأتَِّخذْ فُلَانًا

يـا محمـد ،     : ي  صلى اهللا عليه وسلم وقال        وأتى أبي بن خلف بعظم في يده بال إلى النب         . اآليات  

َأولَـم يـر   ﴿ : تزعم أن اهللا يبعث هذا كما كان ، ثم فتته في يده ونفخه في الريح ، فأنزل اهللا تعالى              

اَل من يحِيي الِعظام    الِْإنسان َأنَّا خَلَقْنَاه ِمن نُّطْفٍَة فَِإذَا هو خَِصيم مِبين ، وضرب لَنا مثَالً ونَِسي خَلْقَه ق               

واجتمـع كبـراؤهم    .  اآليات   7﴾وِهي رِميم ، قُْل يحييها الّذي َأنْشََأها َأوَل مرٍة وهو ِبكُّل خَلٍْق عِليم              

يا محمد ، هلم نعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد ، وأيهم كان             : وأتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقالوا         

 ولَـا َأنـتُم    ،لَا َأعبد ما تَعبـدون   ،قُْل يا َأيها الْكَاِفرون﴿ :  ، فأنزل اهللا تعالى    خيرا أخذنا حظنا منه   

.  السورة   8﴾لَكُم ِدينُكُم وِلي ِدينِ     ، ولَا َأنتُم عاِبدون ما َأعبد      ،  ولَا َأنَا عاِبد ما عبدتُّم      ، عاِبدون ما َأعبد  

يا معشر قريش ، هل تعرفون الزقوم غير العجـوة  : اهللا تعالى شجرة الزقوم قال أبو جهل      ولما ذكر   

طَعـام   ِإن شَجرةَ الزقُّـومِ  ﴿  : لئن ظفرنا بها لزقّمناها ، فأنزل اهللا تعالى         : ال ، فقال    : والزبد؟ قالوا   

 القرآن ، جاء ابن أم مكتـوم يـستفتي   والشجرة الملعونة  في   : ولما أنزل اهللا تعالى     .  اآلية   9﴾الَْأِثيِم  

                                                
   .59سورة الزخرف ، اآلية  1
   .   15 - 10سورة القلم ، اآلية  2
 .الزنيم دعي ليس له أصل ، وقيل الجبار الفظ الغليظ ، وقيل اللئيم الذي يعرف بلؤمه ، كما تعرف الشاة بزنمتها  3
 .له معاني عديدة  4
   .34 - 32سورة الزخرف ، اآلية  5
  .29  - 27فرقان ، اآلية  سورة ال 6
   .79 - 77سورة يس ، اآلية  7
 .سورة الكافرون  8
  .44 - 43سورة الدخان ، اآلية   9
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رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن معناها فوجده مع الوليد بن المغيرة ، فطمع في إسالمه ، فلمـا                    

: كلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابن أم مكتوم انصرف الوليد عابسا وتركه ، فأنزل اهللا تعـالى                    

  . 2 يعني الوليد1﴿ عبس وتولى ﴾

  

 يفةنقض الصح  

  

ولما بلغ أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذين بالحبشة إسالم عمر وحمزة أقبلـوا                  

فوجدوهم قد كتبوا الكتاب الذي تقدم وامتازوا منهم ، فاستخفوا بقرب مكة ولم يدخل واحد مـنهم إال                  

لم لعمـه أبـي     مستخفيا أو بجوار ، وكانوا ثالثة وثالثين رجال ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس               

يا عم ، إن اهللا تعالى أعلمني أن الكتاب الذي كتبوا وجعلوه في الكعبة قد أكلتـه األرضـة                   : طالب  

حتى لم تدع منه إال اسم اهللا تعالى ، وذلك أنه سبحانه نفى القطيعة والظلم والبهتان منها ، فقال أبـو               

ا ذلك ، إن وجدتموه كمـا قـال         يا معشر قريش ، إن ابن أخي أخبرني بكذا وكذا ، فانظرو           : طالب  

فانتهوا عن القطيعة وإن كان كاذبا أسلمته إليكم في هذا اليوم ، فتعاقدوا على ذلك وتحـالفوا عليـه                   

ورضوا به ، وفتحوا الكعبة فوجدوها قد أكلتها األرضة ، وكانـت الكعبـة ال تفـتح إال مـن رأس              

ذي بقي ونفوا القطيعة ورجع بعـضهم إلـى   الحول، ولم يجدوا بقي منها إال باسمك اللهم ، فمزقوا ال      

  :فقال فيهم أبو طالب يشكرهم على فعلهم . بعض 

  

   على مإل يهدي لحزم ويرشـــد*** جزى اهللا رهطا بالحجون تتابعوا  

   مشى في رفرف الدرع أحـــرد*** أعان عليها كل صقر كأنه إذا ما  

    ــــدشهاب بكفي قابس يتوقـ***   جرى على كل الخطوب كأنـه  

  3راضيا وسر أبو بكر بها ومحمـد***  هم رجعوا سهل بن بيضـــاء  

                                                
  .1سورة عبس ، اآلية  1
الظاهر أن الشطيبي أشكل عليه األمر أو أن ناسخ المخطوط قد اخطأ في نقل الصواب ، والصواب كما في الروايات المشهورة نقال عن               2

 وقد طمع في إسالمهم  ، -عليه وسلم   صلى اهللا-كانوا عند النبي  قريش فروى أهل التفسير أجمع أن قوما من أشراف« : قال القرطبي 

. »ففيه نزلت هذه اآلية عليه كالمه ، فأعرض عنه ، عبد اهللا قطع أن ي-صلى اهللا عليه وسلم  - فكره رسول اهللا مكتوم ، عبد اهللا بن أم فأقبل

وتجدر اإلشار ان الشطيبي كان من المفسرين األجالء لكتاب  . 182:  ، ص 19: انظر تفسير سورة عبس عند القرطبي ، دار الفكر ، ج       

الخطأ فيكون تفسيره لالية إجتهاد شخصي في تعامله   وهذا ما ينفي عليه احتمال       - اللباب في مشكالت الكتاب        -اهللا ، ويشهد على ذلك        

  .  مع النص القرآني حول مالبسات نزول اآلية 
  .241:  ، ص 4: ، ج م 2003/ هـ 1424 :دار عالم الكتب البداية والنهاية ، : هذه األبيات ذكرها كذلك ابن كثير في كتابه  3
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 خبر إسالم الطفيل الدوسي وقومه  

  

ثم جعلت قريش تحذر كل من يأتي مكة من العرب أال يرى وجه محمد ألنه فتـان ، فقـدم                     

ـ                    . ه  مكة الطفيل بن عمر الدوسي ، وكان رجال شريفا شاعرا لبيبا ، ولم يكن في دوس مطـاع مثل

يا طفيل ، إنك قدمت مكة وهذا الرجل بين أظهرنا وقـد  : فلما قدم مكة أتته أشراف قريش وقالوا له        

فرق جماعتنا وشتت أمرنا ، وكالمه كله كالسحر المبين ، إذا تكلم مع الرجل فرق بينه وبين أهلـه                   

عك فنأكد عليك أال  وبين االبن وأبيه واألخ وأخيه ، ونحن نريد الخير ، وقد خشينا عليك وعلى من م               

 خوف أن يقع شـيء      1فحشوت أذني بكَرسف  : قال  . تراه وال تسمع كالمه ، فاهللا اهللا في نفسك منه           

في مسامعي من كالمه ، وغدوت إلى المسجد فإذا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائما يـصلي ،                   

ن من القبيح وال الـسقيم مـن        واهللا ألحسب نفسي رجال لبيبا ، لم يخْفَ علي الحس         : فقلت في نفسي    

الصحيح ، فما يمنعني أن أسمع كالمه ، فإن كان صحيحا قبلته وإن كان قبيحا تركته ، فمكثت حتى                   

انصرف وتبعته ِلبيِته ، فأخبرته بما قال قريش ، فأعرض علي اإلسالم وأسمعني القـرآن فأسـلمت                

ي قومي وأنا أرجع إلـيهم وأدعـوهم   يا رسول اهللا ، إني امرؤ مطاع ف: وشهدت شهادة الحق وقلت   

. اللهم اجعـل لـه آيـة        : إلى اإلسالم ، فادع اهللا لي أن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم ، فقال                 

 ،  2اللهم في غير وجهي لئال يظنوه مثلَـة       : فأتيت قومي ليال فإذا بنور بين عيني كالمصباح ، فقلت           

ل المعلق وأنا أهبط إليهم من الثنية ، فلما نزلـت           فانتقل النور إلى سوطي فكان رأس سوطي كالقندي       

إليك عني يا أبت ، فلست منك ولست مني حتـى تـشهد أن ال إلـه إال اهللا وأن           : أتاني أبي ، فقلت     

محمدا رسول اهللا ، وتتبع دين محمد صلى اهللا عليه وسلم ، فأسلم أبـي ، وقلـت لزوجتـي كـذلك             

يـا  : رجعت إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقلـت  فأسلمت ، ثم دعوت دوسا لإلسالم فأبوا ، ف 

: اللهم اهد دوسا لإلسالم ، ثم قـال  : رسول اهللا ، ادع اهللا لدوس ، فإنهم قد أبوا عن اإلسالم ، فقال            

ارجع إليهم وارفق بهم ، فرجعت ودعوتهم لإلسالم ، فكانوا يؤمنون رجال رجال حتى هاجر رسول                

دينة أتيته بثمانين بيتا من دوس ، فلحقنا به بخيبر فأسهم لنا مع المسلمين              اهللا صلى اهللا عليه وسلم للم     

يا رسول اهللا ، ابعثني إلى ذي الكفين ، صنم عمر بن حممة،             : ولما فتح اهللا مكة قلت      . من غنائمها   

ولم يزل الطفيـل حتـى      . فخرجت فأحرقته ثم رجعت إلى المدينة حتى قبض اهللا رسوله           . ألحرقه  

                                                
 .الكرسف هو القطن ، ويطلق كذلك على الثوب والكفن  1
  .جدع األطراف أوقطعها أوتشويه الجسد تنكيال : المثْلة   2
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. سلمين في الرِّدة إلى اليمامة هو وابنه عمرو بن الطفيل ، فقتل الطفيل شهيدا باليمامـة        خرج مع الم  

  . ثم خرج ابنه فقتل عام اليرموك في زمن عمر شهيدا 

  

 جهالة وضاللة أبي جهل  

  

ولم يزل عدو اهللا أبو جهل يرى العجائب والبراهين الواضحة لرسول اهللا صـلى اهللا عليـه                   

من ذلك أن رجال من إراش دخل مكة بإبل فاشتراها منه أبو            . ال طغيانا وكفرا    وسلم ولم يزده ذلك إ    

جهل وماطله بالثمن ، فأتى الرجل إلى نَاٍد من قريش وهم في المسجد ، ورسول اهللا صلى اهللا عليـه     

يا معشر قريش ، إني رجل غريب وابن سبيل ، وقـد غلبنـي أبـو                : وسلم جالس ، ثم قال الرجل       

اذهب إلـى ذلـك الرجـل ،        : على حقي ، فأيكم يؤدِّني منه؟ فقالوا له استهزاءا به           الحكم بن هشام    

وأشاروا إلى محمد صلى اهللا عليه وسلم لما يعلمون بين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبي جهـل     

من عداوة ، فأقبل الرجل حتى وقف على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وذكر له قصته وما قـال                    

اتبعهما حتى ترى مـا  :  ، فقام معه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال المأل لرجل منهم        له القوم 

فانطلقا إلى دار أبي جهل فضرب عليه رسول اهللا صـلى اهللا عليـه              . يكون بينهما وبين أبي الحكم      

 محمد ، اخرج ، فخرج وقد انتقع لونه فزعا ، فقـال لـه رسـول اهللا   : من؟ قال  : وسلم الباب فقال    

. نعم ، ثم دخل وخرج إليه بحقه ودفعـه إليـه   : اعط هذا الرجل حقه ، قال       : صلى اهللا عليه وسلم     

وإذا بالرسـول  . جزى اهللا ذلك خيرا ، قد واهللا أخذ لي بحقي : وانصرف الرجل إلى المإل وقال لهم      

ويلـك ، مـا   : له الذي أرسلوه قد أقبل وأعلمهم ما كان من أبي جهل ، وإذا بأبي جهل قد أقبل فقالو              

ويحكم ، واهللا ما خرجت إليه حتى رأيـت فـوق     : رأيناك واهللا صنعت مثل هذا الذي صنعت ، قال          

  . رأسي فحال من اإلبل ما رأيت مثل هامته وأنيابه قط ، فلوأبيت ألكلني 

  

  مصارعته صلى اهللا عليه وسلم ومعجزة الشجرة( آيات اهللا لرسوله على ركانة(   

  

عبد بن هشام أشد قريش ، فخلى يوما في بعض الشعب برسول اهللا صـلى               وكان ركانة بن      

ويلك يا ركانة ، أال تتقي اهللا وتقبـل مـا        : اهللا عليه وسلم ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             

: لو علمت أنك تقول حقا التبعتك ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم                 : أدعوك إليه؟ قال له     

فتعال حتـى   : نعم ، قال    : صرعك أحد ، أفرأيت إن صرعتك ، أتعلم أن ما أقول حقا؟ قال              إنك ال ي  

عـد يـا   : أصارعك ، فبطش به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى لم يملك من نفسه شيئا ، فقال   
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ما رأيت أعجب مـن هـذا ،        : محمد ، فعاد فصرعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال ركانة              

إن شئت أريك أعجب من هذا ، إن اتقيـت اهللا واتبعتنـي ،              : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       فقال  

ادعها ،  : أدعو لك هذه الشجرة فتأتيني ، قال        : وما ذاك؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          : قال

فرجعـت  ارجعي مكانك ،    : فدعاها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى وقفت بين يديه ، فقال لها               

يا بني عبد مناف ، ما رأيت أسحر من صاحبكم قط ، ثم أخبـرهم    : فذهب ركانة وقال    . إلى مكانها   

   . 1بالشجرة

وجاءه أيضا نفر من نجران وهم عشرون رجال أتوا من الحبشة ، فسمعوا خبره فأتوه صلى                  

إلسالم ، وتال علـيهم  اهللا عليه وسلم فوجدوه في المجلس ، وسألوه عن أشياء فأجابهم ثم دعاهم إلى ا  

: القرآن ففاضت أعينهم بالدمع فآمنوا به وصدقوا ، فاعترضهم أبو جهل في نفر من قريش وقال لهم                

وما عليكم منا ، لنا ما نحن عليه ولكـم مـا أنـتم    : خيبكم اهللا من نفر ، تأتون لرجل أحمق ، فقالوا   

وِإذَا يتْلَـى علَـيِهم     ،الِْكتَاب ِمن قَبِلِه هم ِبِه يْؤِمنُونالَِّذين آتَينَاهم ﴿ : عليه ، وفيهم أنزل قوله تعالى       

           ِلِمينسِلِه منَا ِإنَّا كُنَّا ِمن قَببقُّ ِمن رالْح نَّا ِبِه ِإنَّهوا          ، قَالُوا آمرـبـا صِن ِبمتَيرم مهرَأج نْؤتَوي لَِئكُأو

وكان صلى اهللا عليـه وسـلم يجـالس         .  اآليات   2﴾لسيَئةَ وِمما رزقْنَاهم ينِفقُون   ويدرُؤون ِبالْحسنَِة ا  

الضعفاء من أصحابه والمساكين مثل خباب وعمار وابن فكيهة وصفوان وصهيب وأشباههم ، وفيهم              

 الَِّذين كَفَروا ِللَِّذين آمنُوا لَـو       وقَاَل ، ﴿    3﴾َأهُؤالء من اللّه علَيِهم من بيِننَا       ﴿  : أنزل اهللا قول قريش     

والَ تَطْرِد الَِّذين يدعون ربهم ِبالْغَـداِة والْعـِشي         ﴿  :  ، فأنزل اهللا عليه      4﴾كَان خَيرا ما سبقُونَا ِإلَيِه      

ك علَيِهم من شَيٍء فَتَطْردهم فَتَكُون ِمـن     يِريدون وجهه ما علَيك ِمن ِحساِبِهم من شَيٍء وما ِمن ِحسابِ          

اآلية   5﴾الظَّاِلِمين  .                ، ُُُـره جبوكان صلى اهللا عليه وسلم يجالس غالم بني الحضرمي وكـان اسـم

ر لِّسان الَِّذي يلِْحدون    ولَقَد نَعلَم َأنَّهم يقُولُون ِإنَّما يعلِّمه بشَ      ﴿  :إنما يعلمه بشر ، فقال اهللا تعالى        : فقالوا

ِبينم ِبيرع انذَا ِلسهو ِميجِه َأعاآلية 6﴾ِإلَي .  

دعـوه ،  : فلما مات أوالد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذكور ، قال العاصي بن وائـل               

ى الكـوثر الخيـر الكثيـر ، تقـول      ، ومعن7﴾ِإنَّا َأعطَينَاك الْكَوثَر ﴿ : فإنه أبتر ، فأنزل اهللا تعالى      
                                                

:  ، ص 1: ط ، ج  .السيرة النبوية البن هشام ، مؤسسة علوم القرآن ، د           : الحديث مأخوذ عن ابن هشام من طريق ابن إسحاق ، انظر             1
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العرب كَوِثر لنا إذا أعطوا أي أكثر لنا ، والكوثر اسم جامع لكل خير مأخوذ من الكثرة ، والكـوثر                    

نهـر كمـا بـين    : يا رسول اهللا ، كم عرضه؟ قـال   : ماء في الجنة خير من الدنيا وما فيها ، قيل           

ر لها أعناق كأعناق اإلبل ، فمن شرب منه لـم           صنعاء إلى أيلة ، آنيته عدد نجوم السماء ، ترده طي          

ولَـو  ﴿ : لو كان معك ملك يحدث الناس عنك ، فـأنزل اهللا تعـالى   : وقالت له قريش   . 1يظمأ أبدا 

       ونلِْبسا يِهم ملَينَا عسلَلَبالً وجر لْنَاهعلَكًا لَّجم لْنَاهعـ  .  اآلية   2﴾ج ه وكانوا يستهزئون به صـلى اهللا علي

ولَقَِد استُهِزىء ِبرسٍل من قَبِلك فَحاقَ ِبالَِّذين سِخرواْ ِمنْهم ما كَـانُواْ ِبـِه              ﴿  : وسلم فأنزل اهللا تعالى     

 ِزُؤونتَهساآلية 3﴾ي  .  

  

               وفاة عمه  ( خبر زيد بن حارثة وخروجه مع الرسول إلى الطائف ، في عام الحزن

  )أبو طالب وزوجته خديجة 

  

واصـِبر  ﴿ : ولم يزل صلى اهللا عليه وسلم معهم في غاية التعب والمكابدة واهللا تعالى يقول               

 ، 6﴾واصِبر علَى ما يقُولُـون   ، ﴿   5﴾واصِبر ِلحكِْم ربك فَِإنَّك ِبَأعيِننَا       ، ﴿    4﴾وما صبرك ِإالَّ ِباللِّه     

 مات عمه أبو طالب وهو صلى اهللا عليه وسلم ابن تسع            وغير ذلك من التسلي بنزول الوحي إلى أن       

ثـم توفيـت خديجـة    . وأربعين سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوما من مولده صلى اهللا عليه وسلم       

رضي اهللا عنها بعد موت أبي طالب بثالثة أيام ، فمكث صلى اهللا عليه وسلم ثالثة أشهر بمكة بعـد                   

يد بن حارثة فأقام في الطائف شهرا ، ورجع إلـى مكـة   موت خديجة ، وخرج إلى الطائف ومعه ز     

وكان زيد بن حارثة القضاعي أسر في سبي عنـد أخوالـه مـن    . فكان في جوار المطعم بن عدي     

طي، أغارت عليهم بنو القين فباعوه واشتراه حكيم بن حزام ووهبه لعمته خديجة ، ثم وهبته خديجة                 

صلى اهللا عليه وسلم حتى كان يدعى زيد بن محمد ، فلمـا    للنبي صلى اهللا عليه وسلم فتبناه الرسول        

                                                
:  ، ص 1: ط ، ج  .السيرة النبوية البن هشام ، مؤسسة علوم القرآن ، د           : الحديث مأخوذ عن ابن هشام من طريق ابن إسحاق ، انظر             1
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 2ولما أسر كان أبـوه    .  ، قيل له زيد بن حارثة        1﴾ادعوهم ِلآباِئِهم هو َأقْسطُ ِعند اللَِّه       ﴿  : أنزل اهللا   

  :يقول 

  

  أحي فيرجى أم أتى دونه األجـل*** بكيت على زيد ولم أدر ما فعـل  

 وتعرض ذكراه إذا غربها أفــل*** هــا تُذكرنيه الشمس عند طلوع  

  وكل امريء فان وإن غره األمل*** فيا ليت شعري هل له الدهر أوبة  

 3وأوصي يزيدا ثم من بعده جبـل*** سأوصي به عمرا وقيسا كالهـما 

  

ولم يزل حارثة يسأل عن ولده زيد حتى سمع به في مكة ، فأتى هو واخـوه فـي الـشهر                       

ند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرغبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في               الحرام ، فوجدا زيدا ع    

ما أنـا بـذاهب     : إن شاء فله ذلك ، وإن شاء أقام عندي ، فأتيا يزيدا فقال لهما               : فديته ، فقال لهما     

 يا زيد ، تختار العبودية على الحرية ،       : معكما ، وما أنا بمختار على محمد أحدا ، فقال أبوه وعمه             

. إني رأيت من هذا الرجل ما ال أفارقه بعده أبدا         : وتختار األجانب على األهل والعشيرة؟ فقال لهما        

أشـهدكم أن  : فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخذ بيده وطاف به على مجالس قريش ويقـول    

ـ             . هذا ابني ، يرثني وأرثه       لم طابـت   فلما رأى أبوه وعمه ذلك من رسول اهللا صلى اهللا عليـه وس

  : نفوسهما وانصرفا ، فقال زيد 

  

  فإني جوار البيت عند المشاعـــر *** أحن إلى قومي وإن كنت نائـيا  

  وال تعملوا في األرض نص األباعـر*** فكفوا من الوجد الذي قد عزاكم  

  كرام لؤي كابر بعد كابــــــر*** فإني والحمد هللا في خير أسـرة 

  

ه منزلة عالية عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وكانت فيه             وكان أول من أسلم وكانت ل       

حمية وبسالة وشجاعة ، وزوجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زينب بنت جحش ، وكانـت ابنـة                   

عمه التي طلقها ، فتزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ولما طلقها قال له رسول اهللا صلى اهللا                    

                                                
  .5سورة االحزاب ، اآلية  1
  . حارثة بن شراحيل2
  .جبل يعني جبلة بن حارثة أخا زيد  3
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 ، ثـم انـزل اهللا     2}  مؤمن مؤمنةً إن سِخطَ منها خُلقاً رضي منها خُلُقاً آخر          1ال يفرك  { :عليه وسلم   

وكانت زينب تفخر علـى نـساء رسـول اهللا        . 3﴾فَلَما قَضى زيد منْها وطَرا زوجنَاكَها       ﴿  : تعالى  

اللّـه  ماوات ، ﴿ أنكحكن أولياؤكن وأنكحني اهللا تعالى من فوق سبع س        : صلى اهللا عليه وسلم وتقول      

  4﴾وِلي الَِّذين آمنُواْ يخِْرجهم من الظُّلُماِت ِإلَى النُّوِر 

  

  خبر قدوم جن نصيبين على رسول اهللا ليسمعهم القرأن 

  

: ولما تم له من عمره صلى اهللا عليه وسلم خمسون سنة ، قدم عليه جن نصيبين ، قال اهللا العظـيم                 

يك نَفَرا من الِْجن يستَِمعون الْقُرآن فَلَما حضروه قَالُوا َأنِصتُوا فَلَما قُِضي ولَّوا ِإلَـى               وِإذْ صرفْنَا ِإلَ  ﴿  

 نِذِرينِمِهم موالنفر من الثالثة إلى العشرة ولم يأتوا لرسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم               .  اآلية   5﴾قَو

جن نينَوى وصرفهم اهللا تعالى لنبيه محمد صلى اهللا عليـه     حتى انضاف إليهم من جن الجزيرة ومن        

وسلم ليسمعهم القرأن ويؤمنوا وكانوا قبل ذلك يهودا ، فأسلموا ثم ولوا إلى قومهم منذرين، فاجتمعوا                

برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشعاب بأعلى مكة وأمره اهللا أن ينذرهم ويدعوهم لإليمان وأتـاهم                 

 عليه وسلم ليال ألن الجن ينامون بالنهار ويطوفون بالليل واإلنس بضد ذلـك ،               رسول اهللا صلى اهللا   

فلما أتاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاء معه عبد اهللا بن مسعود ، فلما بلغ الشعب خط رسول                    

ال تتعده واجلس فيه ، ثم انطلق واخذ رسـول          : اهللا صلى اهللا عليه وسلم خَطا في األرض وقال له           

 فكنت أرى مثل النسور وسـمعت لغطـا     «: قال ابن مسعود    . صلى اهللا عليه وسلم يقرأ القرآن       اهللا  

شديدا ، فلما قرب الفجر رأيتهم راجعين قطعا قطعا مثل السحاب ، ورأيت رجاال سودا فـي ثيـاب                   

أولئـك جـن نـصيبين ،       : صلى اهللا عليه وسلم بأولئك الرجال قال        بيض ، فلما أعلمت رسول اهللا       

 ، فهم يجدونها كيوم ُأِكلت ، وسـألته         6ي الزاد والمتاع فزودتهم العظام والروث ومتعتهم البعر       سألون

إنهم تحاكموا إلي في قتيل بينهم تدارؤوا فيه فقضيت بينهم          : عن لغطهم ، فقال صلى اهللا عليه وسلم         

دهم رسـول  وكما زو  . »لو خرجت لم آمن ان يختطفك بعضهم        : بالحق ، وسالته عن النسور فقال       
                                                

 ال يبغض 1
 واستدل  ابن كثير بالحديث لتفسيره قوله تعالى  ؛178:  ، ص 4:  رواه مسلم في الصحيح ، كتاب الرضاع ، باب الوصية بالنساء ، ج  2

هو أن يعطف عليها ، : كما قال ابن عباس في هذه اآلية « :  ﴾ وقال  فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا  ويجعل اهللا فيه خيرا كثيرا﴿

   .  243 : ، ص 2: ير ، ج انظر تفسير ابن كث . » . . . ويكون في ذلك الولد خير كثير . فيرزق منها ولدا 
  .37سورة األحزاب ، اآلية  3
   .257سورة البقرة ، اآلية  4
   .29سورة االحقاف ، اآلية  5
 .البعر رجيع الخف والظلف من اإلبل والشاة وبقر الوحش والضباء إال البقر االهلي  6
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يا رسول اهللا ، إن الناس يقذرونها علينـا ،  : صلى اهللا عليه وسلم العظام والروث والبعر ، قالوا       اهللا  

وروى ابن أبي الدنيا أن رسـول اهللا صـلى   . فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يستنجى بها           

 أن يكثر مطرها وينظـر      ثم رفعت لي جزيرة نصيبين حتى رأيتها ودعوت اهللا        : اهللا عليه وسلم قال     

اصر ومنشي وماشـي  مشاصر و: ومن أسماء الجن الذين استمعوا القرآن    . شجرها ويعذب أنهارها    

وعن ابن مسعود انه كان في نفر من أصحاب رسول اهللا            .  ، ذكر هؤالء الخمسة ابن دريد      واألحقب

 ثم انقشع فإذا حية قتيـل ،  صلى اهللا عليه وسلم يمشون فرفع له إعصار ثم جاءه إعصار أكبر منه ،         

ولمـا جـن الليـل جاءتنـا     . فعمد رجل منا إلى قطعة من ردائه فشقها وكفّن الحية ببعضها ودفنها  

ال ندري من عمرو بـن جـابر ، إن          : أيكم دفن عمرو بن جابر؟ فقالوا       : امرأتان تسأالن وتقوالن    

مؤمنين منهم فقتلوا عمرو بن جابر وهـو        إن فسقة الجن اقتتلوا مع ال     . كنتم ابتغيتم األجر فقد نلتموه      

الحية التي واريتم ، واهللا إنه من النفر الذين استمعوا القرآن من محمد صلى اهللا عليه وسلم ، وكـان            

ودخلت حية على بعض التابعين في خبائه وهي تلهث عطـشا  . الذي كفن الحية صفوان بن المعطل   

إنهـا حيـة مـن جـن     : يل فسلّم عليه وشُِكر وقيل له   فسقاها حتى روت ثم ماتت فدفنها ، فُأِتي بالل        

وكان عمر بن عبد العزيز يمشي في فالة فإذا حية ميتة ، فكفنهـا بقطعـة         . نصيبين ، اسمه زوبعة     

رحمك اهللا يا سراق ، واهللا لقد سمعت رسول اهللا صـلى اهللا            : من ردائه ودفنها ، واذا بصوت يقول        

 «: قال عمر    . 1}في أرض فالة ، فيكفنه ويدفنه رجل صالح          إن سراقا يموت     {: عليه وسلم يقول    

صـلى اهللا عليـه     من الجن الذين سمعوا القرآن من رسـول اهللا          : من أنت يرحمك اهللا؟ قال      : قلت  

   .»وسلم، ولم يبق منهم إال أنا وسراق 

 وعن عائشة رضي اهللا عنها أنها رات في حجرتها حية فقتلتها وكانت عائشة تقـرأ القـرآن           

إنك قتلت رجال مؤمنا من الجن الذين قدموا على         :  والحية كالمستمع ، فأتاها آت في النوم وقال لها          

كان مؤمنا ما دخل على حرم رسـول اهللا صـلى اهللا          لو:  فقالت      ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

 فأصـبحت   ،مع الذكرما جاء إال ليست ، واهللا ما دخل عليك إال وأنت متقنعة: ل لها  ا فق ،عليه وسلم 

فلما سمعوا القرآن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولـوا           . عائشة فزعة واشترت رقابا فأعتقتهم    

يا قومنا ، إنا سمعنا قرآنا عجبا ، أي في فصاحته وبيانـه وأخبـاره ،             : على قومهم منذرين ، قالوا      

إن اهللا تعالى جد ربنا مـا اتخـذ         : نيا  فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ، ثم قالوا لمن كان منهم نصرا            

صاحبة وال ولدا ، يعنون عيسى بن مريم ، والجد في حق الخالق العظمة والكبرياء ، وفـي حـق                    

                                                
ـ 671 ت(شمس الدين القرطبي     خبر موت سراق وكفنه ودفنه  ذكره          1  ، وقد صـاغ     الجامع ألحكام القرآن   تفسيره المسمى ب    في في  ) ه

دار عـالم  ، » " ستموت بأرض فالة فيكفنك رجل صالح: " يا سرق ، أشهد لسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول     «: الحديث بلفظ   

  .214:  ، ص 16:  ، ج 2003/  هـ1423  ،الرياض : الكتب
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يا قومنا ، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعـد          : الخلق البخت والسعد ، وقالوا لمن كان يهوديا من قومهم           

  .موسى 

نما نحن قعود مع النبي صلى اهللا عليه وسلم على          بي« :  وعن عمر رضي اهللا عنه أنه قال          

جبل تهامة إذ أقبل شيخ بيده عصا فسلم على النبي صلى اهللا عليه وسلم فرد عليه السالم ثـم قـال                     

أنا هامة بن الهيم بن األقيس بن إبليس ، قال النبـي صـلى اهللا عليـه                 : نغمة جن من الشيخ ، قال       

أفنيت الدنيا إال قليال ، لمـا قتـل         : ، فكم لك من الدهور؟ قال       ما بينك وبين إبليس إال أبوان       : وسلم

قابيل هابيال كنت غالما أفهم الكالم وأفسد الطعام ، وآمر بقطيعة األرحام ، فقال رسول اهللا صـلى                  

إني قد تبـت يـا رسـول اهللا         : بئس عمل الشيخ المشوم ، والشاب المتلوم ، فقال          : اهللا عليه وسلم    

ن من الجاهلين ، وقد صاحبت نوحا في السفينة ودعا اهللا لي بالتوبة ، فتاب علي،                وأعوذ باهللا أن أكو   

: يا نوح ، إني أخاف أن أكون قد أشركت في دم هابيل ، فهل لي من توبة؟ فقال لي نـوح : فقلت له  

 قرأت فيما أنـزل   : هل يقبل اهللا توبتي؟ فقال لي       : يا هام ، تب إلى اهللا قبل الحسرة والندامة ، قلت            

ما من عبد تاب إلى اهللا عز وجل بلغ أمره ما بلغ إال تاب اهللا عليه ، فتبت إلـى اهللا فـي                       : اهللا إلي   

قم وتوضأ واسجد هللا سجدتين ، ففعلت ما أمرني به ، فما رفعت رأسي حتى أنـزل                 : يده، وقال لي    

صـالحا ،   اهللا عليه توبة من السماء فصاحبته حتى مات ، ثم صاحبت هودا في مسجده ، وصاحبت                 

وزرت نبي اهللا يعقوب مرارا ، وصاحبت يوسف في المكان األمين ، وألفـت إليـاس فـي بطـون      

األودية ، ومازلت إلى اآلن ألقاه ، ولقيت موسى بن عمران وصـاحبته وعلمنـي مـن التـوراة ،                    

أقرئ محمدا السالم ، فبكى رسول اهللا صـلى اهللا عليـه          : وصاحبت عيسى عليه السالم ، وقال لي        

وعلى عيسى السالم ما دامت الدنيا وعليك السالم يا هام ألدائك األمانـة ، فقـال لـه                  : لم وقال   وس

نعم ، تعلمني شيئا من القرآن ، فعلمـه         : فهل لك من حاجة؟ قال      : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

عـوذتين ،   رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المرسالت والواقعة وعم يتساءلون وقل هو اهللا احد والم              

فلـسنا نـدري    : قال عمر رضي اهللا عنه      . يا هام ، ال تترك زيارتنا وارفع إلينا حاجتك          : وقال له   

  . اآلن حي هو أم مات 

 سافرت في مركب في بني أسد ، فبينما نحن نسير في صـحراء  «: وقال عبيد بن األبرص    

ب الماء ، وكانت عندي فضلة مـاء        وإذا بشجاع يتمعك في الرمضاء فاتحا فاه لناحية القوم كأنه يطل          

فنزلت عن راحلتي وصببتها له في وعاء عن آخرها وتنحيت عنه ، فشربها وانساب فـي الرمـل ،          

وسرنا إلى الليل فنزلنا بواد معمور بالجان ، فلما نمنا لم ننتبه إال ِلنَدة اإلبل والرواحل ، فقـام كـل                     

ولهان ال أدري أين أتوجه ، فلما طلع النهـار          واحد يطلب راحلته وإبله ، وصرت أطلب راحلتي كال        

  : اشتد بنا العطش وأشرفنا على الهالك ، فانفردت بنفسي فإذا بقائل يقول 
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  مذهبه دونك هذا الركب منا فاركبـه*** يا أيها الساري المضل مركبه  

  حتى إذا الليل تجلى غيهبـــــه*** وفكرك الشارد أيضا فاجنبـه 

  

فالتفت نحو الصوت فإذا براحلتي وراحلة أخرى لم أر         : قال عبيدة   . فحط عنه رحله وسيبه       

  :  ناشدتك اهللا من أنت؟ فقال منشدا : مثلها ، فقلت 

  

  والشر أقبح ما أوعيت في الزاد*** الخير يبقى وإن طال الزمان به  

  في قفرة بين أحجار واعتــاد*** أنا الشجاع الذي القيته رمضـا  

 وزدت فيه ولم تبخل بأنكــاد*** ملــه فجدت بالماء لما ظن حا 

  

فركبت الراحلة التي مع راحلتي وسقت راحلتـي ، فـواهللا مـا أدري األرض               : قال عبيدة     

طويت أم الخطوات طالت ، ولم تأت ساعة إال وأنا مع أهلي ، فنزلت عن الراحلة وخليتها فغابـت                   

  : فقال عبيدة . يام عني ولم أدر أين ذهبت ، ومن سلم من القوم وصل بعد ثالثة أ

  

  من أم عمرو ولم يلمح بميـعاد*** طاف الخيال علينا ليلة الــوادي  

   اك وأعـتاد*** إني اهتديت بركب طال سيرهـمفي سبسب بين دكْد  

   أهل القباب وأهل الجود والناد*** اذهب إليك فإني من بني أســد  

   بعد أنجـادقوال سيذهب غورا *** واُبلغ أبا كرب عني وإخواتــه  

  وفي حياتي ما زودتنــي زاد*** ألعرفنك بعد الموت تندبنـــي  

   ال حاضر مفلت منه وال بـاد*** إن أمامك يوما أنت مدركـــه  

  هل تُرسين أراضيه باوتـــاد*** فانظر إلى ظل ملك أنت مالكـه  

  والشر أقبح ما أوعيت في الزاد*** الخير يبقى وإن طال الزمان بـه 

  

بعض أئمة التابعين يسيح ناحية ديار ، فوجد مغارة قد كشف عنها الريح منقورة فـي                وكان    

الحجر ،  وفيها رجل قائم يصلي نحو الكعبة ، عظيم الخلقة وعليه جبة صوف لم تر العيـون مثـل        

يـا  : فسلمت عليه فرد علي السالم باسمي ، فنظرت في طراوة تلك الجبة فقال لي       : طراوتها ، قال    

 األبدان ال  تخلق الثياب وإنما تخلقها روائح الذنوب ومطاعم السحت ، وإن هذه الجبة علي                 هذا ، إن  
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منذ سبعمائة سنة ، لقيت بها عيسى بن مريم ومحمدا صلى اهللا عليه وسلم وآمنت به لما سمعته يقرأ                   

نقلـة  كنت بنيسابور وأردت ال   : وقال بعضهم   . قل اوحي   : القرآن ، وأنا من المذكورين في  سورة         

يا أهل الـدار ، جاورنـاكم فأحـسنتم جوارنـا ،            : إلى مكة ، فلما خرجت الدار بعد أن بعتها قلت           

وأنتم جـزاكم اهللا    : فجزاكم اهللا خيرا ، ونحن قد رحلنا فعليكم السالم ، فأجابني صوت ولم أر أحدا                

، ونحن ننتقل معكـم     خيرا ، ما رأينا منكم إال خيرا ، والذي اشترى منكم الدار يكره أبا بكر وعمر                 

وكان صفوان المازني إذا أقام لصالته بالليل قام معه عمار داره فيصلون لصالته ويكبـرون         . لمكة  

عند تكبيره وينصتون عند قرأته فربما أكثروا الحس فيدركه الفزع ، فيقال لـه ، ال تـزع ، نحـن                     

كُـلُّ  ﴿  : بالليل ، فقرأ ليلـة      وكان خُليد كثير التالوة       . إخوانك من الجن المؤمن ، نصلي بصالتك        

إلى كم تردد هذه اآلية؟ فقد      :  ، فرددها مرارا فإذا مناد ينادي من زاوية البيت           1﴾نَفٍْس ذَآِئقَةُ الْموِت    

وكان واصل مولى أبي عيينة يقوم في غرفته فيـسمع النـاس            . واهللا قتلت بها أربعة نفر من الجن        

: وقال أبـو عمـران التمـار        . يقضوه وإذا كبر كبروا معه      يؤمنون على دعائه ، فإذا غلبه النوم ا       

غدوت يوما قبل الفجر إلى مسجد أبي الحسن البصري ، فإذا باب المسجد مغلق والحـسن جـالس                  

يدعو وضجة التأمين على دعائه وأنا أسمع ، ثم قام وأذن وفتح الباب ودخلـت فمـا وجـدت فـي                

من جن نصيبين ، يجيئون ليلة كل جمعة ليشهدوا معي       إنهم جن   : المسجد أحدا إال هو ، فسألته فقال        

ولما أظهر اهللا تعالى رسوله صلى اهللا عليه وسلم بمن معه من المسلمين             . ختم القرآن ثم ينصرفون     

إني كنت لم أومن وكنت مع المـشركين فأنـشأنا        : على المشركين يوم بدر قال ربيعة بن أبي نزار          

ينما أنا في بعض الشعاب هاربا إذ رأيت ثعلبا وعليـه أرقـم ،   هاربين ال يلوي حميم على حميم ، فب     

أعني حنشا عظيما قد التوى ، فأخذت حجرا فضربته ، فما أخطاته واذا بالثعلب قد سبقني هاربـا ،                   

تعـسا  : وسقط األرقم يضطرب ميتا ، فوقفت أنظر اليه وإذا بصوت لم اسمع افضع منه وهو يقول                 

يا داثر ، يا داثر ، فأجابه مجيب من عـدوة           :  ثم صاح بأعلى صوته      لك وبؤسا ، فقد قتلت رئيسا ،      

: قـال ربيعـة   . بادر بادر إلى بني الغدافر ، فأخبرهم بما صنع الكـافر  : الوادي ، لبيك لبيك فقال     

كال والحرم األمين ، ال أجير من قتل المسلمين وعبد غير رب            : أنا عائذ بك فأجرني ، فقال       : فقلت  

إن أسلمت سقط عنك القصاص وفزت بالخالص وإال فالت حين          : أنا مسلم ، فقال     : ال  العالمين ، فق  

هديت ونجيت ، ولـوال ذلـك   : قال . أشهد أن ال إله إال اهللا وان محمدا رسول اهللا       : مناص ، فقلت    

امـتط  : فرجعت أقفو أدراجي وإذا بالصوت يقـول        : قال ربيعة   . لرديت ، فارجع من حيث جئت       

 وهناك أبو عامر يتبع الفل ، فالتفتُ فـإذا سـمع   تعُل بك التل  ، يعني الفرس الطويلة ،      السمح األزل   

كاألسد النهد فركبته فمر ينسل حتى وصل إلى تل عظيم ، فلما أشرف بـي أشـرفت علـى خيـل                    

                                                
   .185سورة آل عمران ، اآلية  1
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مـسلم ،  : من أنت؟ قلت : المسلمين ، فنزلت عنه وغاب عني ، فأتيت الخيل فلقيني فارس وقال لي      

أنـا أبـو    : وعليك السالم ، أين أبو عامر؟ قـال         : م عليك ورحمة اهللا وبركاته ، فقلت        السال: قال  

رأيتك بأعلى التل فارسا ، أين فرسك ، وقصصت عليه القصة ، فتعجـب مـن                : عامر، ثم قال لي     

إنهم من الجن الذين أسلموا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، يحـضرون معـه                 : ذلك وقال لي    

زعمت العرب أن الثعالب مطايا الجن ، ويكرهون صيدها وقتلهـا      : قال أهل العلم    . وات  كرائم الغز 

ويزعمون أن من صاد ثعلبا وقتله أصيب في ماله وولده ، فهم يتطايرون بقتله وقتل الديك األبـيض             

   .1األفرق

  

 قصة اإلسراء والمعراج    

  

سبعة أشهر أسري به إلـى  ولما تم له من عمره صلى اهللا عليه وسلم إحدى وخمسون سنة و              

 بينما أنا عنـد     {: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . السماء ، هذا هو المشهور من قول العلماء         

البيت بين النائم واليقظان بين رجلين ، فُأوتيت بطست من ذهب ملئ حمكة وإيمانا ، فشق من النحر                  

وإيمانا ، وأتيت بدابة بيضاء دون البغل       إلى مراق البطن ثم غسل البطن بماء زمزم ، ثم ملئ حكمة             

: من هذا؟ قـال  : وفوق الحمار ، تسمى البراق ، وانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا ، قيل                

مرحبـا بـه ،     : نعم ، قيـل     : محمد ، قيل أوقد أرسل إليه ؟ قال         : ومن معك؟ قال    : جبريل ، قيل    

مرحبا بك من ابن ونبي ، فأتينا السماء الثانيـة          : فقال  ولنعم المجيء جاء ، فأتي آدم فسلمت عليه ،          

نعـم ،   : أوقد أرسل إليه ؟ قال      : محمد ، قيل    : ومن معك ؟ قال     : جبريل ، قيل    : من؟ قال   : فقيل  

مرحبا بـك   : مرحبا به ولنعم المجيء جاء ، فأتينا على عيسى ويحيى فسلمت عليهما ، فقاال               : قال  

محمـد ،   : ومن معك؟ قـال     : جبريل ، قيل    : من؟ قال   : الثالثة ، قيل    من أخ ونبي ، فأتينا السماء       

مرحبا به ولنعم المجيء جاء ، فأتينا على يوسف فـسلمت           : نعم ، قيل    : أوقد أرسل إليه؟ قال     : قيل

ومن : جبريل ، قيل    : من؟ قال   : مرحبا بك من أخ ونبي ، فأتينا السماء الرابعة ، قيل            : عليه ، قال    

مرحبا به ولنعم المجيء جاء ، فأتينـا  : نعم ، قيل : أوقد أرسل إليه؟ قال : حمد ، قيل م: معك؟ قال  

ومـن  : مرحبا بك من أخ ونبي ، فأتينا السماء الخامسة ، قيـل             : على إدريس فسلمت عليه ، فقال       

: نعـم ، قيـل    : أوقد أرسل إليه؟ قـال      : محمد ، قيل    : ومن معك؟ قال    : جبريل ، قيل    : هذا؟ قال   

مرحبا بك مـن أخ ونبـي ،   : با به ولنعم المجيء جاء ، فأتينا على هارون فسلمت عليه ، قال             مرح

أوقـد  : محمد ، قيل    : ومن معك؟ قال    : جبريل ، قيل    : من هذا؟ قال    : فأتينا السماء السادسة ، قيل      

                                                
 .أفرق وهي فرقاء  عرف الديك انشق خلقة فهو فرق ك كان ذا عرفين النفراج بينهما ويقال والدي1
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: ه ، قال  مرحبا به ولنعم المجيء جاء ، فأتينا على موسى فسلمت علي          : نعم ، قيل    : أرسل إليه؟ قال    

يا رب ، هذا النبي الذي بعثـت        : ما أبكاك؟ قال    : مرحبا بك من أخ ونبي ، فلما جاوزته بكى فقيل           

: من هذا؟ قـال  : بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل ما يدخل من أمتي ، فأتينا السماء السابعة ، قيل          

مرحبا به ولنعم   :  ، قيل    نعم: أوقد أرسل إليه؟ قال     : محمد ، قيل    : ومن معك؟ قال    : جبريل ، قيل    

مرحبا بك من ابن ونبي ، فرفع إلى البيـت          : المجيء جاء ، فأتينا على إبراهيم فسلمت عليه ، فقال           

هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملـك، إذا            : المعمور ، فسألت جبريل ، فقال لي        

ِبقُها مثل ِقالل هجر وإذا ورقهـا مثـل       ورفعت إلى سدرة المنتهى ، فإذا نَ      : قال  . خرجوا لم يعودوا    

أما : آذان الِفيلة ، في أصلها أربعة أنهار ، نهران ظاهران ونهران باطنان ، فسألت جبريل فقال لي                  

الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران الفرات والنيل ، ثم فرضت علي خمسون صالة ، فأقبلـت حتـى           

أنا أعلم بالناس منـك ،      : لي خمسون صالة ، قال      فرضت ع : ما صنعت؟ قلت    : جئت موسى فقال    

عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة ، وان أمتك ال تطيق ، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ، فـسألته                   

فجعلها أربعين ، ثم مثله ، ثم ثالثين ، ثم مثله ، فجعلت عشرين ، ثم مثله ، فجعلت عشرا ، فأتيـت              

جعلها خمـسا ، فقـال   : ما صنعت؟ فقلت : أتيت موسى ، فقال   موسى فقال مثله ، فجعلها خمسا ، ف       

إني قد أمضيت فريضتي ، وخففت عن عبادي، وأجـزي الحـسنة            : سلمت ، فنودي    : مثله ، فقلت    

هذا أصح الروايات في اإلسراء ، وهي مما أخرجه البخاري ، وفي غيرها من الروايات                . 1}عشرا  

  . اختالف كثير 

راق دابة تحمل األنبياء وتضع حافرها منتهى طرفها ، وإنمـا وجـد              الب «: قال ابن مسعود      

األنبياء في بيت المقدس إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم ، وأوتي في بيت المقدس بثالثة أوانـي ،                 

إن أخذ الماء غرق وغرقت أمته ، وإن أخذ         : أحدهما بماء واآلخر بخمر واآلخر بلبن ، وقائل يقول          

فأخـذت  : قال صلى اهللا عليه وسـلم  .  وإن اخذ اللبن هدي وهديت أمته   الخمر غوى وغوت أمته ،    

بينما أنا نائم في الحجر ، جاءني جبريل        :  ، وفي رواية     2»هدي وهديت أمته    : اللبن فشربته ، فقيل     

فهزني بقدمه ، فجلست ، فلم أرى شيئا ، فعدت إلى مضجعي ؛ فجاءني الثانية ، فهزنـي بقدمـه ،                     

ئا ، فعدت إلى مضجعي ؛ ثم جاءني في الثالثة ، فهزنـي بقدمـه  ، فجلـست ،    فجلست فلم أرى شي   

فأخذ بعضدي وخرج بي إلى المسجد ، فإذا دابة بيضاء دون البغل وفوق الحمـار وفـي فخـذيها                    

استحيي يا براق ، فـواهللا مـا   : جناحان ، فدنوت ألركبها فاحتبست ، فوضع جبريل يده عليها وقال    

ن محمد صلى اهللا عليه وسلم ، فاستحيى حتى أرفض عرقا ثـم قـر حتـى                 ركبك أكرم على اهللا م    

                                                
  . ، وقد رواه بمعناه من أكثر من طريق 250-248:  ، ص 4: رواه البخاري في صحيحه ، باب حديث اإلسراء ، باب المعراج ، ج  1
  .397:  ، ص 1: السيرة النبوية البن هشام ، ج : الحديث مأخوذ عن ابن هشام من طريق عبد اهللا بن مسعود ، انظر  2
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ثم خرج معي صاحبي ال يفوتني وال أفوته حتى انتهينا إلى بيت المقدس ، فـصليت بنفـر                . 1ركبته

هديت للفطرة وهـديت أمتـك ،       : من األنبياء ، ثم أوتيت باألواني الثالثة فشربت اللبن فقال جبريل            

 ثم أوتي بي إلى المعراج فلم أر شيئا قط أحسن منه ، هو الذي يمـد إليـه                  .2وحرمت عليكم الخمر  

فأصعدني صاحبي فيه حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء ، يقال لـه  . ميتُكُم عينيه إذا حضر    

باب الحفظة ، عليه ملك من المالئكة يقال له إسماعيل ، تحت يديه إثنى عشر ألف ملك ، تحت كـل      

أوقد بعث إليـه؟    : محمد ، قال    : من هذا؟ قال    : فلما دخل بي قال     . إثنى عشر ألف ملك     ملك منهم   

ثم إنه تلقتني المالئكة حتى دخلت السماء الدنيا ، فلم يلقني ملـك إال            . 3نعم ، فدعا بخير وقاله    : قال  

جبريـل ،  يا : ضاحكا ، يقول خيرا ويدعو به إال ملك واحد فإنه دعا وقال خيرا ولم يضحك ، فقلت   

أال : هو مالك خازن النار ، لم يضحك قبل وال بعـد ، فقلـت   : من هذا الملك الذي لم يضحك؟ قال   

يا مالك ، أر محمدا النار ، فكشف عنها غطاءها ففـارت وارتفعـت         : تأمره أن يوريني النار؟ فقال      

فردها ، فقـال لهـا     مره يا جبريل فليردها إلى مكانها ، فأمره         : حتى ظننت لتأخذن ما أرى ، فقلت        

ورأيـت   . 4أخبي ، فرجعت كوقوع الظل حتى دخلت من حيث خرجتْ ورد عليها غطاءها            : مالك  

: في السماء الدنيا رجال جالسا تعرض عليه أرواح بني آدم فيقول لبعضها خيرا ويسر به ، ويقـول                  

هـه  أف أف ، ويعـبس وج     : روح طيبة خرجت من جسد طيب ، ويقول لبعضها إذا عرضت عليه             

أبـوك آدم ، يـسر   : من هذا يا جبريل؟ فقال : فقلت . روح خبيثة خرجت من جسد خبيث       : ويقول  

قطع مـن   ورأيت رجال لهم مشافر كمشافر اإلبل ، في أيديهم          . بروح المؤمن ويسوؤه روح الكافر      

 : من هؤالء يـا جبريـل؟ قـال   : نار كاألفهار ، يقذفونها في أفواههم ، فتخرج من أدبارهم ، فقلت    

ثم رأيت رجاال لهم بطون لم ير مثلها قط ، يمرون عليهم كاإلبـل              . هؤالء أكلة أموال اليتامى ظلما      

: ؟ قـال    جبريـل  من هؤالء يا: المهيومة بطونهم ال يقدرون أن يتحولوا عن مكانهم ذلك ، فقلت  

 وال خالف في    «: قال القاضي عياض رحمه اهللا      . وفي هذا الحديث طول كثير تركته        . 5أكلة الربا 

سبحان الَِّذي َأسرى ِبعبِدِه لَيالً من الْمسِجِد الْحراِم ِإلَى الْمـسِجِد اَألقْـصى             ﴿  : اإلسراء لقوله تعالى    

         ِصيرالب ِميعالس وه اِتنَا ِإنَّهآي ِمن هِلنُِري لَهوكْنَا حارقـال  « : وفي رواية أبـي ذر     . » اآلية   6﴾الَِّذي ب

فرج سقف بيتي ، فجاء جبريل ففرج صدري ثـم غـسله بمـاء              : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

                                                
  . 398:  ، ص 1: السيرة النبوية البن هشام ، ج : الحديث مأخوذ عن ابن هشام من طريق ابن إسحاق ، انظر  1
   .399:  ، ص 1: السيرة النبوية البن هشام ، ج : الحديث مأخوذ عن ابن هشام  ، انظر  2
   .404:  ، ص 1: السيرة النبوية البن هشام ، ج : من طريق ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدري ، انظر الحديث مأخوذ عن ابن هشام  3
  .405:  ، ص 1: السيرة النبوية البن هشام ، ج : الحديث مأخوذ عن ابن هشام من طريق ابن إسحاق ، انظر  4
   .406 -405:  ، ص 1:  النبوية البن هشام ، ج السيرة: الحديث مأخوذ عن ابن هشام من طريق أبو سعيد الخدري ، انظر  5
  .1سورة االسراء ، اآلية  6
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في صدري ثم أطبقه ، ثم أخذ بيـدي   من ذهب مملوء حكما وإيمانا ، فأفرغه زمزم، ثم جاء بطست

   .1»فعرج بي إلى السماء 

  

 تفسير وقائع وحقائق اإلسراء واالختالف الوارد في روايتها  

   

ال خالف في وقوعه وإنمـا وقـع        : سئل بعض األئمة عن اإلسراء وصفته ووقته ، فقال          و  

الخالف في صفته ووقته ، وذلك أنه صلى اهللا عليه وسلم لما أسري به حدث ، ثم أسري به صـلى                     

اهللا عليه وسلم فحدّث ، فنقل الرواة كل واحد ما سمع منه صلى اهللا عليه وسـلم ، فلـذلك اختلفـت                 

أما وقته ، فأول إسراء أسري به صلى اهللا عليه وسلم ساعة وضعه لما خرج مـن بطـن                و. صفته  

أمه صلى اهللا عليه وسلم ، فطاف به جبريل مشارق األرض ومغاربها ، وغاص بـه فـي البحـار                

وصعد به إلى المنتهى ، كل ذلك في طرفة العين ورد إلى أمه ، ثم كان قلبه صلى اهللا عليه وسـلم                      

 شاهدته الخلق من ذلك تكلموا به وما لم يشاهدوه لم يتكلموا به ؛ فمن ذلـك إسـراؤه                   ساريا أبدا فما  

صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن ثالث سنين مع أخيه يرعى بهما خلف بيوت بني سعد ؛ ومـن ذلـك                     

إسراء آخر وهو ابن عشر سنين مع قريش وأعمامه ، فأراد أن ينزع إزاره ليحمل عليه الحجـارة ،            

م وغشي عليه ، فلما أفاق رأى ملكا بين السماء واألرض يشير له بيده أن اسـتتر ، فمـا                    فلكمه الك 

دثروني : ريئت له عورة بعد ذلك ؛ ومن ذلك إسراء آخر قبل نزول الوحي بسنة ونصف ، لما قال                   

دثروني ؛ ومن ذلك إسراء عام ومنه إسراء خاص ، فالعام عند نزول كل وحي إسراء ، والخـاص                   

ذي تكلم عليه العلماء ولم يخصصوا فيه قوال واحدا ، ولم يقروه بصفة متفق عليها ، فمن                 مثل هذا ال  

أراد علم ذلك فليعلم أن رواياتهم كلهم صحيحة غير محيطة بحقيقتها لعدم إحصائها ، وانظر زيـادة                 

الرواة ونقصانه في الشق وترتيب األنبياء في السماوات وفي دخول الجنة وفي رؤيـة النـار وفـي         

ماع صرار األقالم وفي غشيان سدرة المنتهى باأللوان المختلفة ، وبكاء موسى وصالته صلى اهللا               س

عليه وسلم باألنبياء عليهم الصالة والسالم ، وسالمه على مالك خازن النار ، وصـالته فـي بيـت            

يـسى  المقدس ، قيل بالمالئكة وقيل بأرواح األنبياء وقيل بأجسامهم ، وقيل أنما كـانوا موسـى وع                

وإبراهيم وسليمان وكل ذلك كان كل واحد في وقته ؛ وكذلك سدرة المنتهى قيـل فـي وصـفها ان                    

الراكب يسير في ظلها سبعين عاما ، وقد غشيتها المالئكة كلها ، وكذلك اختلفوا في تفـسير قولـه                   

                                                
 ؛ 102:  ، ص 1: رواه مسلم في الصحيح ، باب اإلسراء برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إلى الـسماوات وفـرض الـصلوات ، ج      1

  .  17:  ، ص 5:وكذلك ذكره ابن كثير في تفسيره ، ج 
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ة جناح ، كل ذلك     رأى جبريل في صورته وله ستمائ     :  ، قيل    1 ﴾ ما كَذَب الْفَُؤاد ما رَأى      ﴿  : تعالى  

مما ذكره صلى اهللا عليه وسلم ونقلته الرواة ، كل صفة في وقتها فمن تبين له ذلك وعمل عليه لـم                     

يبق له إشكال ومن ظن أنه صلى اهللا عليه وسلم لم يسر به إال مرة واحدة فإنما عمـل علـى هـذا                       

فيه فرضـت الـصالة     اإلسراء الذي وقع له صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن إحدى وخمسين سنة ، و              

ومن الروايات الصحيحة أيضا التي نقلـت  . وردت من الخمسين إلى الخمس ، وقد تقدمنا صفة ذلك   

 بينما أنا قاعد ذات يوم إذ دخل جبريل عليـه الـسالم             {: عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         

ـ               دت فـي األخـرى ،      فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة فيها مثل وكري الطائر فقعد في واحدة وقع

فَنَمت حتى سدت الخافقين ولو شئت لمسست السماء وأنا أقلب طرفي ، ونظرت جبريل كأنه جـالس       

وفتح باب السماء ، ورأيت النور األعظم والحجب وفرجة الدر والياقوت ، فأوحى إلي ما شـاء أن                  

   .2}يوحى 

الهما صحيح إال أنهما    فانظر ما بين هذا الوصف والوصف األول الذي ذكر فيه البراق ، ك              

لما كانا في العام الواحد لم تفرق الرواة بين وقتيهما ، وذلك الشتغالهم بالغزو ، ولم يأمرهم صـلى                   

اهللا عليه وسلم بذلك وإنما نقلوا عنه صلى اهللا عليه وسلم كل واحد وما سمع ، فبقي الخالف بينهمـا                   

  .مجمال غير مفصال 

 به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء الـسادسة إليهـا             وانتهي «: وفي رواية ابن مسعود       

وفي رواية أخرى أنه صـلى       . »ينتهي ما يعرج به من األرض ، وإليها ينتهي ما ينزل من فوقها              

جـاء جبريـل    « : قال علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه         . اهللا عليه وسلم رأى موسى في السابعة        

اسكني فواهللا مـا ركبـك   : ستصعبت عليه ، فقال لها جبريل    بدابة يقال لها البراق ، فذهب يركبها فا       

عبد أكرم على اهللا من محمد صلى اهللا عليه وسلم ، فركبها حتى أتى بها الحجاب الذي يلي عـرش                    

أنـا أقـرب   : الرحمان ، فخرج منه ملك فسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنه جبريل ، فقـال     

صدق عبدي ،   : اهللا أكبر ، اهللا أكبر ، فإذا النداء         :  ، فقال الملك     الخلق مكانا ، ولم أر هذا الملك قط       

: أشهد أن ال إله إال اهللا ، أشهد أن ال إله إال اهللا ، فـإذا النـداء    : أنا أكبر ، أنا أكبر ، ثم قال الملك          

ـ         ه صدق عبدي ، ال إله إال أنا ، ثم كذلك إلى تمام األذان ، ثم أخذ الملك بيد محمـد صـلى اهللا علي

فكل هذه الروايات صحيحة ال يشك فيها عاقل        . » وسلم  فقدمه فصلى بأهل السماء وفيهم آدم ونوح          

                                                
  .11سورة النجم ، اآلية  1
 ؛ 185 -184:  ، ص 1: ط ، ج . بيـروت ، د   : أخرجه القاضي عياض في الشفا ، فصل في تفضيله باإلسراء ، دار الكتب العلمية                2

:  ، ص 2:   ، ج 1408 الطبعة األولـى ،   ، الرياض:دار العاصمة  ،  العظمة ، في عن أنس بن مالك رضي اهللا     أبو الشيخ األصبهاني  

 ،  ذكر اإلسراء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى المسجد األقـصى      في سير أعالم النبالء ،      مسلم بن إبراهيم   ق ؛ الذهبي من طري    715

   .205-204:  ، ص 26:  ، ج م2001/ هـ 1422 ، مؤسسة الرسالة ، » إسناده جيد حسن ، والحارث من رجال مسلم«  :وقال 
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وأوقاتها مجهولة ، وإسراء صاحبها صلى اهللا عليه وسلم غير محدود وال موقوف وال مؤقت ، دليل                 

س وال  ذلك أنه صلى اهللا عليه وسلم روحاني أبدا وإن كان بشريا ، فال يرى لصورته ظل في شـم                  

قمر وال سراج ، ويرى صلى اهللا عليه وسلم من خلفه كما يرى من أمامـه ، وال تحجـب بـصره                      

  . الجبال وال المسافات البعيدة ، فكيف تحجب بصيرته السماوات واألجرام اللطيفة 

ومن هنا دخل الخالف بين العلماء هل عرج بروحه أو بجسده ، فمن تيقن أن جسمه لطيف                   

يعة الروحية النورانية عليه قال بجسمه وروحه ، ومن لم يعلم ذلك وال تيقّنـه قـال    شفاف بغلبة الطب  

بروحه فقط ، ويا عجبا لمن تخاطبه الجمادات وتحادثه الروحانيـات وتطاوعـه العـوالم الكليـات                 

والجزئيات ، كيف ينكر اإلسراء بجسمه أو يبعده ذلك أحد في وهمه ، واهللا ما من معجزة أيدت بهـا   

  .عليهم الصالة والسالم إال وقد أيد بمثلها او خير منها الرسل 

ما نَنسخْ ِمن آيٍة َأو نُنـِسها نَـْأِت         ﴿  : ويدخل هذا المعنى في قوله تعالى       : قال أهل اإلشارة      

 ، وذلك أن شريعته صلى اهللا عليه وسلم نسخت جميع الـشرائع ومعجزاتـه               1﴾ِبخَيٍر منْها َأو ِمثِْلها     

هللا عليه وسلم احتوت على جميع المعجزات وحاالته صلى اهللا عليه وسـلم خارجـة علـى                 صلى ا 

وإسراء رسـول اهللا    . معقول البشر ، ولذلك وقع االختالف لكون كل واحد يعبر بما فهم وبما عقل               

صلى اهللا عليه وسلم فوق طور عقول الخلق كافة ، الحظه أبو بكر بعين قلبه ، ورآه أبو جهل بعين                    

.  ، أدرك جماله ابن أم مكتوم وهو أعمى ، وأويس القرني من بعيد وهو لم يره بعين رأسـه                     رأسه

وهل رأيتمـاه   : ما الذي أخرك عن رؤيته وقد لحقت زمانه؟ فقال لهما           : قال ألويس أبو بكر وعمر      

 ،  لما تأخر عنه جبريل عند سـدرة المنتهـى        . أنتما ، واهللا ما قدره جبريل وميكائيل فكيف بنا نحن           

يا محمد ، قد كنت أحسب أنـي        : إلى أين يا جبريل؟ فقال      : قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

وما . عرفت اهللا قبلك ، واآلن عرفت قدري وقدرك ، واهللا لو تقدمت أنملة الخترقتنا بأنور السجات                 

هب القرشي ، إنك ال   منا إال له مقام معلوم ، فسبحان من عرف به بالل الحبشي وجهل به عمه أبو ل                

والذي يحدثكم به صلى اهللا عليه وسلم من اإلسراء يفهم          . تهدي من أحببت ولكن اهللا يهدي من يشاء         

 ، فمـن  } فاسـتيقظت  {: منه كل أحد بقدر إدراكه ، كقوله صلى اهللا عليه وسلم في حديث اإلسراء          

الذي هو ضد اليقظة ، ومن قال       قال لم يسر بجسده وإنما أسري بروحه عِمل على أنه وقع في النوم              

بروحه وجسده عِمل على استغراقه في عجائب الملكوت ، ثم كان استيقاظه رجوعـه إلـى حالـة                  

صـلى اهللا عليـه   مما كان فيه من مشاهدة المأل األعلى ورؤية اآلية الكبرى ، انظر قولـه             البشرية  

                                                
  .106سورة البقرة ، اآلية  1
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 يشغل القلـب عـن اهللا إال االمتثـال     ، وليس في مقام النبوءة ما1} تنام عيني وال ينام قلبي  {: وسلم

ومما يدلك أن اإلسراء غير واحد قوله صـلى اهللا عليـه            . بالرجوع إلى الحدود مع مراقبة المعبود       

  :  ، وقال مرة أخرى } وأنا نائم في الحجر {:  ، وقال مرة أخرى } وأنا نائم في الحطيم {: وسلم 

   . } وأنا جالس {:  ، وقال مرة أخرى } وأنا مضطجع بين رجلين {

وقد ذُكر عنه اإلسراء في أول اإلسالم قبل مولد عائشة رضي اهللا عنها ، ثم ثبت عنها فـي حـديث    

: وفي رواية أم هاني أنها قالت     . ما فقدتُ جسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تلك الليلة            : اإلسراء  

بت عنه صلى اهللا عليه وسلم حديث       وقد ث . ما فقدت جسد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تلك الليلة            

. اإلسراء بعد مبعثه بعام ونصف ، وكانت عائشة رضي اهللا عنها في الهجرة بنت ثمانيـة اعـوام                   

وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم حديث اإلسراء قبل الهجرة بخمس سنين ، ثم ثبـت قبـل الهجـرة                    

 ، إنه دليل على اإلسراء      2﴾فَُؤاد ما رَأى    ما كَذَب الْ  ﴿  : بعامين ، ثم أن قوما عملوا على قوله تعالى          

 ، وإنه دليل على اإلسـراء    3﴾ما زاغَ الْبصر وما طَغَى      ﴿  : بالروح ، وقوم عملوا على قوله تعالى        

. ٍبالجسم والروح ، وكل ذلك صحيح ال شك فيه لمن فهم بالفهم الخاص والمعنى الخاص من خاص                

قـال  .  أسري بجسمه إلى بيت المقدس وبروحه إلى سدرة المنتهى           قال قوم أنه صلى اهللا عليه وسلم      

لما وصل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وهي حـد انتهـاء معلـوم      : أهل العلم   

المخلوقات ولذلك سميت سدرة المنتهى وعندها جنة المأوى ، وهي التـي تـأوي إليهـا المالئكـة                  

ما زاغ البصر وما طغى     . رة ما يخشى يعني من المالئكة والنور        واألرواح الطيبة ، إذ يخشى السد     

الستغراقه في الشهود ، لقد رأى من آيات ربه الكبرى وهو سر لم يطلع عليه أحد قبله وال بعـده ،                     

 ، قال التحيات هللا ومعنـاه البقـاء هللا ،   4ثم قيل له تقدم ، فلم يجد أين يضع القدم إال في حضرة الِقدم     

وإنما أسري به ليال ألنـه      . أي الفضل بيد اهللا ، الطيبات الصلوات هللا أي الحكم كله هللا             الزكيات هللا   

نور والنور إنما يظهر في الظلمة ، وأيضا فإن الليل من بقايا ظلمة الجنة ، وأيضا رؤيـة الليـل ال                     

  .يكفي فيها البصر 

  

  

  

                                                
 ، 4: البخاري كامال في صحيحه ، باب المناقب ، باب كان النبي صلى اهللا عليه و سلم تنام عينه و ال ينام قلبـه ، ج    هذا الحديث ذكره     1
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 ما جاء من اختالف في رؤيته صلى اهللا عليه وسلم للحق عز وجل 

  

 عمـا رأى    1﴾ما زاغَ الْبصر وما طَغَى      ﴿  : ذلك اختلفوا في الرؤية فقيل في قوله تعالى         وك  

 إن اهللا تعالى اصـطفى موسـى   {: القلب من ذات الرب من غير تكييف لقوله صلى اهللا عليه وسلم         

همه الخلـق   ورؤية الحق أمر ال يف     . 2}بالكالم وإبراهيم بالخلة ومحمد صلى اهللا عليه وسلم بالرؤية          

عموما ألنه من خصوصيته صلى اهللا عليه وسلم ، ومن فهم حقيقة الكالم فهم النظر المحمدي ، وقد                  

اجتمع ابن عباس مع كعب األحبار فقال ابن عباس نحن بنو هاشم نقول أن محمدا صـلى اهللا عليـه       

تعالى قـسم رؤيتـه   إن اهللا : وسلم رأى ربه مرتين ، فكبر كعب األحبار حتى جاوبته الجبال ، فقال    

وقد سئل رسـول اهللا     . وكالمه بين محمد وموسى ، فكلمه موسى ورآه محمد صلى اهللا عليه وسلم              

: رأيته بقلبي ولم أره بعيني ، ثم سـأله آخـر فقـال      : هل رأيت ربك؟ فقال     : صلى اهللا عليه وسلم     

  . رأيته بعيني 

ول ابن عباس ، بعينيـه رآه ومـد   أنا أقول بق: وقد حكى النقاش عن أحمد بن حنبل أنه قال           

  3 ﴾ الَّ تُدِركُه اَألبصار وهو يدِرك اَألبصار     ﴿  : وقيل في قوله تعالى   . أحمد صوته حتى انقطع نفسه      

ال تدركه األبصار في الدنيا وال يجوز لها ذلك ، لكن أحوال األنبياء ومعجزاتهم وكرامات األنبيـاء                 

 اهللا الرؤية فإذا كانـت رؤيـة   ات ، أال ترى أن موسى عليه السالم سأل  ومقاماتهم كلها خوارق العاد   

 محرمة على الخلق في الدنيا فكيف يسأل األنبياء األشياء المحرمات مع علمهم بما يجوز له                4الخالق

وما ال يجوز عليه ، ولهذا قالوا في معنى اآلية ال تدركه األبصار المحجوبة ، وأما من خـصه اهللا                    

خلق له قدرة غريبة كما خلق لموسى في سمع كالمه ويقدر بها على حمل أعباء الرسالة                بذلك فإنه ي  

لَقَد كُنْتَ ِفي غَفْلٍَة ِمن هٰذَا فَكَشَفْنَا عنْك        ﴿  : في الدنيا واآلخرة ، فهو شاهد على الدوام كما قال تعالى            

 ِديدح موالْي كرصفَب ك5﴾ِغطَاء.   

اللوازم البشرية والضرورات الحسية يكون المعنى بحسب حال الـراوي     ثم بعد الرجوع إلى       

من المالطفات المعنوية التي ال يفهم معناها في العموم إال بالتصديق والتسليم ألحوال الخـصوص ،             

وقد كلم اهللا نبيه محمد صلى اهللا عليه وسـلم ليلـة            « : قال جعفر الصادق    . وكذلك الكالم والسمع    

 لمـا فـارقني جبريـل       {: ، وقال صلى اهللا عليه وسـلم        » طة عندما دنا فتدلى     اإلسراء بغير واس  

                                                
  .11سورة النجم ، اآلية  1
   .403:  ، ص 7: يره ، انظر تفسير البغوي ، معالم التنزيل ، سورة النجم ، دار طيبة ، ج أورده البغوي في تفس 2
  .103 سورة االنعام ، اآلية 3
 .الحق بدل الخالق ) ر( جاء في نسخة  4
  .22سورة ق ، اآلية  5



  للحاج الشطيبي االندلسي كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان

 195 

قـال   . 1}ليهدأ روعك يا محمـد ، ادن ادن         : وانقطعت بي األصوات سمعت كالم ربي وهو يقول         

. كالم اهللا لألنبياء جائز غير ممتنع عقال ، يوحي إليه ما يشاء بواسطة وبغير واسـطة                 : أهل العلم   

 ، قيل أنهما بمعنى واحد وقيـل الـدنو القـرب            2﴾ثُم دنَا فَتَدلَّٰى    ﴿  : في قوله تعالى    وكذلك اختلفوا   

والتدلي الوحي ، وقيل الدنو لمحمد صلى اهللا عليه وسلم والتدلي لجبريل ، وقيل أنهما يعودان علـى               

 عـن عبـده     رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقيل على اهللا تعالى ، ودنو اهللا وتدليه برفع الحجب                

ومن هذا المعنـى  . وقطعه إليه كما عما سواه ، ال بكيفية معروفة بل إشراق األنوار وشرف األقدار    

 ، أي نزول إفضال وإجمـال وإحـسان   3} ينزل ربنا إلى السماء الدنيا    {: قوله صلى اهللا عليه وسلم      

نات ، بـل كـل ذلـك        وإقبال ، والحق منزه عن الجمادات والمسافات واالنتقاالت والحركات والسك         

﴿ من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعـا ،  : وكذلك قوله تعالى . صفاته التي اتصف بها مخلوقاتُه    

 ، كـل ذلـك بمعنـى    4ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ، ومن أتاني يمشي أتيته هرولـة ﴾              

لـم يبعـد عليـه فهـم     اإلجابة والقبول ، وبلوغ عبده المأمول ، فمن قربت عليه أفهام هذه المعاني            

اإلسراء ، ومن اتصل عقله بالعالم البسيط أدرك حقيقة جوالن األرواح في عالمها ، فقف على هـذا                

  .المعنى يقرب عليك فهم اإلسراء وباهللا التوفيق 

لما تخلف جبريل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرأى صورة أبي بكر              : قال أهل العلم      

ال ، ولكن لما انقطعت عنـك األجنـاس   :  أبو بكر إلى هذا المقام؟ قيل له        يا رب ، أو سبقني    : فقال  

  . خلق لك صورة تؤنسك على صورة أبي بكر 
                                                

 ،  م2004 / هـ 1424  ، بيروت : العلميةدار الكتب    ،   شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري       ل نهاية األرب في فنون األدب    انظر   1

 و كذا الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض ، فصل وأما ما ورد من مناجاته هللا تعـالى ، دار الكتـب      ؛ 212:  ، ص    16: ج  

  .202:  ، ص 1: ، ج . ت. بيروت ، د : العلمية 
  .8سورة النجم ، اآلية  2
 َأي مـا  ﴾ كَانُوا قَِليلًا ِمن اللَّيِل مـا يهجعـون   ﴿باب الدعاِء والصلَاِة ِمن آِخر اللَيِل وقاَل سوف ،  رواه البخاري في الصحيح ، كتاب الك   3

باب الترغيـب فـي      ،    كتاب صالة المسافرين وقصرها     مسلم في الصحيح ،    ؛ 47:  ص   2:  ، ج     ﴾ وِبالَْأسحاِر هم يستَغِْفرون   ﴿ينامون  

:  ، ص 1: أخرجه أحمد بسنده بالفاظ مختلفة ، انظر مسند أحمـد ، ج     ؛ 175: ص   : 2 ، ج    آخر الليل واإلجابة فيه   الدعاء والذكر في    

 ابن ماجة في سننه ، باب ما جـاء فـي ليلـة              ؛ 502 – 487 – 433 – 419 – 267:  ، ص    2:  ، ج    446 - 403  -388  - 120

:     ، ج باب ما جاء في نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلـة             ننه ،    الترمذي في س   ؛ 399:  ، ص    2: النصف من شعبان ، ج      

 - 116:  ، ص 3:  ، ج باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان ، 50:  ، ص 3:  ، ج باب ما جاء في فضل الصدقة   ،   307:  ، ص    2

   .526:  ، ص 5: ج 
  ؛66:  ، ص 8: ستغفار ، باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلـى اهللا ، ج  رواه مسلم في الصحيح ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واال          4

 ؛ ذكره كذلك أبو عبد الرحمان عـصام الـدين           171:  ، ص    8: ويحذركم اهللا نفسه ، ج      : البخاري في كتاب ابتوحيد ، باب قوله تعالى         

الصالحي  ؛   147:  ، ص    3: ، ج   . ت. القاهرة ، د  :  للتراث   الصيابطي في جامع األحاديث القدسية ، كتاب التوبة واإلنابة ، دار الريان           

ـ 943ت   (الشامي  ، 1995/ 1415القـاهرة ،  :  في سيرة خير العباد ، لجنة إحياء التراث االسـالمي     سبل الهدى والرشاد  في كتابه   )  ه

  .200:  ، ص 9: انظر ج 
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 خبر يوم هجرته صلى اهللا عليه وسلم وما واكبها من أحداث 

    

ثم هاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مكة إلى المدينة وهو ابن ثالث وخمسين سـنة                  

ديجة وموت عمه أبي طالب بثالث سنين أو نحوه ، فأوحى اهللا إليه صلى اهللا عليه               وذلك بعد موت خ   

هاجر صلى اهللا عليه وسـلم فـي        . وسلم بمكة ثالث عشرة سنة ، وأوحى إليه بالمدينة عشر سنين            

أول ربيع األول بعد العقبة بشهرين ، وهو أول عام بني عليه تاريخ اإلسالم في هذه الملة المحمدية،                  

ذا العام األول واخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بين أصحابه واتخذ عليا أخا وفيه تمـت                  وفي ه 

صالة الحضر وقصرت صالة السفر ، وفيه تزوج علي فاطمة بنت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه                   

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة ومعه أبـو       : قال أهل العلم    . وسلم

ومواله عامر بن فهيرة ودليلهم عبد اهللا بن أريقط الليثي ، فجعلوا عليهم قريش الجعائـل لمـن                  بكر  

يجدهم أو يردهم ، فمروا براعي إبل فعرفهم فجاء إلى مكة يجري ، فلما أتاها ضرب اهللا على قلبـه       

: ولم يدر ألي شيء جاء ، وركب سراقة بن مالك فرسه ، وخرج خلفهم فلما رآهم قال أبـو بكـر                      

 ، فغاصت قوائم فرسه في األرض ولم تخـرج  } ال تحزن ، إن اهللا معنا {: ُأتينا يا رسول اهللا ، قال     

األمان ،  : إال ومعها دخان ثم عاد فأخذته األرض فاستغاث برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصاح                

  .فأمنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أن ال يترك أحدا يلحقهم ، ففعل 

  

 صلى اهللا عليه وسلموذكر صفاته حديث أم معبد خبر -

  

 فمروا على خيمة أم معبد الخزاعية وكانت تختفي بنفسها وتخفي إيمانه ، فسألوها لحما أو تمـرا أو          

طعاما ليشتروا منها فلم يجدوا عندها شيئا من ذلك ، وكانت السنة مجذبة فرأى رسول اهللا صلى اهللا                  

شـاة خلفهـا    : يا أم معبد ، ما هذه الشاة؟ فقالت         : اة عجفاء فقال لها      الخيمة ش  1عليه وسلم في كسر   

: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت      : هي أجهد من ذلك ، قال       : هل لها من لبن؟ قالت      : الجهد ، فقال لها     

إن وجدت لها حلبا فاحلبها ، فمسح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضرعها بيده ودعا بإناء يـربض     

حلب حتى مأل اإلناء وشربوا حتى رووا ، ثم حلب صلى اهللا عليه وسلم حتى مأل اإلنـاء         ثم   2الرهط

وتركهم لهم مآلن وارتحلوا ، وإذا بأبي معبد قد جاء يسوق عنزا عجافا هزاال ، فلما دخـل الخيمـة     

                                                
  .جانبها:  كسر الخيمة 1
   .يشبعهم حتى يربضوا:  يربض الرهط 2
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ا واهللا إنه مر بخيمتنا رجل مبارك من حاله كـذ      : من أين هذا اللبن؟ قالت      : رأى اللبن فتعجب وقال     

 ، حـسن  1رأيت رجال ظاهر الوضاءة ، أبلـج الوجـه  : صفيه لي يا أم معبد ، قالت       : وكذا ، فقال    

 ، وفـي أشـفاره      4 ، وسيما ، قسيما ، في عينيه دعـج         3 ، ولم يزر به صقلة     2الخلق ، لم تعبه نُحلة    

 ، سـهل    8 ، وفي لحيته كثافـة ، أزج الحـاجبين         7 ، وفي عنقه سطع    6 ، وفي صوته صحل    5وطف

ين ، أزهر اللون ، واضح الجبين ، أقنى العرنين ، ضليع الفم أشنب ، مفلـج االسـنان ، كـأن      الخد

عنقه جيد دمية في صفاء الفضة ، رجل الشعر ال يجاوز شعره شحمة أذنه ، بعيد ما بين المنكبين ،                    

عيـد ،  وله نور يعلوه ، إن صمت فعليه الوقار ، وإن تكلم عاله البهاء ، أجمل الناس وأبهاهم مـن ب          

 ، كأنما منِْطقه خرزات نظمن نظـم        9وأحسنهم وأحالهم من قريب ، حلو المنطق ، ال تذر وال هذر           

 ، ال ييأس من طول وال تقحمه عين من قصر ، غصن بين غـصنين ، لـه                   10جوهر ، منجد ربعة   

 فقـال  .رفيقان وهو أنظر الثالثة وأحسنهم قدرا ، وقد أحفوا به ، إن قال أنصتوا وإن أمر تبـادروا          

هذا واهللا صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ولقد هممت أن أصـحبه ، وألفعلـن إن                  : أبو معبد   

  : وجدت إليه سبيال ، وإذا بهاتف يقول 

  

  رفيقين حالّ خيمة أم معبــــد*** جزى اهللا رب الناس خير جزائه  

  وقد فـاز من أمسى رفيق محمد*** لقد نزالها بالهدى واهتدت بــه  

 هبني كعب مقام فتاتكـــم  ِلي 11ومقعدها للمؤمنين بمرصـــد*** ن  

  12فإنكم إن تسألوا الشاة تشهـــد*** سلوا أختكم عن شاتها وإنائــها 

  
                                                

 .أي مشِرقَ الوجه  1
  .ليس نحيل 2
 .أنه ليس ِبناِحٍل وال سمين  3
 .أي سواد  4
 .طويل شعر العين  5
 .بحة وحسن  6
 .طول  7
 .حاجباه طويالن ومقوسان ومتَِّصالن  8
 .كالمه بين وسط ليس بالقليل وال بالكثير  9

 .ليس بالطويل البائن وال بالقصير  10
 .يعني الطريق  11
هذه القصة ذكرت في البداية والنهاية البن كثير بطرق مختلفة إال أن القصة متشابهة يشد بعضها بعضا ، انظر البداية والنهايـة البـن       12

   . 213 -209:  ، ص 3: ط ، ج . القاهرة ، د : كثير، قصة نزوله عليه السالم على أم معبد ، مطبعة فجالة 
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ولما قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من المدينة كان بالمدينة ِكتَاب تبع عند أبي أيوب                   

ل من األنصار يقال له أبو ليلـى وجعلـه فـي            األنصاري مخبأ من اليهود ، فأعطاه أبو أيوب لرج        

راحلته ليلتقي به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فلقيه وقد نزل في بيت من بني سليم ، فلمـا رآه                      

يا أبا ليلى ، أخرج الكتاب من راحلتك ؛ ولم يعلم به إال اهللا ، فتعجـب                 : صلى اهللا عليه وسلم ناداه      

: ه أبو بكر رضي اهللا عنه ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم            أبو ليلى فأعطاه كتاب تبع ، فقرأ      

ولما وصل صلى اهللا عليه وسلم إلى المدينة أراد         .  يعني تُبعا ، قالها ثالثا       1} مرحبا باألخ الصالح     {

 اتركـوا نـاقتي فإنهـا       {: كل واحد ينزله عنده ، فتالحوا وتنازعوا فيه فقال صلى اهللا عليه وسلم              

 ، ثم سيب زمامها فمضت إلى دار أبي أيوب األنصاري رضي اهللا عنه وهـو موضـع                  2}مأمورة  

  .مسجده وروضته صلى اهللا عليه وسلم 

 لما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم  إلـى              «: قال عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه           

ته بنعته الذي نعته اهللا به      المدينة جئته ألنظر إليه ، فلما رأيته أيقنت واهللا أنه ليس بوجه كذاب وعرف             

هذا رسـول اهللا صـلى اهللا   : في التوراة ، ثم أتيت إليه وآمنت به ، وخرجت إلى قومي أصيح فيهم              

عليه وسلم حقا ، بصفاته ونعوته ، ثم أتاه أبو رمتة هو وولده فعرفوه كما عرفته أنا بالصفات التـي                    

 الحمـد هللا     {:رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       في التوراة ، وآمن هو وولده ، ثم أتاه ضماد فقال له             

نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره من يهدي اهللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، اشهد ان                   

أعد علـي كلماتـك يـا    : فقال ضماد  . }ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن محمدا عبده ورسوله      

ت يدك أبايعك ؛ ثم جاءه رجل يقال له طارق كان قد أتـى              رسول اهللا ، فلقد بلغن قاموس قلبي ، ها        

يريد بيع ضعينة وشراء تمر ، فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم له وألصحابه رجـال بتمـر ،                    

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمركم أن تأكلوا من هذا التمر وتكتالوا حتى تستوفوا،                : وقال له   

دلوني على هـذا النبـي ،   : فبلغ خبره الجِلنْدا ملك عمان فقال لهم . منوا ففعلوا ذلك وتعجبوا منه وآ   

فإنه ال يأمر إال بخير ، وأنه ليغلب فال يبطر ويغلب فال يضجر ، وفي بالعهد وينجز الموعد ، أشهد                    

 لو لـم    «: فقال عبد اهللا بن رواحة يصف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              . »أنه نبي اهللا ورسوله     

   .» فيه آيات مبينة لكان منظره ينبئك بالخبرتكن

  

                                                
فصل في  ،  باب ذكر سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ، مناقب آل أبى طالب في )ـ   ه 588 ت (االمام الحافظ ابن شهر اشوب     ذكره   1

 وكذا محمد باقر المجلسي في كتابه  بحار االنـوار     ؛ 16:  ، ص    1:  ، ج    1956 / 1376 ،   النجف:  المطبعة الحيدرية     ، البشائر بنبوته 

224:  ، ص 15:  ، ج 1983 / 1403بيروت ، : راث العربي رر أخبار األئمة األطهار ، دار إحياء التالجامعة لد.  
البيهقي في دالئل   وذكره ؛  237 -  236:  ، ص 1:  ، ج  » خلوا سبيلها فإنها مأمورة«:  أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى بلفظ         2

   .501:  ، ص 2:  ، ج » دعوها فإنها مأمورة «: النبوة بلفظ 
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 عصمة اهللا لنبيه من أذى الكفار  

  

ولما تيقن به قبائل اليهود اتفقوا على قتله وغدره ، فكان صلى اهللا عليه وسلم يحرص فـي                    

لى فكان ص  . 1﴿ واللَّه يعِصمك ِمن النَّاِس ﴾     : دخوله وخروجه ونومه ويقظته ، حتى أنزل اهللا عليه          

 ، فجاءه رجل ليقتلـه فطمـس   2} انصرفوا ، فإن اهللا قد عصمني من الناس      {: اهللا عليه وسلم يقول     

اهللا على بصره فلم يره وهو يسأل عنه ، والنبي صلى اهللا عليه وسلم يسمع كالمه ، وكان قد تواعد                     

 أدري ما هـذا ،  ال: ما بالك يا فالن؟ فقال : مع أصحابه فلما رجع إلى أصحابه لم يرهم حتى نادوه  

 الوجعلْنَا ِمن بيِن َأيِديِهم سـدا وِمـن خَلِْفِهـم سـدا فََأغْـشَينَاهم فَهـم                 ﴿  : وفيهم أنزل اهللا تعالى     

ثم خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لبني قريظة مع أصحابه ، فأجلسوه إلـى         . 3 ﴾ رونــيبِص

حى فأخبره جبريل عليه الـسالم ، فقـام وانـصرفوا وأعلـم            جدار وصعد بعضهم ليطرح عليهم ر     

يا َأيها الَِّذين آمنُوا اذْكُروا ِنعمتَ اللَِّه علَـيكُم ِإذْ هـم قَـوم َأن               ﴿  : أصحابه بذلك ، فأنزل اهللا تعالى       

     نْكُمع مهِديفَكَفَّ َأي مهِديَأي كُمطُوا ِإلَيسباتَّقُوا اللَّ  يو     ﴾ ْؤِمنُونكَِّل الْمتَولَى اللَِّه فَلْيعثم خـرج   .  اآلية   4ه و

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لبني النضير يدعوهم إلى اإلسالم فأجلسه حيي بن أخطب ليطعمـه                 

وِإذْ يمكُر ِبـك  ﴿ : هو وأصحابه وهم يريدون المكر بهم ، وانصرفوا وأعلم أصحابه فأنزل اهللا عليه   

.  اآليـة    5ويمكُرون ويمكُر اللَّه واللَّه خَير الْمـاِكِرين ﴾        ِذين كَفَروا ِليثِْبتُوك َأو يقْتُلُوك َأو يخِْرجوك      الَّ

وقد كان أبو جهل أراد أن ينزل صخرة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ساجد عند البيـت         

رجع القهقرى وبقيت يداه مغلولتين ال يدري ما يصنع ، فـسأل            قبل الهجرة ، فلزقت الصخرة بيده و      

وقد كان يومئـذ أقـسم رجـل مـن          .  فأقاله وانطلقت يداه     6رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اإلقالة      

المشركين وهو خالد بن الوليد ليأخذن بثأر أبيه وعمه بقتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو يموت                  

اهللا صلى اهللا عليه وسلم يشتد ، ورفع يده بالسيف على رسول اهللا صـلى          معهما ، فأقبل نحو رسول      

                                                
  .67سورة المائدة ، اآلية  1
 هذا «:  الترمذي في سننه وقال ؛ 342:  ، ص 2:  ، ج » هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه   «:  رواه الحاكم في المستدرك وقال        2

 أيها الناس ، انصرفوا ، «:  ، بااللفاظ التالية  جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري في تفسيره   ؛ 251:  ، ص    5:  ، ج    »حديث غريب   

مؤسسة  ، »يا أيها الناس ، الحقوا بمالِحِقكم ، فإن اهللا قد عصمني من الناس  «  » ال تحرسوني ، إن ربي قد عصمني       « » مني اهللا فقد عص 

 دار  ،الجامع ألحكام القرآن:  القرطبي في تفسيره     ؛ 469 - 468:  ، ص    10:  ، ج     م 2000 / هـ   1420األولى ،   :   الطبعة  ، الرسالة

   .152:  ،  ص 3:  ابن كثير في تفسيره ، ج  ؛244:  ، ص 6:  ، ج  م2003/  هـ1423لرياض ، ا: عالم الكتب 
  .9سورة يس ، اآلية  3
   .11سورة المائدة ، اآلية  4
   .30سورة األنفال ، اآلية  5
  .اإلقالة هي فسخ البيع وهنا إزالة الحجر من يد أبي جهل  6
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 وولى هاربا ، فناداه رسول اهللا صـلى اهللا  1اهللا عليه وسلم فارتفع له شواظ من نار أسرع من البراق        

فواهللا ما رفع يده إال وهو أحب إلي من         : قال خالد   . إلي إلي ، فوضع يده على صدره        : عليه وسلم   

دن فقاتل ، فتقدمت أمامه أضرب بالسيف في سبيل اهللا          ُأ: ومن جميع الخلق ، ثم قال لي        أبي وعمي   

 أردت يوم الفتح قتل النبي      «: وقال فضالة   . ال أخاف لومة الئم ، فواهللا لو لقيت أجل أحبابي لقتلته            

ـ      : وهو يطوف بالبيت ، فدنوت منه ألفتك به ، فقال لي             صلى اهللا عليه وسلم    ذي فـضالة ، مـا ال

تحدثك به نفسك؟ استغفر اهللا ، ثم وضع يده على صدري ، فما رفع يده حتى كان عندي أعـز مـن     

ولما وفد عليه عامر بن الطفيل وأربد بن قيس وقد عمال على قتـل              . »نفسي وولدي وجميع الخلق     

ا ووقفـا   أشغلُه من أمامه وأنت اضربه من خلفه ، فجاء        : النبي صلى اهللا عليه وسلم ، فقال أحدهما         

  . متى أردت ضربه وجدتك بين وبينه : ِلم لَم تضربه؟ فقال : مليا حوله وانصرفا ، فقال له مالك 

 ، قيـل  2﴾ِليغِْفر لَك اللَّه ما تَقَدم ِمن ذَنِْبك ومـا تَـَأخَّر   ﴿  : في قوله تعالى    : قال أهل العلم      

 ذنوب من آمن بك قبل مبعثك وبعد مبعثك ، وقيـل       ذنوب من آمن بك قبل إيمانه وبعد إيمانه ، وقيل         

  . ذنوب من صدق بك من األمم السالفة ومن جاء بعدك وصدق بك من األمم الخالية 

  

 خبر معجزات الرسول األعظم  

  

وكم ألف أهل العلم في معجزاته صلى اهللا عليه وسلم الظـاهرة والباطنـة وآياتـه النيـرة                    

      جاِبه وميكائيل من أصحابه واهللا مواله وجبريل وصالح المؤمنين         والباهرة ، وكيف ال وجبريل من ح

يا رسول اهللا ، أرني معجزة يقوى بها يقيني ، فقال           : جاء أعرابي وقال    . والمالئكة بعد ذلك ظهيرا     

اذهب إلى تلك الشجرة وقل لها إن محمدا يدعوك ، فأتاها وقال لها ذلك ، فمالت يمينا وشـماال                   : له  

الـصالة  : قها وأقبلت حتى وقفت بين يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالـت  حتى انقلعت عرو 

حسبي يا رسول اهللا ، فواهللا ما يكون أعجب من هـذا  : والسالم عليك يا رسول اهللا ، فقال األعرابي     

ال سجود إال هللا ، ولوجاز ألحـد أن يـسجد لغيـر اهللا    : يا رسول اهللا ، أتأذن لي أن أسجد لك؟ قال  

إن شـئت ،  : يا رسول اهللا ، أتأذن لي أن أقبل يديك ورجليك؟ قـال   : فقال  . جدت المرأة لبعلها    ألس

وأتاه صلى اهللا عليه وسلم وهو نائم تحت الشجرة رجل يقال له الغورث ، وأخـذ    . 3فقبلها وانصرف 

                                                
 و الصوابالبرق بدل البراق وه) ر( جاء في نسخة  1
 2سورة الفتح ، اآلية  2

رواه « :  النبوة ، وقال في دالئل األصبهاني أبو نعيم أخرجه  ؛ و4450:  ، حديث رقم 324: ص  : 10: رواه البزار في مسنده ، ج 3   

 ؛  291:ث  ، رقـم الحـدي  390:  ، ص 2:  ، ج 1986 / 1406بيـروت ،  :  ، دار النفائس »البزار وفيه صالح بن حيان وهو ضعيف  

الباب الرابع في إعالم الشجرة بمجئ الجن إليه وسـالم   في سيرة خير العباد ، سبل الهدى والرشاد في كتابه   الصالحي الشامي ذكره كذلك   



  للحاج الشطيبي االندلسي كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان

 201 

:  الغورث سيف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسله فانتبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال له                

اهللا ، فسقط السيف من يـد       : من يمنعك مني اآلن يا محمد؟ فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم               

غورث وخذلته قدماه فلم يقدر على الهروب ، فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخـذ الـسيف                   

النبي صلى اهللا عليه    يا محمد ، كن خير آخذ ، فقال له          : وأنت من يمنعك مني اآلن؟ فقال له        : وقال  

  . جئتكم من عند خير الناس : قم واذهب من حيث جئت ، فرجع إلى قومه وقال : وسلم 

وسحره صلى اهللا عليه وسلم لبيد بن األعصم ، فأنزل اهللا عليه المعوذتين فبريء بهما ، ولم                   

صـلى اهللا عليـه   وأتاه صلى اهللا عليه وسلم أعرابي ببعيرين وجبذ ببرد رسـول اهللا   . يعاتبه بشيء   

أعطني من مال اهللا الذي عندك فإنك ال تعطني من مالـك وال             : وسلم حتى أثر في عنقه ، وقال له         

ما الذي جرأك   : المال مال اهللا وأنا عبد اهللا ، يا أعرابي          : من مال أبيك ، فقال صلى اهللا عليه وسلم          

صلى اهللا عليه وسلم وأمر أن يحمل       إنك ال تكافيء بالسيئة السيئة ، فضحك رسول اهللا          : علي؟ فقال   

ولم يزل صلى اهللا عليه وسلم والوحي ينزل عليـه إلـى أن             . على أحد بعيريه تمرا واآلخر شعيرا       

ارجعوا إلى غدا وأعلمكم بها ولم يقل إن شاء اهللا ، فـانقطع عنـه               : سأله اليهود عن الروح ، فقال       

 قُِل  ويسَألُونَك عِن الروحِ  ﴿  : ، فأنزل اهللا عليه     الوحي أربعين يوما ، حتى ظن اليهود أنه ال يجيبهم           

ولَا تَقُولَن ِلـشَيٍء ِإنِّـي      ﴿  :  ، وأنزل اهللا عليه      1الروح ِمن َأمِر ربي وما ُأوِتيتُم ِمن الِْعلِْم ِإلَّا قَِليلًا ﴾          

﴿ : عك عني يا أخي جبريـل ؟ فقـال   ما الذي من{:  ، وقال صلى اهللا عليه وسلم       2 ﴾ فَاِعٌل ذَِٰلك غَدا  

 كبِر رُل ِإلَّا ِبَأما نَتَنَزم3﴾و { .   

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                              
/ 1415القـاهرة ،  : إحياء التـراث االسـالمي   . » أخرجه أبو نعيم في الدالئل« :  ، وقال زاده اهللا فضال وشرفا لديه شجرة أخرى عليه 

الحديث ال نجد له أثرا عند ابن كثير في كتابه الذي خصص له بابا حـول معجـزة    وهذا  ؛ 129 - 128:  ، ص    10:  ، انظر ج     1995

   .143 -141:  ، ص 6: الشجر ، انظر البداية والنهاية ، باب انقياد الشجر لرسول اهللا ، ج 
  .85سورة اإلسراء ، اآلية  1
  .23سورة الكهف ، اآلية  2
  .64 مريم ، اآلية سورة 3
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   معجزة القرآن وغيره -

  

ولم يكن على المشركين أعظم من نزول الوحي ألنه كان زمان فـصاحة وبالغـة بارعـة            

صع ، ولم يستطع أحـد      وذرابة لسان حتى كان لهم ذلك طبعا على البديهة بالكالم الجامع واللفظ النا            

سحر يوثر ، سحر مستمر ، أساطير األولين ؛ فقال لهم أبـو  : أن يأتي بسورة من مثله ، وإنما قالوا      

واهللا ما أظن أن في العرب أفصح مني ، وليس ما جاء به محمد يشبه شيئا ، وليس هذا مـن      : جهل  

مر ِبالْعدِل والِْإحساِن وِإيتَـاِء ِذي الْقُربـٰى        ِإن اللَّه يأْ  ﴿  : ولما سمع المغيرة بن عتبة      . مقدور البشر   

واهللا إن لـه لحـالوة    :  اآليات ، قال     1 يِعظُكُم لَعلَّكُم تَذَكَّرون ﴾    ۚوينْهٰى عِن الْفَحشَاِء والْمنْكَِر والْبغِْي      

ـ      ﴿ : وسـمع آخـر  . شر وإن عليه لطالوة ، وإن أسفله لمغدق ، وإن أعاله لمثمر ، ما هذا قـول ب

  را تُْؤمِبم عدا    ﴿  :  ، فسجد لفصاحته ، وسمع آخر        2﴾فَاصوا نَِجيخَلَص وا ِمنْهَأستَيا اسقال    3 ﴾ فَلَم ،  :

ومن يِطِع اللَّه ورسولَه ويخْـشَ اللَّـه        ﴿  : أشهد أن مخلوقا ال يقدر على هذا الكالم ، ولما أنزل اهللا             

هذا واهللا مما أنزل اهللا على عيسى وآمنـوا ،        :  ، وقالت بطارقة الروم      4﴾ُأولَِٰئك هم الْفَاِئزون    ويتَّقِْه فَ 

فَِإذَا ِخفِْت علَيِه فََألِْقيِه ِفي الْيم ولَا تَخَاِفي ولَـا           وَأوحينَا ِإلَٰى ُأم موسٰى َأن َأرِضِعيهِ     ﴿  : ولما أنزل اهللا    

في هذه اآلية أمـران     :  اآلية ، قالت أحبار اليهود       5﴾وه ِإلَيِك وجاِعلُوه ِمن الْمرسِلين       راد تَحزِني ِإنَّا 

ونهيان ، وخبران وبشاراتان ، واهللا ما هذا من مقدور البشر ، ما الذي تقولون محمدا كـاهن ، واهللا               

تقولون شـاعر واهللا مـا هـذا        ما هذا بزمرة كاهن ، تقولون مجنون ، واهللا ما هذا بخلق مجنون ،               

بسجعة شاعر ، قد عرفنا الشعر كله رجزه وهجزه وقريضه ومبسوطه ، وما هذا بشعر وال يـشبه                  

إنما كان كالساحر ألنه    : فقال أبو جهل    . الشعر ، تقولون ساحر واهللا ما هذا بنفثة ساحر وال بعقدته            

قوم ، قد علمـتم أنـي أعلـم النـاس           يا  : يفرق بين المرء وزوجته وعشيرته وأقاربه ، فقال عتبة          

. وأقرأهم للكتب واهللا ما سمعت وال رأيت مثل هذا القرآن ، ما هو بـشعر وال بـسحر وال كهانـة              

واهللا لقد ناقضت اثنى عشر شاعرا ثم وضعت هذا القرآن على بعضه ، فلم يلتئم ، واهللا                 : وقال آخر   

 هم بتبديل حرف منه فلم يقدر ، واهللا إنـه       وكم من ملحد  . إنه لقول حق ، وإنه لمن خوارق العادات         

                                                
  .90سورة النحل ، اآلية  1
  .94سورة الحجر ، اآلية  2
  .80سورة يوسف ، اآلية  3
  .52سورة النور ، اآلية  4
   .7سورة القصص ، اآلية  5
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لعصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه ، ال يعوج فيقوم وال يزيغ فيستعتب وال تنقضي عجائبـه وال              

  .تحصى غرائبه 

ومن معجزاته صلى اهللا عليه وسلم حبس الشمس لما أوحى اهللا إليه قبـل صـالة العـصر                    

ال، : أصليت العصر يا علي؟ قـال  :  زال عنه قال ورأسه في حجر علي حتى غربت الشمس ، فلما 

اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك ، فاردد عليه الشمس ، فطلعت           : فقال صلى اهللا عليه وسلم      

ومـن  . بعدما غربت ووقفت على رؤوس الجبال في الصهباء في خيبر حتى صلى علـي العـصر    

بعه ، وتكثير الطعام القليل ، وحنـين الجـذع ،   معجزاته صلى اهللا عليه وسلم نبع الماء من بين أصا  

وتسبيح الحصى ، وتكليم الجمادات ، وكالم الضب ، وكالم الذئب ، وسجود النخيل ، وسجود الغنم،                 

  . وكالم البعير ، وكالم الحمار ، وحديث الناقة ، وكالم الغزال 

  

   معجزة إحياء الموتى-

  

وتى وكالمهم ، والشاة المسمومة ، واسـتنطاق        ومن معجزاته صلى اهللا عليه وسلم إحياء الم         

وقد رمى بعض المشركين بُنية في واد ثم آمن وآمنت زوجته ، فأعلما رسـول               . الصبي واألخرس   

لبيـك يـا رسـول اهللا       : اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك فانطلقا معه حتى الموضع فناداها ، فقالـت               

ال حاجة لي بهمـا ، إنـي   : ت الرجوع إليهما ، فقالت أبواك قد أسلما ، فإن شئ: وسعدك ، فقال لها    

  .وجدت اهللا خيرا لي منهما 

فسجيناه « : وعن أنس بن مالك أن شابا من األنصار توفي وله أم عجوز عمياء ، قال أنس                   

يا محمد ، إن كنت تعلم أني هاجرت إليك وإلى          : نعم ، قالت    : أمات ابني؟ قلنا    : وعزيناها ، فقالت    

 أن تعينني على كل شدة فال تحملني هذه المصيبة ، وإذا بالشاب قد كشف الثـوب عـن                   بيتك رجاء 

ولما دفن ثابت بن قيس لما قتل باليمامـة         . » وجهه وجلس وقدم لنا طعاما ، فأكل وأكلنا وانصرفنا          

محمد رسول اهللا ، أبو بكـر الـصديق ،          : تكلم في قبره فقال والناس يسمعون به ويعرفون صوته          

ولما توفي زيد بن حارثة سجي بين العشائين والنساء يصرخن          . هيد ، وعثمان البر الرحيم      عمر الش 

محمد رسول اهللا النبـي األمـي   : انصتوا انصتوا ، ثم حسر عن وجهه وقال  : حوله ، فإذا به يقول      

 اهللا  وخاتم النبيئين ، كل ذلك في الكتاب األول ، صدقوا صدقوا ، السالم عليك يا رسول اهللا ورحمة                 

  .وبركاته ، ثم عاد ميتا كما كان 
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   معجزة إبراء المرضى وذوي العاهات-

  

وأما إبراء المرضى وذوي العاهات كعين قتادة لما أصيب حتى وقعت على وجنتـه فردهـا         

صلى اهللا عليه وسلم ، وبصق في موضع سهم في وجه أبي قتادة فما قاح وال ضرب ، وجاءه رجل                    

اللهم إنـي أسـألك بنيـك    :  صلى اهللا عليه وسلم على عينيه ، فقال األعمى أعمى تفل له رسول اهللا 

محمد صلى اهللا عليه وسلم نبي الرحمة ، يا محمد ، إني أتوجه بك إلى ربك أن يكـشف لـي عـن            

بصري ، فَشُفي ؛ وكذلك أبو حبيب األعمى وكان خياطا ، فكان بعد أن عمي يـدخل الخـيط فـي                     

ة ؛ وتفل صلى اهللا عليه وسلم البن الحصين على رمية سهم في نحـره ،                اإلبرة وهو ابن ثمانين سن    

وعلى شجة عبد اهللا بن أنيس ، وعلى عيني علي وهو أرمد يوم خيبر ، وعلى ِرجـل معـاذ وبهـا           

ضربة إلى الكعب ، وعلى ساق علي بن الحكم وقد انكسرت يوم الخندق فبريء جميع ذلك من وقته                  

اذ بن عفراء لما قطعت يوم بدر فحملها في يده األخرى إلى رسـول اهللا               كأنه لم يكن ؛ وكذلك يد مع      

. صلى اهللا عليه وسلم فردها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبصق عليها فلصقت كأنها لم تـصب                  

وأصيب خبيب يوم بدر على عاتقه حتى مال شقه فرده صلى اهللا عليه وسلم وتفل عليه فـصح مـن      

  .وقته 

وهو طفل  محمد بن حاطب  والمجانين فكثيرون ، وانكفأت القدر على ذراعوأما ذوي العاهات  

، فتفل له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومسحه فبريء من حينه ؛ وكانت بكف شـرحبيل سـلمة                   

سحها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتفل عليهـا فبرئـت   فم تمنعه من القبض على السيف والرمح

   . 1وذهبت

  

   معجزة اإلجابة لدعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم-

  

ودعا صلى اهللا عليه وسلم ألنس بكثرة المال والولد فنال من ذلك ما لم ينله أحد غيره ، قال                     

قول سقطا وال ولد ولد ، ومـا أعلـم أن         وإن ولدي لنحو المائة ولقد دفنت نحوالمائة ، ال أ          «: أنس  

 فلـو  «: ودعا لعبد الرحمان بن عوف بالبركة ، قـال   . 2»أحدا أصاب من رخاء العيش ما أنا فيه    
                                                

 ياض بنللقاضي ع كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى ،       : حول إبراء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للمرضى وذوي العاهات انظر              1

  .325 -321:  ، ص 1: ج  ط ،. بيروت ، د : الكتب العلمية دار ي ، موسى اليحصبي السبتي المغرب
 قال  . اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه : فقال ،قالت أمي يا رسول اهللا خادمك أنس ادع اهللا له     : ومن حديث أنس الصحيح المشهور     2

انظر صحيح مـسلم ، كتـاب    .  إن مالي كثير وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المائة اليوم    فواهللا  :حين حدث بهذا الحديث    أنس  
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 ، وترك أربع نسوة لما مات فأخـذت كـل           1»رفعت حجر من األرض لكاد أن يكون في يدي ذهبا           

ن أبي وقاص أن يجيـب اهللا دعـاءه ،   واحدة مائة ألف دينار ، وأوصى بخمسين ألفا ؛ ودعا لسعد ب          

 ، فمـات وهـو ابـن    2} أفلح وجهك {: فكان مجاب الدعوة ؛ وقال صلى اهللا عليه وسلم ألبي قتادة   

 ، فما سقطت لـه  4} اهللا فاك    3 ال يفضض  {: سبعين سنة وكأنه ابن خمس عشرة سنة ؛ وقال للنابغة           

 ،  5} اللهم فقهه في الـدين       {: ن عباس   سن إال نبتت له أخرى وعاش مائة وعشرين سنة ؛ وقال الب           

فكان أول من فسر القرآن ؛ ودعا لعبد اهللا بن جعفر بالبركة في صفقة يمينه ، فما اشترى وال بـاع                     

  . إال ربح 

ودعا لمقداد بالبركة فكان يرفع المال في الغرائر ؛ ودعا لعروة بن أبي الجعد كذلك فتعجب                  

أن يكفى الحر والبرد فكان ال يحس بحر وال بـرد ؛ ودعـا              من ماله ، وكذلك غرقدة ؛ ودعا لعلي         

لفاطمة أن يكفيها اهللا ألم الجوع فكانت ال تحس بالجوع أبدا ؛ ودعا على قريش لما طرحـوا عليـه                    

 ؛ ودعا على مضر فقحطوا حتى استعطفوه فدعا لهم فمطروا ؛ ودعـا علـى                7 فأصيبوا كلهم  6السال

 ملكهم كل ممزق ، فانقطعت رئاستهم إلى آخر الدنيا ولم تبـق             كسرى لما مزقوا كتابه أن يمزق اهللا      

. ال استطعت ، فما رفعها لفمه بعد      : ال أستطيع ، فقال     : كل بيمينك ، فقال     : لهم باقية ؛ وقال لرجل      

اللهم سلط عليه كلبا من كالبك ، فأكله األسد ؛ وركب صـلى اهللا عليـه                : وقال لعتبة بن أبي لهب      

 جمال قد أعيى لجابر فكان      8ألبي طلحة ، فكان بعد ذلك ال يجارى ؛ ونخس         وسلم على فرس قطوف     

وكذلك فرس جعيل األشجعي وباركه ، فلم يملك رأسها ، وبـاع مـن بطنهـا           . ال يملك زمامه بعد     

باثني عشر ألفا ؛ وركب صلى اهللا عليه وسلم حمارا قطوفا لسعد بن عبادة ، فكان ال يساير ؛ وكان                    

 الوليد شعرة من لحية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم يلقه أحد إال هزمه فـي  في قلنسوة خالد بن   

                                                                                                                                              
المائـة ولقـد دفنـت      وإن ولدي لنحـو «:  ، وأما قوله 160 -159:  ، ص    7: فضائل الصحابة ، باب من فضائل أنس بن مالك ، ج            

  . 326:  ، ص 1: ي الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، ج  فقد أخرجه القاضي ابي الفضل عياض بنفس الفظ ف»...نحوالمائة 
   . 326:  ، ص 1: أخرجه القاضي ابي الفضل عياض بنفس الفظ في الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، ج  1
   .327:  ، ص 1: المصدر نفسه ، ج  2
 .فضضت الشيء وأفضه فضا يعني كسرته ، وفي الحديث يعني ال يكسر أسنانك  3
   .327:  ، ص 1:  ابي الفضل عياض بنفس الفظ في الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، ج أخرجه القاضي 4
  .327:  ، ص 1: المصدر نفسه ، ج  5
هي الجلدة التي يكون فيها الولد ، يقال لها ذلك في البهائم أما اآلدميات فتسمى المشيمة ، والمراد في الحديث هنا سال الجزور أي : السال  6

  .الجمال 
 والمنافقين، ما لقي النبي صلى اهللا عليه وسلم من أذى المشركينصحيحه ، كتاب الجهاد والسير ، باب مسلم في ث سال الجزور رواه حدي 7

: والبخاري في الصحيح ، كتاب الوضوء ، باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صالته ، ج   ؛179:  ، ص 5: ج 

  .65:  ، ص 1
 .طَعن مَؤخَّرها َأوجنْبها ِبحِديدٍة َأوعوٍد ِلتُسِرع ِفي سيِرها :  س الدابة  نَخ8َ
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الحرب حتى مات على فراشه وليس في جسده موضع جرح ؛ وكان قضيب رسـول اهللا صـلى اهللا          

عليه وسلم عند عثمان فلما قتل أخذه جهجاه الغفاري ، وألقاه على ركبته ليكسره فأخذته األكلة مـن                  

 حتى قطعت رجله ومات منها قبل الحول ؛ وانكسرت سيف عكاشة يوم بدر فأعطاه               حينه في ركبته  

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جزل حطب فعاد في يده سيفا صارما طويل القامة ، أبـيض شـديد            

المتن ، فقاتل به عكاشة ولم يزل عنده يشهد به المواقف إلى أن استشهد في قتال أهل الردة ، وكـان   

يف العون ؛ ودفع صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد لعبد اهللا بن جحش عسيب نخـل وعـاد      اسم هذا الس  

في يده سيفا ؛ وصلى قتادة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العشاء األخيرة في ليلـة مظلمـة ،                     

انطلق به فإنه يضيء لك عشرا      : فأعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عرجونا من نخل وقال له             

ك وعشرا من خلفك ، فإذا دخلت بيتك فسترى سوادا فاضربه حتى يخرج فإنـه شـيطان ،                  بين يدي 

فكان ذلك ؛ ولم يؤت صلى اهللا عليه وسلم بمريض وال مجنون وال ذي عاهة فمسها بيـده أو تفـل                     

عليها إال بريء ؛ وشكى له أبو هريرة النسيان فأمره أن يغرف بيده ويضم في ثوبه ، فما نسي شيئا                    

وشكى له جريرأنه ال يثبت على الخيل ، فضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم صـدره                   ؛   1بعده

  . فكان من أفرس العرب وأثبتهم على الخيل 

    

   إخباره صلى اهللا عليه وسلم عن المغيبات-

  

وأما اطالعه على الغيوب صلى اهللا عليه وسلم فهو أمر ال ينـضبط وال ينحـصر ، قـال                     

 صلى اهللا عليه وسلم فينا مقاما فما ترك شيئا يكون إلـى قيـام الـساعة إال       قام رسول اهللا  « : حذيفة

حدثه لنا ، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه حتى لم يترك قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا إال ذكره ،                     

وبلغ في ذلك نحو ثالثمائة فصاعدا ، كلهم سماهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم ، وذكر لنا فـتح                  

 والشام واليمن والعراق ، وظهور األمن حتى تسافر المـرأة وحـدها ال تخـاف إال اهللا ، وأن                    مكة

المدينة ستغزى ، وأعلم بفتح خيبر على يد علي ، وقسم كنوز كسرى وما يحدث بينهم مـن الفـتن                    

واالختالف واألهواء ، وسلوكهم سبيل من قبلهم ، وافتراقهم على ثالث وسبعين فرقة الناجية منهـا                

واحدة ، وأنها تكون لهم أنماط يغدو أحدهم في حلة ويروح في أخرى ، وتوضع بين يديـه قطعـة                    

وأنتم اليوم خيـر مـنهم يومئـذ ،    : وترفع أخرى ، ويستُرون بيوتهم كما تستر الكعبة ، إلى أن قال  

                                                
  رسول اهللاقال ،  إني أسمع منك حديثاً كثيراً أنساه     ! يا رسول اهللا     :  أنه قال   أخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي اهللا تعالى عنه          1

البخاري في  رواه  .هه ، فما نسيت شيئاً بعدمت فضم ،همض: ثم قال  ، هي بيدغرف ف: ، قال هت فبسط ،ابسط رداءك: صلى اهللا عليه وسلم 

   .38:  ، ص 1:  ، ج  باب حفظ العلم ،كتاب العلمصحيحه ، 
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علـى   وخدمتهم بنات فارس والروم رد اهللا بأسهم بينهم وسلط شـرارهم             1وأنهم إذا مشوا المطيطاء   

خيارهم ، وقتال الخزر والروم ، وذهاب كسرى وفارس وقيصر حتى ال كـسرى وال فـارس وال                  

 زويـت لـي   {: وقال صلى اهللا عليه وسلم  . 2»قيصر، وذكر أن الروم ذات قرون إلى آخر الدهر          

 ، وذلك من آخـر الهنـد   3}األرض فرأيت مشارقها ومغاربها ، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها       

وقال صـلى   . حر طنجة ، ولم يملك ذلك أمة من األمم وليس ذلك في الجنوب وال في الشمال                 إلى ب 

:  ، قال ابن المدني      4} ال يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة            {: اهللا عليه وسلم    

  .س ببيت المقد: أين هم يا رسول اهللا؟ قال : وفي رواية قيل  . » الغرب الدلو فالمراد العرب «

وأخبر صلى اهللا عليه وسلم بملك بني أمية ووالية معاوية ، ووصاه في ذلك ، وأن بني أمية                    

يتخذون دين اهللا دوال ، وأن ولد العباس يخرجون عليهم بالرايات السود ، وملكهم أضعاف ما ملـك                  

ريدهم ،  بنو أمية ، وأخبر صلى اهللا عليه وسلم بخروج المهدي وما ينال أهل بيتهم وتقتـيلهم وتـش                 

وأخبر صلى اهللا عليه وسلم بقتل علي وقتل عثمان ، وأن الفتن ال تظهر ما دام عمر حيا ، وأخبـر                     

صلى اهللا عليه وسلم أن عمارا تقتله الفئة الباغية فقتلته أصحاب معاوية ، وقـال فـي حنظلـة أن                    

  .المالئكة تغسله فاستشهد جنبا ، أخبرت بذلك زوجته ووجد رأسه يقطر ماءا 

 سيكون فـي  {:  ، وقال 5} الخالفة في قريش ما أقاموا الدين {: ال صلى اهللا عليه وسلم      وق  

 فاطمـة أول لحوقـا   {:  ، فكان الحجاج والمختار ؛ وقال صلى اهللا عليه وسلم 1}ثقيف كذاب ومبير  

                                                
  .المطيطاء هي مشية المتكبرين  1
 ذلك ما اطلع عليه من الغيوب وما يكون ،          ومن: الحديث ذكره القاضي أبي الفضل عياض في الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، فصل               2

 وكذا أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مغاير ، انظر كتـاب الفـتن               ؛ 337 - 336:  ، ص    1: ط ، ج    . بيروت ، د    : دار الكتب العلمية    

   .172:  ، ص 8: وأشراط الساعة ، باب إخبار النبي صلى اهللا عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة ، ج 
 ، 1: ومن ذلك ما اطلع عليه من الغيوب و ما يكون ، ج :  القاضي أبي الفضل عياض في الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، فصل انظر 3

 إن اهللا زوى لي األرض فرأيت مشارقها و مغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها «: بة يتَ و أخرجه مسلم في الصحيح بلفظ قُ ؛338 -337: ص 

ة بعامة وأن ال يسلط عليهم عدوا من سـوى  نَلكنزين األحمر واألبيض وإني سألت ربي ألمتي أن ال يهلكها بسما زوي لي منها وأعطيت ا 

يا محمد ، إني إذا قضيت قضاءا فإنه ال يرد وإني أعطيتك ألمتك أن ال أهلكهم بسنة بعامة وأن ال             : أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال       

من بين أقطارها حتى يكون بعـضهم يهلـك   : يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم ،   

  . 171:  ، ص 8:  ، انظر كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب هالك هذه األمة بعضها ببعض ، ج »بعضا ويسبي بعضهم بعضا
 هذا حديث ثابت مشهور رواه عن داود األئمـة      «: األصفياء ، وقال    أخرجه الحافظ أبي نعيم األصبهاني في كتاب حلية األولياء وطبقة            4

:  ، ج 1967 / 1387بيروت ، :  ، دار الكتاب العربي »منهم شعبة وابن عيينة وغيرهما لم نكتبه عاليا إال من حديث عمر بن حبيب عنه 

ومن ذلك ما اطلع عليه من الغيوب ومـا    :  وكذا القاضي أبي الفضل عياض في الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، فصل             ؛ 96:  ، ص    3

  . 338:  ، ص 1: يكون ، ج 
: ومن ذلك ما اطلع عليه من الغيوب وما يكون ، بيروت: أخرجه القاضي أبي الفضل عياض في الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، فصل  5

   .340 – 339:  ، ص 1: ط ، ج . دار الكتب العلمية ، د 
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ـ     2}بي   ة  ، وأن الخالفة بعده ثالثون سنة ثم تكون ملكا ، وأن هذا األمر بدأ نبوة ورحمـة ثـم خالف

ورحمة ثم ملكا عضدا ثم عتوا وجبروتا وفسادا في األمة ؛ وأخبر بأمراء يؤخرون الـصالة عـن                   

وقتها ، وأن في أمتي ثالثون كذابا ، فيهم أربع نسوة ، آخرهم الدجال الكذاب يـسوق النـاس مـن                     

علـى   هالك أمتي  {: قحطان ، وال يأتي زمان إال والذي بعده أشد منه ؛ وقال صلى اهللا عليه وسلم                 

 ؛ واخبر صلى اهللا عليه وسـلم  3}يد ُأغَيِلمة من قريش ، ولو شئت لسميتهم لكم في فالن وبني فالن             

بقتل أهل مؤتة ، وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث إلى مؤتة ثالثة آالف من أصـحابه                    

: ب ، فقيـل  فلقيهم المشركون في مائتي ألف ، مائة ألف من الروم ومائة ألف من مـشركي العـر                

إنمـا خرجنـا للجنـة أو     : نكتب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعدتهم ، فقال عبد اهللا بن رواحة               

نعم ، فحلفوا عليهم ، فحملوا عليهم واستشهد عبد اهللا بن رواحة ، واستشهد أميـرهم                : الظفر ، قيل    

اية خالد بن الوليـد فغلـبهم       زيد بن حارثة واستشهد جعفر ، وكان هؤالء الثالثة أمراء ، ثم أخذ الر             

بإذن اهللا ومكر اهللا منهم ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يخبرهم بذلك كله علـى مـسيرة شـهر ،         

ويقول ألصحابه أن خالدا لسيف من سيوف اهللا ؛ وأخبرهم صلى اهللا عليه وسلم بموت النجاشي يوم                 

لذي وصل إليه فيه وكـان قـد        مات وهو بأرض الحبشة ؛ وأخبر فيروزا بموت كسرى ذلك اليوم ا           

أرسله إليه كسرى ؛ وكان قد أخبر أن أسرع أزواجه به لحوقا أطولهن يدا ، فكانت زينـب لطـول                    

. يدها بالصدقة ؛ وأخبر بقتل الحسين وقال لزيد يسبقه عضو منه إلى الجنة فقطعت يده في الجهـاد                

يك نبي وصديق وشهيد ، فقتل علي       اثبت حراء ، فإنما عل    : وقال لجبل حراء لما ارتج به وبأصحابه        

كيف بك إذا ُألبست سراوي كسرى ، فلما أتى بهما          : وعمر وعثمان وطلحة والزبير ؛ وقال لسراقة        

الحمد هللا الذي سلَبهما كسرى وألبسهما سراقة ؛ وقال صـلى اهللا عليـه              : عمر ألبسهما إياه ، وقال      

 والصراة يجبى إليها خزائن األرض ثم يخـسف اهللا           تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقُطْربلَّ      {: وسلم  
                                                                                                                                              

 ،»  يقال الكذاب المختار بن أبي عبيد والمبير الحجاج بن يوسف «:قال  ، باب ما جاء في ثقيف كذاب ومبير ،أخرجه الترمذي في سننه  1

 القاضي أبي الفضل عياض في الشفا بتعريف حقـوق     ؛ 2220:  ، حديث رقم     499:  ، ص    4:  ، ج     بيروت :دار إحياء التراث العربي     

 أما إن رسول «:  ؛ ورواه مسلم بلفظ آخر فقال 340:  ، ص 1: يوب وما يكون ، ج ومن ذلك ما اطلع عليه من الغ      : المصطفى ، فصل    

 ، انظر صحيح مسلم ، كتاب »اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا ، فأما الكذاب فرأيناه وأما المبير فال اخالك إال إياه    

  . 191:  ، ص 7: يرها ، ج فضل الصحابة رضي اهللا عنهم ، باب ذكر كذاب ثقيف ومب
أورده مسلم في صحيحه برواية عائشة في كتاب فضائل الصحابة ضي اهللا عنهم ، باب فضائل فاطمة بنت النبي عليه الصالة والسالم ،                2

ناقـب   ، بـاب م »فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه ، فـضحكت    . . .«:  وجاء في البخاري برواية عائشة بلفظ  ؛ 143:  ، ص    7: ج  

 وكذا أخرجه    ؛ 210:  ، ص    4: المهاجرين وفضلهم ، باب مناقب قرابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومنقبة فاطمة عليها السالم ، ج                   

 وجاء في حلية األولياء وطبقة األصـفياء لألصـبهاني عـن     ؛121:  ، ص 6:  ، ج »صحيح« : أحمد في مسنده برواية عائشة ، وقال    

   .  40:  ، ص 2: ذكر النساء الصحابيات ، فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ج عكرمة بن عباس ، 
 ، 1: ومن ذلك ما اطلع عليه من الغيوب ومـا يكـون ، ج   : انظر الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض ، فصل     3

  .  341: ص
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 يكون في هذه األمة رجل يقال له الوليد شر لها           {:  ؛ وقال صلى اهللا عليه وسلم        1}بها ، يعني بغداد     

 ؛ ووجه صلى اهللا عليه وسلم خالدا إلى أكيدر وقال إنك تجده يصيد البقر فكـان           2}من فرعون لقومه  

لى اهللا عليه وسلم يخبر جلساءه بأسرارهم وأسرار المنـافقين حتـى            كذلك وكثير من هذا ؛ كان ص      

كانوا يقولون لو لم يكن عنده من يخبره ألخبرته حجارة البطحاء ؛ وقال صلى اهللا عليـه وسـلم إن                

عمران بيت المقدس خراب يثرب ، وخراب يثرب خـروج الملحمـة ، وخـروج الملحمـة فـتح                   

ليه وسلم أشراط الساعة وآياتها والحشر والنشر والحـساب         القسطنطينية ؛ وكذلك ذكره صلى اهللا ع      

والجنة والنار والصراط والميزان وأهوال يوم القيامة ، وما أشبه ذلك مما أطْلَعه اهللا عليه بواسـطة                 

وحي ملك ، أو إلهام في قلبه صلى اهللا عليه وسلم ، كل ذلك حق الشك فيه وال دخـل وال ريـب ،                

  . واهللا الموفق بفضله 

  

 زواجه صلى اهللا عليه وسلمأ 

     

وأما أزواجه صلى اهللا عليه وسلم فإنه لم يتزوج في أيام خديجة غيرها ، فلما ماتت تـزوج                     

سودة بنت زمعة رضي اهللا عنها ، ولم يتزوج بكرا غير عائشة بنت أبي بكـر رضـي اهللا عنهـا ،        

لهجرة وهي بنت سبع وستين     وماتت عائشة رضي اهللا عنها في أيام معاوية سنة ثمان وخمسين من ا            

وتزوج صلى اهللا عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب سنة ثالث من الهجرة وتوفيت فـي  . سنة  

وتزوج صلى اهللا عليه وسلم زينب بنت خزيمـة رضـي اهللا عنهـا              . خالفة عثمان رضي اهللا عنه      

.  وغير خديجة قبلهـا      وتوفيت في حياته صلى اهللا عليه وسلم ، ولم يمت في حياته من نسائه غيرها              

وتزوج صلى اهللا عليه وسلم زينب بنت جحش سنة خمس من الهجرة وتوفيت سنة عشرين في أيـام             

وأول أزواجه صلى اهللا عليه وسلم بعد خديجة أم حبيبة واسمها رملـة بنـت               . عمر رضي اهللا عنه     

وتزوج صـلى اهللا  . ة أبي سفيان رضي اهللا عنهما ، وتوفيت سنة أربع وأربعين في أيام أخيها معاوي             

عليه وسلم جويرية بنت الحارث المصطلقية وتوفيت سنة ست وخمسين من الهجرة في أيام معاويـة                

وتزوج صلى اهللا عليه وسلم ميمونة بنت الحارث في سنة سـبع مـن الهجـرة                . رضي اهللا عنهما    

  .ومات صلى اهللا عليه وسلم وترك تسع نسوة . وتوفيت في سنة أربعين من الهجرة 

  

                                                
 ، 1: ومن ذلك ما اطلع عليه من الغيوب ومـا يكـون ، ج   :  عياض ، فصل انظر الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل    1

   . 344: ص
   .344:  ، ص 1: نفس المصدر ، ج  2
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 غزواته صلى اهللا عليه وسلم 

     

وأما غزواته صلى اهللا عليه وسلم فثمان وعشرون غزوة ، فمنها غزوة ودان كانـت سـنة                    

اثنين من الهجرة ، وغزوة بواط ، وغزوة العشيرة ، وغزوة بدر األولى ، وغـزوة بـدر الكبـرى                    

ران ، وغزوة قنيقاع ، وغزوة      األخيرة التي هلك فيها صناديد قريش ، وغزوة بني سليم ، وغزوة نج            

أحد ، وغزوة حمراء األسد ، وفي سنة أربع من الهجرة كانت غزوة بني النـضير ، وغـزوة ذات                    

الرقاع ، وفي سنة خمس من الهجرة كانت غزوة دومة الجندل ، وغزوة الخنـدق ، وغـزوة بنـي                    

؛ وفي سنة سـبع  قريظة ، وفي سنة ست من الهجرة كانت غزوة بني لحيان ، وغزوة بني مصطلق              

من الهجرة اتخذ صلى اهللا عليه وسلم المنبر وغزى غزوة خيبر وفيها كانت قصة فدك ، وهي التـي        

وهبت نفسها لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خالصة له من دون المؤمنين ؛ وفي سنة ثمـان مـن                    

 هوازن ؛ وفي    الهجرة كانت غزوة مؤتة وفتح مكة ، وغزوة حنين ، وغزوة الطائف ، وقسمة أموال              

سنة تسع من الهجرة كانت غزوة تبوك ؛ وفي سنة عشر من الهجرة حج رسول اهللا صلى اهللا عليـه               

وسلم حجة الوداع ونحر فيها صلى اهللا عليه وسلم بيده الشريفة ثالثا وستين بدنة من اإلبل ، وأعتـق    

جرة كانت وفاته صـلى     فيها صلى اهللا عليه وسلم ثالثا وستين رقبة ؛ وفي سنة إحدى عشرة من اله              

اهللا عليه وسلم ، ابتدأه األلم والوجع في مستهل ربيع األول وتوفي صلى اهللا عليه وسلم يوم االثنـين                   

  .الثاني عشر منه ، فكان عمره صلى اهللا عليه وسلم ثالثا وستين سنة على المشهور 

  

 مف وكرذكر وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشر 

  

َأفَِإن ماتَ َأو قُِتـَل انْقَلَبـتُم    وما محمد ِإلَّا رسوٌل قَد خَلَتْ ِمن قَبِلِه الرسلُ       ﴿  : يم  قال اهللا العظ     

 قَاِبكُملَٰى َأعًئا        عشَي اللَّه رضي ِه فَلَنيِقبلَٰى عع نْقَِلبي نمو    ﴾ الشَّاِكِرين ِزي اللَّهجيساآلية ، وفي هذه     1و 

َأفَـِإن   وما جعلْنَا ِلبشٍَر ِمن قَبِلك الْخُلْد     ﴿  : دليل على أن كل مخلوق حي يموت ، وكذلك قوله تعالى            

   ﴾ ونالْخَاِلد مِت     ﴿  :  ، وكذلك قوله تعالى      2ِمتَّ فَهووكذلك قوله تعـالى       3﴾كُلُّ نَفٍْس ذَاِئقَةُ الْم ،  : ﴿

                                                
   .144سورة آل عمران ، اآلية  1
  .34سورة االنبياء ، اآلية  2
  .185سورة آل عمران ، اآلية  3
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 ، كل هذه ااآليات تدل على أن صورة جسمه صلى اهللا عليه وسلم مخلوقة               1﴾ون  ِإنَّك ميتٌ وِإنَّهم ميتُ   

للفناء مثل جميع الصور ، لكن يجب على كل ذي عقل أن يعلم أن األرواح متى غلبت أنوارها على                   

ظلمة الجسم وثبتت مشاهدة البصيرة للعالم البسيط فإن صاحبها بالحياة األبدية والعناية األزلية ، قال                

 ، فـإذا    2بْل َأحياء ِعنْد ربِهم يرزقُـون ﴾       ولَا تَحسبن الَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه َأمواتًا       ﴿  :  العظيم   اهللا

كانت هذه صفة أهل الظاهر فما بالك بأهل الباطن ، وإذا كان هذا في حق العامة فما بالك في حـق                     

 ما من مصل أو مسلم يـصلي أو   {: له صلى اهللا عليه وسلم      الخاصة بل وخاصة الخاصة ، انظر قو      

:  ، وقيل أن مـن قـال    3}يسلم علي إال وقال لي ملك إن فالن بن فالن يصلي عليك أو يسلم عليك   

وعليـك الـصالة   : الصالة والسالم عليك يا رسول اهللا ، قال له رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم        

هم صل على سيدنا محمد وعلى آله بلّغها له الملك ، وهذا كله ممـا               الل: والسالم يا فالن ، ومن قال       

ثبت بذلك الخبر عنـه صـلى اهللا        . يدل على حياة روحه صلى اهللا عليه وسلم ، ألنه يسمع ويجيب             

عليه وسلم ويا عجبا لمن يصدق بحياة الخضر وهو رجل صالح ، وبحياة عيسى بن مريم ، وإليـاس    

لعامة والخاصة ، ثم يبعد ذلك على سيد الخلق وحبيب الحـق ، ومـن   وإدريس وبسائر الشهداء من ا   

ويا عجبا بمن يصدق    . لواله ما نال مخلوق عند اهللا مزية ، وال استنار قلب مخلوق من سائر البرية                

بكرامات األولياء ومشيهم على الماء وطيرانهم في الهواء وتصريفهم في لجوج البحـار كتـصريفهم     

 ثم يصعب عليه فهم اإلسراء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتأيد روحـه ،                في البراري والقفار ،   

لكن من ال يعرف عالم المعنى احتجب بعالم الحس ، ومن ال يخوض في اللطائف أجهلته الكثـائف ،    

فالواجب على كل ذي عقل أن يعلم أن موت الخاصة ليست كموت العامة ، كما أن حيـاتهم ليـست                   

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا وقف في الشمس أو القمر أو السراج ال ظـل                 كحياتهم ، فقد كان     

له ، وال تنزل عليه الذباب ، وكان عرقه صلى اهللا عليه وسلم ال يعدله طيب وال مسك وال غاليـة ،                

كل ذلك من غلبة أنوار باطنه صلى اهللا عليه وسلم على كثافة ظاهره ، فلذلك صار اللطيف متصرفا                  

وأما العامة فالجسم الكثيف متصرف باللطيف ، فلذلك منعوا من الطيـران فـي الهـواء                 . بالكثيف

  .والمشي على الماء كما فعل أهل الخصوصية من ذوي االقتداء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 ِفي سِبيِل اللَّـِه     ولَا تَحسبن الَِّذين قُِتلُوا   ﴿  : وقد سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قوله تعالى             

 إنما أرواحهم تسرح حيث شاءت ، ثم تـأوي إلـى   {:  ، فقال 4بْل َأحياء ِعنْد ربِهم يرزقُون ﴾      َأمواتًا

                                                
   .30سورة الزمر ، اآلية  1
   .169سورة آل عمران ، اآلية  2
ط  ، . الجيزة ، د : رجه السخاوي في القول البديع  في الصالة على الحبيب الشفيع للحافظ شمس الدين السخاوي ، دار الريان للتراث أخ 3

   .165: ص 
  .169سورة آل عمران ، اآلية  4
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قناديل معلقة بالعرش وبعضها يأوي إلى جوف طير خُضر ، فلو قيل لهم أي شيء تريدون ، لقـالوا                

 ، وجبت له الجنـة ؛ ومـن         1في سبيل اهللا قدر فواق ناقة     نريد لو ردت أرواحنا إلى أجسامنا ونقاتل        

سأل اهللا الشهادة له أجر شهيد ؛ ومن خرج في سبيل اهللا جاء يوم القيامة موسم بسمة الشهيد ، فـإن                     

   .2}هلك قبل لقاء العدو كان حقا على اهللا أن يدخله الجنة 

 { ،   3}بالغزو مات على شعبة نفاق     من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه         {:  وقال صلى اهللا عليه وسلم      

 وال يجتمع غبار في سبيل اهللا مع دخان جهـنم  { ، 4}وما اغْبرت قدما عبد في سبيل اهللا فتمسه النار        

، 6﴾يخِْرج الْحي ِمن الْميِت ويخِْرج الْميتَ ِمن الْحي         ﴿  : وقيل في قوله عز وجل       . 5}على عبد أبدا    

وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا تنفس في        . ذكره يدخل في معنى هذه اآلية       أن الذي تقدم    

إنائه وحج فيه وجدت فيه رائحة كرائحة المسك ، ويرى في الظلمة كما يرى في الـضوء ، وتنـام                    

: وكان صلى اهللا عليه وسلم يقول ألصحابه      . عينه وال ينام قلبه ، ويبصر من خلفه كما يبصر أمامه            

قيموا الركوع والسجود إذا صليتم خلفي ، واهللا إني ألراكم من وراء ظهري ، وأنظر مـن قفـاي            أ {

ما ِمن نَِبي دِفن إلَّا وقَد رِفع بعد ثَلَـاٍث إال   {: وقال صلى اهللا عليه وسلم    . 7}كما أنظر من بين يدي      

                                                
 .أي قدر ما بين حلبتي الناقة من الوقت  1
أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديـل معلقـة   : فقال  . . .«: رب وهو   ورد هذا الحديث في صحيح مسلم برواية عبد اهللا بلفظ مقا           2

أي شـيء  : هل تشتهون شـيئا؟ قـالوا   : بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل ، فاطلع إليهم ربهم اطالعة فقال   

يا رب ، نريد أن : م لن يتركوا من أن يسألوا ، قالوا نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ، ففعل ذلك بهم ثالث مرات ، فلما رأوا أنه              

  ، كتاب اإلمـارة  ،صحيح مسلم انظر  . »ركوا ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى ، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تُ      

   .39:  ، ص 6:  ، ج  بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون فيباب
من مات ولم   « : بلفظ    ،  كتاب الجهاد   ، المستدرك على الصحيحين   في   أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الحاكم النيسابوري        الحديث أخرجه    3

:  ، ص2:  ، ج 1990 - 1411الطبعة األولى ،  ،  بيروت:دار الكتب العلمية ،  » يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق    

88.  
:  ، ص 3:  ج  ، باب من اغبرت قدماه في سـبيل اهللا ،  والسير ، كتاب الجهاد س وهو عبد الرحمان بن جبر     ب عن أبي ع   البخاريرواه   4

من اغبرت قدماه في سبيل اهللا فهو حرام       «:   ، بلفظ     ثواب من اغبرت قدماه في سبيل اهللا       النسائي في السنن الكبرى ، باب         ؛ 206-207

  . 4324: ، حديث رقم 11:  ، ص 3:  ، ج 1991/ 1411 الطبعة األولى ،   ، بيروت  :تب العلمية دار الك، » على النار
  :دار إحياء التراث العربي ،    »حسن صحيح « :  وقال   كتاب الجهاد ، باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل اهللا ،             في   الترمذيأخرجه   5

 ، و جـاء  فضل من عمل في سبيل اهللا على قدميهائي في السنن الكبرى ، باب     و النس  ؛    1633   :رقم  ،    170:  ، ص    4:  ، ج    بيروت

- 4319 - 4318 – 4317 - 4316 - 4315:  ، حـديث رقـم       9:  ، ص    3: ج   بالفاظ مختلفة ال تخرج عن سياق معنى الحديث ،        

4320 – 4321 - 4322.   
  .19سورة الروم ، اآلية  6
انظر البخاري،  . »أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري : ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قا«: وعن أنس في الصحيحين أنه قال  7

:  مسلم ، كتاب الصالة ، باب تسوية الصفوف وإقامتها ، ج ؛176:  ، ص 1: كتاب اآلذان ، باب تسوية الصفوف عند اإلقامة وبعده ، ج       

، زيادة زادها اهللا إياه في حجته ، وفي ) قول أنس(اهللا عنها مثله قالت ، عن عائشة رضي « :  وقال القاضي عياض   ؛ 31-30:  ، ص    2
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         َأكُون لَّ َأنجو زع َألْت اللَّهِة     أنا فَِإنِّي سامِم الِْقيوإلَى ي نَكميرفع اهللا عن هذه األمة عظـيم   1}ب فَذَِلك ، 

وما ﴿  : البالء وحمل عنهم إصرهم واألغالل التي كانت على من كان قبلهم من األمم ، لقوله تعالى                 

      َأنْتَ ِفيِهمو مهذِّبعِلي اللَّه لم ربـه أن يتركـه فـي     ، ولذلك سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وس        2﴾كَان

 ، علم   3﴾وما َأرسلْنَاك ِإلَّا رحمةً ِللْعالَِمين      ﴿  : وقال أهل العلم في قوله تعالى       . األرض رحمة للخلق    

اهللا عجز خلقه عن معرفته فأقام بينه وبينهم مخلوقا من جنسهم في الصورة ، وألبسه من نعته الرأفة                  

: اته ومماته كلها رحمة ، ثم جعل طاعته في طاعته ، وقـال              والرحمة ، وجعل شمائله وصفاته وحي     

  ﴿    َأطَاع وَل فَقَدسِطِع الري نحياتي خير لكم وموتي خيـر       {: صلى اهللا عليه وسلم      ، وقال    4﴾  اهللا م 

﴿ :  ، وإذا أراد اهللا بأمة خيرا قبض نبيها قبلها ، فجعله لها فرطا وسلفا وذخرا ، قـال تعـالى      5}لكم  

 ، يدخل في العالمين كل عالم من إنس وجن ، ويدخل في الجـن               6﴾َأرسلْنَاك ِإلَّا رحمةً ِللْعالَِمين     وما  

واإلنس الطائع والعاصي والمؤمن والكافر ، فرحمة الطائع االستقامة واإلنابة ، ورحمـة العاصـي               

صبح خطاياهم مكتوبـة علـى      وقد كانت األمم السالفة ت    . بتأخير العقوبة وإسبال الستر عند المخالفة       

أبوابهم شاؤوا أو أبوا ، فيفتضحوا ، وستر اهللا هذه األمة من الفضيحة وهو أكرم من أن يستر عليهم                   

  . في الدنيا ثم يفضحهم في اآلخرة 

                                                                                                                                              
الشفا انظر  . »إني ألبصر من قفاي كما أبصر من بين يدي : إني أنظر من ورائي كما أنظر من بين يدي ، وفي أخرى : بعض الروايات 

   .68-67:  ، ص 1: ه ، ج ما وقوع عقله وذكاء لبوأ: اهللا تعالى له ، فصل  القسم األول في تعظيم  ،بتعريف حقوق المصطفى
 ، باب فضل المدينة على ساكنها الـصالة   المدخل في   ابن الحاج أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي            أخرجه   1

   .42:  ، ص 1: ط ، ج . القاهرة ، د : والسالم ، دار التراث 
   .33سورة األنفال ، اآلية  2
  .107سورة األنبياء ، اآلية  3
   .80سورة النساء ، اآلية  4
 «: أخرجه اإلمام إسماعيل الشافعي العجلوني في كتابه كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس ، وقال                     5

حياتي خير لكم ،  ن بكر بن عبد اهللا مرسال بلفظ رواه الديلمي عن أنس وعزاه في الجامع الصغير للحارث عن أنس ، وفيه عند ابن سعد ع

تحدثون ويحدث لكم ، فإذا أنا مت كانت وفاتي خيرا لكم ، تعرض علي أعمالكم ، فإن رأيت خيرا حمدت اهللا ، وإن رأيت شرا اسـتغفرت    

إلشكال إنما يتأتى على تقدير خير أفعـل  وذكره ابن حجر الهيثمي في فتاواه ، ولم يبين مخرجه وال رتبته ، وإنما ذكر معناه ، فقال ا    . لكم

   .»   ففي كل من حياته وموته صلى اهللا عليه وسـلم خيـر   ﴾  أفمن يلقى في النار خير﴿ تفضيل ، وليس كذلك بل هو على حد قوله تعالى  

ائد مـسند الحـارث ،    الحافظ الهيثمي الشافعي في بغية الباحث عن زو ؛1178:  ، حديث رقم 368:  ، ص 1:  ، ج   كشف الخفاء انظر  

 ، 884:  ، ص 2:  ، ج   1413/1992كتاب عالمات النبوة ، باب في حياته ووفاته ، مركز خدمة السنة والسيرة ، المدينة ، ط األولى ،                    

ارث  ، برواية الحالفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير    في   جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي        ؛   953: حديث رقم   

 والسخاوي في القـول البـديع فـي       ؛ 5887:  ، حديث رقم     72:  ، ص    2:  ، ج    م2003 /هـ  1423  ،  بيروت  :دار الفكر عن انس ،    

  .166 -165: الصالة على الحبيب الشفيع ، ص 
   .107سورة األنبياء ، اآلية  6
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 جعلت أمتي خير أمة أخرجت للناس وأوتيت الشفاعة العظمى،          {: قال صلى اهللا عليه وسلم         

 وكانت األمم يعزلون الغنائم والصدقات فتنزل نار من السماء          -صدقات  وأحلت لي الغنائم وألمتي ال    

 ولم تكن صالة إال في المساجد والشرائع المتخذة        - 1 وجعلت  لي ألرض مسجدا وطهورا      -فتحرقها  

 وأعطيت الوسيلة والمقام المحمود وهي أعلى درجة في الجنة ، يفـتح علـي فيهـا مـن             -للصالة  

يري ، وأعطيت آخر سورة البقرة ولم تعط ألحد قبلي ، وأعطيت جوامـع             المحامد ما لم يعط لنبي غ     

يقـول  : الكلم ولم تعط ألحد قبلي ، ووضعت مفاتيح خزائن األرض بيدي ؛ جاءني جبريل وقال لي                 

لك ربك قد مننت عليك بأشياء ، كانت ذنوب الخلق تصبح مكتوبة على أبوابهم وإذا أصاب الثـوب                  

   .}و قطع ، وقد رفعت ذلك عن أمتك نجس قطع ، وإذا أذنب العض

  

  خبر ذكر كعب األحبار للحبر فضل محمد وأمته  

  

 لما وجدت في التوراة فضل هذه األمة وفضل نبيها صـلى اهللا عليـه    «: قال كعب األحبار       

وسلم ، وأنه أول من يأخذ بحلق الجنة فيفتح له ، وأول شافع وأفضل مشفع ، قلت ألكبر حبـر فـي              

: نعم ، فاستحلفته بأشد ما يوثق به ، ثم قلت له            : دتك اهللا إن أخبرتك أن تصدقني ، قال         ناش: اليهود  

أليس أن في التوراة أن أمة محمد صلى اهللا عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس ، يأمرون بالمعروف                  

 فـي   أليس أن : نعم ، قلت    : وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب كله ، ويقتلون أهل الضالل؟ قال            

: نعم ، قلـت  : التوراة أن أمة محمد حلت لضعفائهم الصدقات ، وفيهم المسبحون والمسبحات ؟ قال        

أليس أن في التوراة أن أمة محمد إذا أشرف أحدهم على شرف كبـر ، وإذا هـبط واديـا حمـد ،                      

جـدوا  فاألرض كلها لهم مسجدا وطهورا يتطهرون من الجنابة بالصعيد كما يتطهرون بالماء إذا لم ي              

أليس أن في التوراة أن أمة محمـد        : نعم ، قلت    : الماء ، وأنهم غر محجلين من أثر الوضوء؟ قال          

إذا هم أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له واحدة ، فإن عملها كتبت له عشرا ، وإذا هم أحدهم بـسيئة          

أن في التوراة أن أمـة  أليس : نعم ، قلت    : ولم يعملها لم تكتب له ، فإن عملها كتبت له واحدة؟ قال             

                                                
جِعلَتْ ِلي الْـَأرض مـسِجدا   : ِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم باب قَوِل النَّ ؛ أخرجه البخاري  في وجعلت لي ألرض مسجدا وطهورا   : حديث   1

 ، سنن الكبرى في الأبو بكر البيهقي  ؛335:  ، حديث رقم    74:  ، ص    1:  ، ج    هـ1422  ،  الطبعة األولى   ، دار طوق النجاة   . وطَهورا

الجـامع   الترمذي في الـسنن ،        ؛ 212:  ، ص    1:  ، ج    1994 / 1414 ،    مكة المكرمة   :مكتبة دار الباز   ،   باب التيمم بالصعيد الطيب   

 النـسائي   ؛131:  ، ص 2:  ، ج  بيروت :دار إحياء التراث العربي  ،باب ماجاء أن األرض كلها مسجد إال المقبرة والحمام         ، الصحيح

:    ، ص   1:  ، ج    1986  / 1406،   بعـة الثانيـة   الط ،    حلب  :مكتب المطبوعات اإلسالمية  ،   باب التيمم بالصعيد     في السنن الصغرى ،   

 :دار إحياء التراث العربي ، وجعلت لي األرض طيبة طهورا ومسجدا:  ، بلفظ كتاب المساجد ومواضع الصالة وأخرجه مسلم في  ؛ 209

   .521:  ، حديث رقم 370:  ، ص 1:  ، ج بيروت
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محمد أمة مرحومة أورثتُهم الكتاب واصطفيتُهم ، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ، ومـنهم سـابق                 

أليس أن في التـوراة أن      : نعم ، قلت    : بالخيرات بإذن اهللا ، ثم أدخلت جميعهم الجنة برحمتي؟ قال           

تالوة كـدوي النحـل ، ثيـابهم        أمة محمد صلى اهللا عليه وسلم مصاحفهم في صدورهم لهم دوي بال           

لنصف ساقهم كثياب أهل الجنة ، وصفوفهم في الصالة كصفوف المالئكة ، ال يدخل النار مـنهم إال                 

أليس أن في التـوراة أن      : نعم ، قلت    : من بريء من الحسنات كما بريء الحجر من الشجر ؟ قال            

عليـه وسـلم ، وأن اهللا تعـالى        موسى عليه السالم سأل اهللا أن يجعله من أصحاب محمد صلى اهللا             

أوحى لنبي من بني إسرائيل أنه من لقيني وهو جاحد بمحمد أدخلته النار ولو كان إبراهيم خليلـي ،                   

وموسى كليمي ، وعزتي وجاللي ما خلقت خلقا أكرم علي من محمد ، جعلت اسمه مع اسمي علـى          

حرمت الجنة على جميـع خلقـي       العرش قبل أن أخلق السماوات واألرض وما بينهما بألفي عام ، و           

يحمدون اهللا على كـل  : يا رب ، ما صفة هذه األمة ؟ قال     : حتى يدخلها محمد وأمته ، فقال موسى        

حال يشدون أوساطهم ويطهرون أطرافهم ، ويصومون النهار ويقومون الليل ، فأنا أقبل منهم اليسير               

 ال إله إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا ، فقال           وأجازيهم عليه بالثواب الكثير ، وأدخلهم الجنة بشهادة أن        

يا موسى ، إنك لـن تـدرك        : يا رب ، اجعلني من أمة محمد المرحومة ، فأوحى اهللا إليه             : موسى  

: قال لي الحبر نعـم ، قلـت         : قال كعب األحبار    . زمانه ولكني سأجمع بينك وبينه في دار كرامة         

على كل شرف ، ويسبحونه فـي كـل مكـان ، تظلهـم     أليس أن في التوراة أمة محمد يكبرون اهللا         

أليس أن في   : نعم ، قال كعب األحبار      : المالئكة وتحوم عليهم كما تحوم الطير على أوكارها ؟ قال           

نعـم ،  : التوراة أمة محمد يخر أحدهم ساجدا هللا تعالى فال يرفع رأسه حتى يغفر له ولمن خلفه؟ قال  

وراة صفتهم وأنهم تركوا الطعام رغبة في طعام الجنة ، وتركـوا  أليس أن في الت: قال كعب األحبار   

أقربكم مني وأحبكم إلـي أكثـركم     : األسباب ثقة لما في خزائن اهللا تعالى ، وان اهللا تعالى يقول لهم              

جوعا وعطشا ، وأن محمدا وأمته يصومون شهرا في السنة أبعدهم بصيام كل يوم منه مسيرة مائـة         

هم بكل تسبيحة أجر أداء فريضة في غيره ، وأجعل لهم في ليلة القـدر مـن                 عام من النار ، وأعطي    

استغفر اهللا مرة واحدة فيها كتب اهللا له بها أجر ثالثين شهيدا ، وأكتب عليهم الحج فمن حـج مـنهم               

كُتب له ثواب آدم وإبراهيم ، وأكتب عليهم الزكاة فمن أداها منهم باركت له في ماله وولده وعمـره،        

 ، وأجعل منهم المؤذّنين يقومون على كل شرف بشهادة أن ال إلـه إال  فرضا وأسلمهم قرضا  أعطيهم  

اهللا وأن محمدا رسول اهللا ، فجزاؤهم عني جزاء األنبياء ألنهم دعاة إلى اهللا ، دعاة إلـى الطاعـة ،           

ملهمون لذكري مجيبون ألمري ، رحمتي نازلة عليهم ، وغضبي مرفوع عنهم ما دامـوا يـشهدون        

عتي ، ويتحفظون على دين نبيي محمد صـلى اهللا عليـه وسـلم ، وأن مـنهم مـن ال أسـلط                               طا
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فخر موسى سـاجدا هللا     .  وال يروعه منكر ونكير وال يذق عذاب القبر          1عليه في أطباق الثرى دودا    

ـ : اللهم اجعلني من أمة محمد صلى اهللا عليه وسلم ، فقيل له         : وهو يقول    ك يا موسى ، إن أردت ذل

فأكثر من الصالة على محمد صلى اهللا عليه وسلم ، وأبلغ عني بني إسرائيل أنه مـن لقينـي يـوم                     

القيامة وهو جاحد لمحمد صلى اهللا عليه وسلم سلطت عليه غضبي ، وجعلت بيني وبينه حجابا فـال                  

تعتـه   وال شفاعة تناله ، ومن صدق بمحمد صلى اهللا عليه وسلم وآمن به م              2يراني ، ال كتاب ينشره    

يا موسى ، من صدق بمحمد ولم يره لم أوحشه في           . يوم القيامة بالنظر إلى وجهي ، وأدخلته جنتي         

قبره وال أناقشه في حسابه وأثبت قدمه على الصراط ، وقد آليت على نفسي قبل أن أخلق الخلق أنه                   

خروجـه مـن الـدنيا      من شهد أن ال إله إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا كُِتب له براءة من النار قبل                  

بعشرين ساعة ، وأوصيت ملك الموت أن يرفق به قبل قبض روحه كما يرفق الوالد بولده ، وأجعل                  

يا موسى ، من لـم  . له بها نورا في قبره ونورا في القيامة ونورا على الميزان ونورا على الصراط     

.  قلبه ، والحق بعيد منه       يؤمن بمحمد صلى اهللا عليه وسلم حسناته مردودة عليه والحكمة حرام على           

يا موسى ، ركعتان يصليهما محمد وأمته بعد الفجر أغفر لهم بهما ذنوب يومهم وليلهم ، وأحفظهـم                  

يا موسى ، أربع ركعات يصليهم محمد وأمته عند الـزوال  . بهما ويكونون في ذمتي إلى ذلك الوقت  

يـا  . م بها الجنة ، وأغلق عنهم بها النـار          أثقل بها موازين حسناتهم ، وَأمح بها سيئاتهم ، وأفتح له          

 يأمنون بها من العذاب ، وتستغفر لهـم بهـا   3موسى ، أربع ركعات يصليها محمد وأمته عند العشي       

يا موسى ، ثالث ركعات يصليها محمد وأمته بعد مغيب الشمس أغفر لهم بها ما تقدم وما                 . المالئكة  

ليها محمد وأمته بعد مغيب الشفق تفـتح لهـم بهـا            يا موسى ، أربع ركعات يص     . تأخر من ذنوبهم    

يا موسى ، إذا توضـأ محمـد وأمتـه عنـد           . أبواب السماء ، فال يسألوني شيئا ليلتهم إال أعطيتهم          

فآمنت باهللا وبرسوله وكفر ذلك     : قال كعب األحبار    . المكاره أعطيتهم بذلك جنة عرضها السماوات       

ن من يهدي من يشاء ويضل من يشاء ، قرب من شاء بغير             الحبر وهو عالم بكل ما قلت له ، فسبحا        

   . » وسيلة سبقت وأبعد من شاء بغير جرم أسبق ، أال له الخلق واألمر تبارك اهللا أحسن الخالقين

 واهللا ما رأيت أضوأ من المدينة يوم دخلها رسول اهللا صلى اهللا             «: قال أنس رضي اهللا عنه         

 ما رأينا أظلم شيء منها يوم مات رسول اهللا صـلى اهللا عليـه               حين هاجر إليها ، وواهللا     عليه وسلم 

قـال   . 4» حتى أنكرتنا قلوبنا      ، واهللا ما نفضنا أيدينا من دفن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             وسلم

                                                
 .دموعا بدل دودا ) ر(جاء في نسخة  1
 . ينصره بدل ينشره ، واألرجح أنه الصواب )ر(جاء في نسخة  2
 .العصر بدل العشي ) ر(جاء في نسخة  3
 ، 1407الطبعة األولـى ،  بيروت ،  : دار الكتاب العربي في سننه بسنده عن انس ، الرحمن أبو محمد الدارمي    اهللا بن عبد   عبدأخرجه   4
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 ، قـال رسـول اهللا   1﴾ ِإذَا جاء نَصر اللَِّه والْفَـتْح   لما نزلت سورة ﴿«: ابن عباس رضي اهللا عنه  

ولَلْآِخرةُ خَيـر  يا محمد ، ﴿ : يا جبريل ، قد نعيت لي نفسي ، فقال له جبريل   :  اهللا عليه وسلم  صلى  

إنا ال نرضـى أن      :   ، فقال صلى اهللا عليه وسلم      2﴾ ولَسوفَ يعِطيك ربك فَتَرضٰى       ، لَك ِمن الُْأولَىٰ  

   . »يبقى أحد من أمتي في النار 

  

 حه صلى اهللا عليه وسلمخبر احتضاره وقبض رو  

  

لما مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استأذن بالل للصالة ، فأمر صلى اهللا عليه وسلم                    

 يا رسول اهللا ، إن أبي رجل أسيف،         «: أبا بكر أن يصلي بالناس ، فقالت له عائشة رضي اهللا عنها             

صلي بالناس ، فأغمي على رسول      ال يقدر أن يقوم مقامك من األسف والبكاء ، فلو أمرت غيره أن ي             

الصالة يا رسول اهللا ، فقال له رسول اهللا صـلى اهللا    : اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثم أفاق فقال له بالل           

أذن ويصلي أبو بكر بالناس ، فلم يقدر أحد أن يقوم مقام رسول اهللا صـلى اهللا عليـه                   : عليه وسلم   

انظروا لي  :  اهللا عليه وسلم خفة من األلم فقال         وسلم وهو يأمرهم بذلك ثالث مرات ، ثم وجد صلى         

من أتوكأ عليه ، فدخَلَتْ بريرة تحت يده صلى اهللا عليه وسلم ورجل آخر ، فاتكأ عليهما ثم أمر أبـا                     

بكر يصلي بالناس ، وصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلفه ثم اشتد األلـم علـى رسـول اهللا                     

فمكثنا ما  « : قال أنس    . » صلى اهللا عليه وسلم خلف الستارة        صلى اهللا عليه وسلم فدخل رسول اهللا      

شاء اهللا ثم رفعت لي الستارة ونظرت وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ثم أفاق وحوله صـلى                    

 ورجعت إلى خلفي ، ثم أغمي على رسـول          3اهللا عليه وسلم قدح كأنه ورقة مصحف فألقيت السجف        

أفاق وحوله صلى اهللا عليه وسلم قدح ماء وهو يدخل يده فيـه ويمـسح               اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثم       

وا : اللهم أعني على سكرات الموت ، فـصاحت فاطمـة رضـي اهللا عنهـا            : وجهه بالماء ويقول    

ال كرب على أبيك بعد اليوم ، إنه قد حضر من أبيك            : كرباها، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

تضحك رضي اهللا عنها ولم تأكل ولم تشرب حتى لحقت به صلى اهللا عليه              ما ليس بتارك أحدا ، فلم       

   .»وسلم ، قيل بعد أربعين يوما من موته وقيل بعد ستة أشهر 

 نعى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نفسه قبـل           «: قال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه            

 عنها ، فكان ينظر إليها نظر مـودع         موته بشهر ، وذلك أنا اجتمعنا عنده في بيت عائشة رضي اهللا           

                                                
 . 1 سورة النصر ، اآلية 1
   .   5 - 4سورة الضحى ، اآلية  2
   . ستارة3
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مرحبا بكم ، حياكم اهللا ، رحمكم اهللا ،         : ويديم النظر ، ثم قال صلى اهللا عليه وسلم وقد دمعت عيناه             

أوصـيكم  . حفظكم اهللا ، نفعكم اهللا ، قواكم اهللا ، هداكم اهللا ، وفقكم اهللا ، قبلكم اهللا ، ال خـذلكم اهللا                       

ركم اهللا وأستخلفُه عليكم ، وأشهدكم أني لكم منه نذير وبشير أال تعلوا في              بتقوى اهللا عز وجل ، وُأذك     

ِتلْك الدار الْآِخرةُ نَجعلُها ِللَِّذين لَا يِريدون علُوا ِفي الْـَأرِض  ﴿ : عباده وبالده ، ألنه سبحانه يقول لي      

متـى  :  ؛ فقلنـا  2﴿ َألَيس ِفي جهنَّم مثْوى ِللْمتَكَبِرين ﴾: الى  ، وقال تع 1والْعاِقبةُ ِللْمتَِّقين ﴾   ولَا فَسادا 

دنا األجل وقرب المنقلب إلى اهللا وإلى سدرة المنتهـى ، وجنـة المـأوى       : أجلك يا رسول اهللا؟ قال      

من يغسلك يا رسـول     : والفردوس األعلى ، والكأس األوفى  والعيش والقربى والحظ المهنّى ، قلنا             

في ثيـابي  : فيما نكفنك يا رسول اهللا ؟ قال : رجل من أهل بيتي ، األدنى فاألدنى ، قيل          :  ؟ قال    اهللا

فمن يصلي عليك يا رسول اهللا؟ فبكى رسـول اهللا  : هذه ، أو في ثياب مصر أو في حلة يمانية ، قلنا    

 إذا أنتم غسلتموني    مهال رحمكم اهللا وجزاكم عن نبيكم خيرا ،       : صلى اهللا عليه وسلم وبكينا ، ثم قال         

 قبري ثم اخرجوا عني ساعة ، فإن أول من يصلي علـي حبيبـي               3وكفنتموني فضعوني على شفير   

وخليلي جبريل وميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت وجنوده وجميع المالئكة عليهم السالم ، ثم يبـدأ                 

ح وال نيـاح وال أنـة ،   بالصالة علي أهل بيتي رجالهم ونساؤهم ثم جميع الناس ، وال تؤذوني بصيا       

وادخلوا علي أفواجا أفواجا ، وأقْرئوا أنفسكم مني السالم ، وليبلغ الحاضر من أصحابه الغائب منـي        

فمن يدخلك في قبـرك يـا       : السالم ، وأنا أسلم على كل من تبعني من اليوم إلى قيام الساعة ، قلنا                

   . 4»نكم من حيث ال ترونهم رجال من أهل بيتي مع مالئكة كثيرة يرو: رسول اهللا؟ قال 

 يا علـي ، إذا أنـا   {: فلما حضر أجله صلى اهللا عليه وسلم دعا بعلي رضي اهللا عنه وقال                 

: فقلـت   : مت فاغسلني وال تنظر إلي ، فإن نظرت إلي اختطف بصرك ، قال علي رضي اهللا عنه                  

   .} إنك لتعان علي: يا رسول اهللا ، ال أطيقك وحدي ألنك رجل بادن ، قال 

واهللا ال أسمع أحدا يذكر     :  فلما قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال عمر بن الخطاب                

فكان الناس أميين لم يكن فـيهم نبـي         . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبض إال ضربته بسيفي            

لم وادعـه ،    يا سالم ، انطلق إلى صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وس           : قط، ثم أمسك الناس وقالوا      

أقبض رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه    : فأتيته وهو في المسجد يبكي دهشا ، فلما رآني قال لي     : قال  

إن عمر يقول ال أسمع أحدا يقول أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبض إال ضربته                 : وسلم؟ قلت   

                                                
   .83سورة القصص ، اآلية  1
  .60سورة الزمر ، اآلية  2
 . ، أي جانبه اصيته من أعالهن 3
 بـاب فـي    ، اهللا عليه وسلم أبواب فيما بعد وفاته صلى البن أبي بكر الهيثمي ،مجمع الزاوئد ومنبع الفوائد  هذا الحديث وارد في كتاب       4
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أفرجوا لي ، فـأفرجوا     أيها الناس ، أفرجوا لي      : فجاء أبو بكر والناس معه وهو يقول        . بسيفي هذا   

ِإنَّـك ميـتٌ   ﴿ : صدق اهللا العظـيم  : له حتى أكب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومسه فقال  

   تُونيم مِإنَّهيا صاحب رسول اهللا ، أقبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال            :  ، فقال الناس     1﴾و :

نعـم ،   : ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قـال          يا صاحب رسول اهللا ، أنصلي عل      : نعم ، فقالوا    

يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ويخرجون حتى يدخل الناس جميعهم ، ثم            : كيف؟ قال   : قالوا  

: أين؟ قـال : نعم ، قالوا : يا صاحب رسول اهللا ، أندفن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال : قالوا  

 اهللا تعالى ال يقبض نبيا إال في مكان طيب ، ثم أمر أقاربـه               في المكان الذي قبض فيه روحه ، فإن       

انطلقوا بنا إلى إخواننـا مـن األنـصار         : واجتمع المهاجرون عن آخرهم وقالوا      . أن يتولوا غسله    

 ، لينظر الناس من يتولى الخلق بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،              2ندخلهم معنا في األمر والرأي    

اثْنَـيِن  من ِمثل ﴿    : ل منا أميرا ومن األنصار أميرا ، فقال عمر بن الخطاب            نجع: فقال المهاجرون   

 ، ثم مد يده إلى أبي بكر وجبذ يده وبايعه           3﴾ِإذْ هما ِفي الْغَاِر ِإذْ يقُوُل ِلصاِحِبِه لَا تَحزن ِإن اللَّه معنَا             

  . وبايعته الناس كافة بيعة مرضية حسنة 

لما قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  اختلفـوا فـي    « : هللا عنها   قالت عائشة رضي ا      

ما قبض اهللا نبيـا     : إني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يقول           : موضع دفنه ، فقال أبو بكر       

قال ابن عبـاس رضـي اهللا   . » إال في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ، ادفنوه في موضع فراشه           

غسله علي رضي اهللا عنه في أهل بيتـه ، قـال              اهللا صلى اهللا عليه وسلم      لما قبض رسول   «: عنه  

قـال   . » إال كأنما يرفعه وهو حـي         فما تناولت عضوا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         : علي  

 غسله علي بعد أن ألقى عليه خرقة ، وهو صـلى اهللا عليـه           «: عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه        

اس وأسامة يتناولون عليه الماء من وراء الستر ، وكفن رسول اهللا صـلى اهللا          وسلم في قميصه والعب   

عليه وسلم في ثالثة أثواب جدد بيض سحونية وقيل يمانية ، أدرج فيها صلى اهللا عليه وسلم أدراجـا    

وممن حضر غسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالح وقثم بـن       . »ليس فيها قميص وال عمامة      

ة بن زيد وشقران مولى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والفضل والعبـاس ، هـؤالء                 العباس وأسام 

والتمست من رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         « : قال علي     . الذين تولوا غسله وهم وضعوه في قبره        

 لما كفن رسول اهللا صلى      «: قال ابن عباس رضي اهللا عنه       . » وسلم ما يلتمس من الميت فلم نجده        

حمل على السرير وأدخل المسجد ووضع فيه وخرج الناس ، وكنا نسمع في المـسجد         وسلماهللا عليه   

                                                
   .30سورة الزمر ، اآلية  1
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السالم عليكم يا أهل البيـت ،       :  ولم نر أشخاصا ، وسمعنا صوتا من زاوية البيت وهو يقول             1هينمة

إن في اهللا خلفا من كل هالك وعوضا من كل تالف وعزاءا من كـل مـصيبة ، فعلـيكم بالـصبر                      

 اهللا عزاءكم وألهمكم الصبر ، وانقطع الصوت ؛ فكان من سمعه أجمع أنه الخـضر               واحتسبوا أحسن 

قال ابن   . »ادخلوا رحمكم اهللا فصلوا على نبيكم       :  ؛ ثم سمعنا هاتفا يقول       - وذكر هذا في التمهيد    -

 فدخلنا وقام الناس صفوفا بالتكبير ، فنسمع الكالم به ولـم نـدر مـن              «: عباس وجابر بن عبد اهللا      

 وسـمعنا  «: قال علي  . »متكلم ، فعلمنا أنه جبريل عليه السالم ، فصلينا بصالته ولم يؤم بنا أحد          ال

خلوا نبيكم حتى يصلي عليه األنبياء آدم ومن دونه ، ثم صلينا عليه ودفناه في موضـعه  : قائال يقول   

   . »الذي توفي فيه صلى اهللا عليه وسلم 

 ،  2} نحن معاشر األنبياء ال نورث ، ما تركناه صـدقة            {: وكان صلى اهللا عليه وسلم يقول          

ومات صلى اهللا عليه وسلم ولم يترك درهما وال دينارا وال شاة وال بعيرا وال عبدا وال أمة إال بغْلته                    

  .البيضاء وسالحا وأرضا ، كل ذلك صدقة 

  

 ذكر ما قيل في رثائه وفضله صلى اهللا عليه وسلم  

  

  :وسلم قال أبو بكر يرثيه ولما دفن صلى اهللا عليه    

  

  كـأن جفـونها فيـها  كـالم*** أجدك ما لعينـك ال تنام  

  فنحن اليـوم  ليس  لنا قـوام*** فُجعنا بالنبي وكـان فينا  

  ويشكـو فقده البلـد الحـرام*** ننوح ونشتكي ما قد لقينا  

  لفقـد محمـد فيها اصطـالم*** كـأن أنوفنا القين جدعا  

 إمـام  نبـوة وبــه الختام*** ض هاشمي لفقد  أغر أبي  

 كضـوء البدر  زايله الظالم*** إمام مصطفى للخير يدعو  

  بطول الدهر ما سجع الحمام*** سأتبع  هديه ما دمت حيا  

  فـربما مـن ذؤابتهم نظـام*** أديـن بدينه ولكـل قوم  

                                                
  .يقال هينمة حين ال يفهم معنى خطابها  1
:  ، ص 5: رواه مسلم في الصحيح ، كتاب الجهاد والسير ، باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم ال نورث ، ما تركنا فهو صـدقة ، ج          2

 انظر كذلك البداية والنهاية البن  ؛ 314: ط ،  ص     . بيروت ، د    :  والترمذي في أوصاف النبي صلى اهللا عليه وسلم ، دار الجيل              ؛ 153
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  سيدركه وإن كـره الحمــام*** فال تعجب فكل كريم قـــوم  

  وأشعلها  لساكنها ضـــرام*** بعدك صـار فيها كأن األرض  

  توارثه القراطيس الكـــرام*** سوى ما قد تركت لنا رضيـنا  

  عليك به  التحية والســـالم*** فقد أورثتنا ميراث صـــدق  

   مـن الفردوس طاب بها المقام*** من الرحمان في أعلى جنـان  

    صحبته هــزاموما في مثل *** رفيق أبيك إبراهيم فيـــها  

   صلـوا لربهم وصامــــوا*** وإسماعيل مع إسحاق فيها بها 

  

  :وقال أبو بكر الصديق    

  

   وكنت بنا برا ولم تكن جافـيا***  أال يا رسول اهللا كنت رجاءنا  

   لبيك عليك اليوم من كان باكيا***  وكنت بنا برا رحيما وهاديـا  

 ِكي النبي لفقـده  ُلعمرك ما أكن لهرج  بعده كان آتــياول***  ب  

   من  بعد النبي المكــــاويا***  كأن على قلبي لفقد محمــد  

   على  جسد أمسى يشرب ثاويا***  أفاطم صل اهللا رب محمــد  

   تَه وتركتــهيبكي ويدعو جده  اليوم باكـيا***  أرى حسنا أيتَم  

   لـياوعمي  وآبائي جميعا وما ***  فداك رسول اهللا أمي وإخوتي  

  وقمتَ عليه العود أبلج صافـيا***  صبرتَ فبلّغتَ الرسالة صادقا  

  سعدنا ولكن أمره كان ماضـيا***  فلو أن رب الناس أبقاك سالما  

 وأدخلت جنات من العدن راضيا*** عليك من الرحمان أزكى تحية 

  

و النحيـب   ولما توفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ عمر رضي اهللا عنه في البكـاء                    

بأبي أنت يا رسول اهللا لقد بلغ من فضيلتك عند اهللا أن جعل طاعته فـي طاعتـك ،                   « : وهو يقول   

 ، بأبي أنت وأمي يا رسول اهللا لقد كان لك جـذع  1﴾من يِطِع الرسوَل فَقَد َأطَاع اللَّه ﴿  : فقال تعالى   

ه حن الجذع لفراقك صلى اهللا عليك ولم        يابس تخطب عليه فلما اتخذ لك المنبر لتسمع الناس من أعال          
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يسكن حتى وضعت يدك عليه ، ونحن واهللا أحن وأولى بالبكاء لفراقك صلى اهللا عليك ، بأبي أنـت                   

وأمي يا رسول اهللا لقد بلغ من فضيلتك عند اهللا أن جعلك أول األنبياء ذكرا وآخـرهم بعثـا ، قـال                     

وَأخَـذْنَا    ِميثَاقَهم وِمنْك وِمن نُوٍح وِإبراِهيم وموسٰى وِعيسى ابِن مريموِإذْ َأخَذْنَا ِمن النَِّبيين ﴿  : تعالى  

 اآلية ، بأبي أنت وأمي يا رسول اهللا لقد بلغ من فضيلتك عند اهللا أن يود الذين                  1ِمنْهم ِميثَاقًا غَِليظًا ﴾   

 وأطعنا الرسول ، بأبي أنت وأمي يـا رسـول   يا ليتنا أطعنا اهللا: كفروا أن يكونوا أطاعوك فيقولون    

اهللا لئن نبع الماء لموسى من حجر فما ذاك بأعجب من نبع الماء من بين أصابعك صلى اهللا عليك ،                    

بأبي أنت وأمي يا رسول اهللا لئن سخر اهللا الريح لسليمان غدوها شهر ورواحها شـهر ، فمـا ذاك                    

 ورجع والليل باق ، بأبي أنت وأمي يا رسـول اهللا            بأعجب من البراق الذي اخترق بك السبع الطباق       

لئن كان عيسى بن مريم يحيي الموتى بإذن اهللا فما ذاك بأعجب من كالم الـشاة المـسمومة وهـي                   

مشوية ، بأبي أنت وأمي يا رسول اهللا لقد دعا نوح على قومه فهلكوا وأنـت قـد وطـيء ظهـرك          

فر لقومي فإنهم ال يعلمون ، بأبي أنت وأمـي          اللهم اغ : وكسرت رباعيتك وأدمي وجهك وأنت تقول       

يا رسول اهللا لقد آمن بك في قصر سنك ما لم يتبع نوحا في طول عمره ، فآمن بك الكثيـرون ولـم             

يؤمن به إال القليل ، بأبي أنت وأمي يا رسول اهللا لقد جالستَ المساكين وأكلت مع الضعفاء ولبـست                   

ت طعامك على األرض ، كل ذلك تواضعا منـك هللا           الصوف وركبت الحمار وأردفت الصبيان وأكل     

  :تعالى صلى اهللا عليك ، ثم أنشد يقول 

  

  الفراش بجنبه وثوى مريضا خائفا أتوقـع*** مازلت مذ وضع  

   عنا فنبقى بعده نتفجـــع***  شفقا عليه أن يزول مكانــه  

   إن نشاوره إذن نتفجـــع*** نفسي فداك من لنا في أمرنـا  

 سمـع*** نا الحوادث من لنا  وإذا تحل ببوحي من رب رحيم ي  

   وتناثرت منها النجوم اللمـع*** ليت السماء تفطرت أكنافـها  

   صوتا ينوح وأعين تتدمــع*** لما رأيت السماء عند جمعهم  

  تي يبكونهعباس والصديق  صوتا يقطع*** وسمعت صوت أحب  

   أرض تجزعوالمسلمون بكل***  فليبكه أهل المدينة كلهــم  
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 عثمان حتى توسوس وخيف على عقلـه        1ولما توفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تواجد           

من كثرة البكاء والنحيب لفقد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأما علي بن أبي طالب فكاد يـودي                    

  .بنفسه 

  :وقال حسان بن ثابت يرثيه صلى اهللا عليه وسلم    

  

 كحلت أما فيها بكحل األرمــد*** أنـــما  ما بال عينك ال تنام ك  

   ك على  فقد النبي محمـــد*** جزعا على الهدى أصبح  ثاويافَاب  

  والطيبون على المبارك  أحمـد*** صلى اإلله ومن يحوط بعرشـه 

  

  :وقال سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يرثي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  

 عشية قيل قد قبض الرسول*** زول أرقتُ فبات لَيلي ال يـ  

   أصيب المسلمون به  قليـل*** وأسعدني البكاء وذاك فيما  

  نا مما عراهاتكاد بنا جوانبها تـــزول*** وأصبح أرض  

  يروح  به ويغدو جبرائيـل*** فقدنا الوحي والتنزيل فيـنا  

  نفوس الخلق أو كادت تسيل*** وذاك أحق ما سالت عليـه  

  بما يوحى إليه وما يقــول*** الشك عنـا نبي كان يجلي  

  ونهدى  والرسول لنا دليـل*** ويهدينا فال نخشى ضـالال  

  يكون فال يجور وال يحـول*** يخبرنا بظهر الغيب عـما  

 وليس له من الموتى عديـل*** فلم نر بعده في الناس حـيا  

 وإن لم تجزعي فذاك السبيل*** أفاطم إن جزعت فذاك عذر  

 ثواب اهللا والفضل الجزيـل*** عزاء فإن فيــه فعودي بال  

  وهل يجزي لفضل أبيك قيل*** وقولي في أبيك وال تملـي  

  وفيه  سيد الناس الرســول*** فقبر أبيك سيد كل قبــر 

  

  . وهي طويلة ، ولم يبق من الصحابة من لم يقل في رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
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ت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يوما نمـشي فـي    خرج«: قال علي رضي اهللا عنه      

يا أختاه ، هذا    : طرقات المدينة فمررنا بنخلة من نخيلها فصاحت النخلة بصوت فصيح لنخلة أخرى             

محمد المصطفى صلى اهللا عليه وسلم وعلي المرتضى ، فجزناهما ، فإذا بنخلة أخرى تنادي نخلـة                 

يا أختاه ،   : ارون ، فجزناهما ، فإذا بنخلة تنادي نخلة أخرى          يا أختاه ، هذا موسى وأخوه ه      : أخرى  

يا أختـاه ، هـذا محمـد سـيد     : هذا نوح وإبراهيم فجزناهما ، فإذا بنخلة أخرى تنادي نخلة أخرى      

يا علـي ، إن نخـل   : المرسلين وعلي سيد المرضيين ، فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال    

   . »ضلي وفضلك المدينة صيحا بنا يصحن بف

 إن اهللا عز وجل أعطاني ما لـم         {: وقال معاذ بن جبل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم               

يعط غيري من األنبياء ، وفضلني عليهم وجعل ألمتي في الصالة علي أفضل الـدرجات ، ووكـل                  

لى ، ولـه  بقبري ملكا يقال له منطروس ، رأسه تحت العرش ورجاله في تخوم األرض السابعة السف      

ثمانون ألف جناح في كل جناح ثمانون ألف ريشة ، ومن لدن رأسه إلى بطون رجليه كلهـا أفـواه                    

وعن ابن عباس رضي اهللا      . 1}وألسن يسبحون اهللا ويستغفرون لمن يصلي علي ما دام يصلي علي            

علي فقال فـي   نزل علي جبريل عليه السالم فسلم {: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عنه قال   

. السالم عليك يا أول ، السالم عليك يا آخر ، السالم عليك يا ظاهر ، السالم عليك يا باطن                  : سالمه  

يا جبريل ، كيف تكون هذه الصفة لمخلوق وهي صفة الخالق جـل             : فأنكرت ذلك عليه فقلت     : قال  

 اختصك به دون جميع خلقه ،       يا محمد ، إن اهللا أمرني أن أسلم عليك بهذا السالم ألنه           : جالله؟ فقال   

فجعل أول مخلوق نورك ، وجعل آخر مخلوق ظهورك ، وجعلك باطنا لما قرن اسمك مع اسمه في                  

يا محمد ، لما خلق اهللا العرش قبل أن يخلق الخلـق       . الشهادتين ، وجعلك ظاهرا إذ ختم بك األنبياء         

كتب على ساقه ال إلـه إال اهللا محمـد          بألفي عام إلى ما ال غاية له وال نهاية لم يستقر العرش حتى              

فاحمد اهللا على الفضيلة التي لم يعطها لمخلوق قبلك ولم يعطها           . رسول اهللا ، فاستقر العرش وسكن       

   . }لمخلوق بعدك 

 لما قربت وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، صـلى             «: وعن العرياض بن سارية قال        

أوصيكم بتقـوى اهللا والـسمع   : توصينا به يا رسول اهللا؟ قال فما : بنا ووعظنا موعظة مودع ، قلنا     

                                                
كتاب القربة إلى رب العـالمين  : ، أخرجه في كتابه المسمى  )  م 1183 /هـ  578ت  ( هذا الحديث لم نجد له أثرا إال عند ابن بشكوال            1

، انظر باب اسـم  ) CRISTINA DE LA PUENTE( كريستينا دي البونتي : بالصالة على سيد المرسلين ، دراسة وتحقيق وترجمة 

مدريـد ،  :  الوكالة اإلسبانية للتعـاون الـدولي   الملك الذي يبلغ النبي صلى اهللا عليه وسلم سالم أمته ، المجلس األعلى لألبحاث العلمية ، 

 وعن ابن بشكوال أورده السخاوي في كتابه القول البديع في الصالة على الحبيب الـشفيع               ؛  91:  ، حديث رقم     84 - 83: ، ص   1995

ب الصالة على رسـول اهللا   ، انظر الباب الثاني ، من ثوا   » أخرجه ابن بشكوال وهو غريب منكر بل لوايح الوضع الئحة عليه               «: وقال

   . 122: صلى اهللا عليه وسلم وما فيها من فضائل ، ص
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والطاعة لإلمام وإن كان عبدا حبشيا ، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختالفا كثيرا فعليكم بسنتي                 

وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ، فتمسكوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات األمور فإن كل محدثـة                

 ، وعليكم بكثرة الصالة علي ، فإنكم أول ما تـسألون        1وكل ضاللة في النار   بدعة وكل بدعة ضاللة     

 من صلى   {:  ، وقال صلى اهللا عليه وسلم        »2في القبر عني ، وأقربكم مني منزلة أكثركم علي صالة         

علي خمسمائة مرة كل يوم لم يفتقر أبدا وإن كثرة الصالة علي تنفي الفقر وتؤدي الدين ، ومن قـام                    

   .» }ضأ وصلى عشر ركعات وصلى علي مائة مرة لم يسأل اهللا شيئا إال أعطاه إياه بالليل وتو

  

  . كمل الفصل الثاني والحمد هللا رب العالمين يتلوه الفصل الثالث واهللا المعين 

                                                
 ابن ماجة  ؛44:  ، ص 5: ، ج »  هذا حديث صحيح «: ، وقال  باب  ما جاء في االخذ بالسنة واجتناب البدع    رواه الترمذي في سننه ،     1

باب ،  ِكتَاب السنَِّة  في السنن ، داود  ابو ؛ 28:  ، ص    1: ، ج    مكتبة أبي المعاطي    ، باب ِإِتباِع سنة الْخلَفاِء الراشدين الْمهِديين     في سننه ،    

:  ، حـديث رقـم   176:  ، ص    1: الحاكم في المستدرك ، ج        ؛ 4607 : رقم ، حديث    610:  ، ص    2: ، ج    دار الفكر  ،   في لزوم السنة  

332 . 
الة في كل يوم جمعة فإن صالة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة فمن         أكثروا علي من الص    «: رواه البيهقي في السنن الكبرى بلفظ        2

وروي ذلك من أوجه عن أنس بألفاظ مختلفة ترجع كلها إلى التحريض على              «: و قال   » كان أكثرهم علي صالة كان أقربهم مني منزلة         

 والسخاوي ؛» عف وفيما ذكرنا كفاية وباهللا التوفيقالصالة على النبي صلى اهللا عليه و سلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة وفي بعض إسنادها ض

  ،   الحافظ ابن حجر في فتح البـاري        كذلك األحاديث التي ذكرها  وهو من     ؛ 164: في القول البديع في الصالة على الحبيب الشفيع ، ص           

   .167:  ، ص 11:  ، ج دار الفكر .باب الصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم 



 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث



 

 



 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

   الفصل الثالث
  

  من وفاته صلى اهللا عليه وسلم الى النفخ في الصور

  

  .اهللا الرحمن الرحيم ، وصلى اهللا على سيدنا وموالنا محمد وآله وسلم بسم   

إعلم أنه لم يقع خالف بين علماء المسلمين وأئمة هذا الدين ، أن أول قائم بدين اهللا المبعوث                    

لجميع خلق اهللا المؤدب بتأديب اهللا المؤيد بنصر اهللا محمد بن عبد اهللا بن عبد المطلب بن هاشم بـن      

 بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن ملك بن النـضر بـن             عبد مناف 

خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن أدد بن الهميسع بن نابت                     

ابن سلمان بن جميل بن قيدر بن إسماعيل بن إبراهيم بن تارح بن ناخور بن أسرع بن أرغوا بـن                    

بن أرفخشد بن سام بن نوح بن المك بن متوشلخ بن أخنوخ بن مارد بن مهاليل بـن                  فالغ بن عابر    

قينان بن أنوش بن شيث بن آدم صلى اهللا عليه وسلم وعلى جميع النبيئين والمرسلين صالة وسالما                  

ـُّها محمـد      . يدومان إلى يوم الدين ، بدوام رب العالمين صلى اهللا عليه وسلم              وله أسماء كثيرة أجل

اهللا عليه وسلم ، فأما محمد فمعناه مفعل من كل فعل محمود مثل مكرم ومفضل وممجد ومـا                  صلى  

أشبه ذلك ، وأما أحمد فمعناه أحمد الحامدين إلى اهللا وأحمد الطائعين وأحمد العارفين وأحمد المحبين              

ثقلين ورحمة فـي    وأحمد المقربين وما أشبه ذلك ، فهو صلى اهللا عليه وسلم سيد الكونين ورسول ال              

 ، فهو رحمة فـي الـدنيا باتباعـه    1 ﴾وما َأرسلْنَاك ِإلَّا رحمةً لِّلْعالَِمين﴿  : الدارين ، كما قال تعالى      

                                                
  .107 ، اآلية األنبياء سورة 1
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ولما كانت األشياء التي ال تُعرفُ إال بأضدادها أخذ أهل االقتباس من            . ورحمة في اآلخرة بالشفاعة     

، 1 ﴾ بك كَيفَ مد الظِّلَّ ولَو شَاء لَجعلَه ساِكنًا ثُم جعلْنَا الشَّمس علَيِه دِليلًا            َألَم تَر ِإلَى ر   ﴿  : قوله تعالى   

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو شمس الوجود الكاشفة للظل الممدود ، فظل الطبع الجـسمي                  

 المستمد من مـشكاة القلـب       ممدود على عين البصيرة القلبي ، فإذا طلعت عليه شمس النور العقلي           

المحمدي أذهب النور الظلمة وأذهب العلم الجهل وأذهب الحق الباطل ، بل نقـذف بـالحق علـى                  

 المعرفة رأس مالي والشوق     {: الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ؛ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              

والرضـى غنيمتـي والزهـد      مركبي وذكر اهللا أنيسي والفقر فخري والعلم سالحي والصبر ردائي           

ـُقي وقرة عينـي                حرفتي واليقين قوتي والصدق شافعي والطاعة حسبي والجهاد شغلي والقرآن خل

   . 2}في الصالة ، بعثني الحق بالحق فنطقت بالحق ودعوت إلى الحق وزهدت في الحق 

 فرح الناس بنـصر اهللا  3 ﴾حِإذَا جاء نَصر اللَِّه والْفَتْ﴿  : لما أنزل اهللا تعالى     : قال أهل العلم      

ودخول الناس أفواجا في دين اهللا ، وأخذ أبو بكر في البكاء فقيل له في ذلك ، فقال سمعت رسـول                     

اآلن نُعيت لي نفسي ألني إنما بعثت ُألِتم الدين واآلن           {: اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند نزولها يقول         

، ولم يمكثْ صلى اهللا عليه وسلم أن مات ، صلى اهللا علـى       }قد أكمل اهللا دينه ، اللهم إني قد بلّغتُ          

ـْك اهللا    .جسده في األجساد وعلى روحه في األرواح ما دام مل

ولما قُبض صلى اهللا عليه وسلم وشرف وكرم بـويع أبو بكر رضي اهللا عنه بالخالفة فـي                   

 اهللا صلى اهللا عليه وسـلم       قال رسول . سقيفة بني ساعدة ، لفضيلته وتقدمه وصالحيته وأهليته لذلك          

 يا عائشة إن اهللا تعالى لم يختر من أهل األرض أجّل من أبيك وبعلـك ،             {: لعائشة رضي اهللا عنها     

وإن اهللا تعالى قد جعل لي أصحابا وأنصارا وأصهارا ، وال طلعت الشمس وال غربتْ بعد النبيئـين                  

صـدقتَ ، فـأنزل   :  اهللا ، قال أبو بكر أيها الناس إني رسول :  ، لما قلتُ     4على أفضل من أبي بكر    

                                                
   .45  ، اآليةالفرقان سورة 1
هو من األحاديث التي ذكرها الغزالي في إحياء علوم الدين ، كتاب المحبة والشوق واألنس والرضا ، بيان جملة من حكايات المحبـين                       2

:  عليه وسلم عـن سـنته فقـال    سألت رسول اهللا صلى اهللا    : قال   عن علي بن أبي طالب كرم اهللا وجهه       « : وأقوالهم ومكاشفاتهم ، بلفظ     

المعرفة رأس مالي و العقل أصل ديني والحب أساسي والشوق مركبي وذكر اهللا أنيسي والثقة كنزي والحزن رفيقي والعلم سالحي والصبر 

.  الصالةردائي والرضا غنيمتي والعجز فخري والزهد حرفتي واليقين قوتي والصدق شفيعي والطاعة حسبي والجهاد خلقي وقرة عيني في

 والقاضي عياض في كتاب الـشفا ،  . 309:  ، ص 4:  ؛ انظر ج   »حديث علي ذكره القاضي عياض ولم أجد له إسنادا          : وقال الغزالي   

   .144:  ، ص 2:  ، وفي نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض للخفاجي ، ج 146ص 
  .1 ، اآلية النصر سورة 3
عبد بن حميد بن نصر أبو محمد        أخرجه   »بت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر            ما طلعت الشمس وال غر     «: حديث   4

الطبعة األولى ،  ،  القاهرة:مكتبة السنة  ،  - مسند عبد بن حميد  - المنتخب من مسند عبد بن حميد      ، انظر    عن أبي الدرداء   بسنده   الكسي

به عن طريق أبي الدرداء وشهد على صحته ، انظر سلسلة األحاديـث الـضعيفة                وذكره األلباني في كتا    ؛ 101:  ، ص    1988 / 1408
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يا أبا بكر ، من أيـن       :  ، فقلت    1 ﴾ والَِّذي جاء ِبالصدِق وصدقَ ِبِه ُأولَِئك هم الْمتَّقُون       ﴿  : اهللا تعالى   

وقـال صـلى اهللا عليـه        . }الذي خصك بالمطالعة خصني بالمبايعة      : علمت أني رسول اهللا؟ قال      

 وقـال رسـول اهللا       ، 2}مان أبي بكر وإيمان الناس كلهم لرجح إيمان أبي بكـر            لو وزن إي   {: وسلم

:  ، وقال صلى اهللا عليه وسلم        3} لو كنت متخذا خليال التخذت أبا بكر خليال          {:صلى اهللا عليه وسلم     

   .4} ما صب اهللا تعالى في صدري شيئا إال صببته في صدر أبي بكر {

و بكر من الرجال ، ومن الصبيان علي بن أبـي طالـب ،    أول من أسلم أب   : وقال أهل العلم      

وأول من جمع القـرآن     . ومن الموالي زيد ، ومن النساء خديجة ، ومن األنصار جابر بن عبد اهللا               

أبو بكر ، وأول من دفن في البقيع عثمان بن مظعون ، وأول من وضع النحو أبو األسـود ، وأول                     

أول ما يرفع من الناس الخشوع ، وأول ما يفقد مـن الـدين              من نقط المصاحف يحيى بن يعمر ، و       

األمانة ، وأول شروط الساعة طلوع الشمس من مغربها ، وأول ما يحاسب المرء عليـه الـصالة ،      

 أنا أول الناس    {: وأول أمة تدخل الجنة أمة محمد صلى اهللا عليه وسلم ؛ وقال صلى اهللا عليه وسلم                 

وأنا قائدهم إذا وفدوا ، وأنا خطيبهم إذا أنـصتوا ، وأنـا شـفيعهم إذا                خروجا من الدنيا إذا بعثوا ،       

                                                                                                                                              
:  ، ص 3:  م ، ج 1988/  هــ  1408الرياض ،  : والموضوعة وأثرها السيء في األمة لمحمد ناصر الدين األلباني ، مكتبة المعرف             

534.   
  .33 ، اآلية الزمر سورة 1
 لو وزن إيمان أبي «: علوم الدين بألفاظ مختلفة ال تقدح في صحته بل يقوي بعضها بعضا             هذا الحديث أخرجه الغزالي في كتابه إحياء         2

رواه ابن عدي من حديث بن عمر بإسناد ضعيف ورواه البيهقي في الشعب موقوفا على عمر بإسناد :  ، وقال »بكر بإيمان العالمين لرجح 

لـو وزن   «  ؛46:  ، ص 1: اظرة وما يتولد منها من مهلكات األخـالق ، ج  بيان آفات المن: انظر كتاب العلم ، الباب الرابع     . صحيح  

فهذا أيضا يضاهي قول القائل لو وزن نور الشمس بنور : ، و قال الغزالي » إيمان أبي بكر بإيمان العالمين سوى النبيين والمرسلين لرجح 

 نوره كنور الشمع وإيمان الصديقين نوره كنور القمـر والنجـوم   السراج كلها لرجح ، فإيمان آحاد العوام نوره مثل نور السراج وبعضهم    

: انظر كتاب شرح عجائب القلب و هو األول من ربع المهلكات ، بيان الفرق بين المقامين بمثال محسوس ، ج          . وإيمان األنبياء كالشمس    

:  ، ص    3: سان ، اآلفة الثامنة عشرة المدح ، ج         ، انظر كتاب آفات الل    » لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالم لرجح          «  ؛ 19:  ، ص    3

139  .  
 و  ؛109:  ، ص 7: رواه مسلم في صحيحه ، كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا عنهم ، باب من فضائل أبي بكر رضي اهللا عنه ، ج                     3

 ،  4:  ، ج    }كر و لكن أخي وصاحبي      لو كنت متخذا من أمتي خليال التخذت أبا ب         {: رواه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة منها قوله         

191.   
وقد تركت أحاديث كثيرة يروونها في فضل أبي بكر ، فمنها صحيح المعنى لكنه              : فه ابن الجوي في الموضوعات ، وقال المصنف         صنّ 4

ي صدري شيئا إال وصببته ما صب اهللا ف  (:ال يثبت منقوال ، ومنها ما ليس بشيء ، وما ازال أسمع العوام يقولون عن رسول اهللا انه قال                    

 )!كنت أنا وأبو بكر كفرسي رهان ، سبقته فاتبعني ولو سبقني التبعته(و  )!إذا اشتقت إلى الجنة قبلت شيبة أبي بكر(و  )!في صدر أبي بكر

ضوعات من األحاديـث  انظر المو . وال فائدة في اإلطالة بمثل هذه األشياء في أشياء ما رأينا لها أثرا ، ال في الصحيح وال في الموضوع       

   . 320:  ، ص 1:  ، ج 1966/ 1386المدينة المنورة ، : المرفوعة البن الجوزي أبي الفرج ، كتاب فضل أبي بكر ، المكتبة السلفية 
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أثنى اهللا على نبيه محمد صلى اهللا عليـه         : وقال بعض العلماء     . 1}حبسوا ، وأنا مبشرهم إذا يئسوا       

  : وسلم وعلى أصحابه رضي اهللا عنهم في بضع عشرة آية من القرآن 

   ْؤمِ ﴿  : قوله تعالى   : األولىي ِب   الَِّذينِبالْغَي أبو بكر [ نُون  [   ﴿ ،   َالةالص ونِقيميو] ا ،    ]  عمرِممو

   نِفقُوني مقْنَاهزعثمان  [ ﴾    ر [   ﴿ ،           مِة هِباآلِخرو ِلكا ُأنِزَل ِمن قَبمو كا ُأنِزَل ِإلَيِبم ْؤِمنُوني والَِّذين

 وِقنُونعلي [2﴾ي. [  

   في قوله تعالى  : الثانية :   ﴿             ـنم الِْبـر لَِكنغِْرِب والْمشِْرِق وَل الْمِقب كُموهجلُّواْ وَأن تُو الِْبر سلَّي

، ﴿  ] عثمان[﴾  وآتَى الزكَاةَ   ، ﴿   ] عمر[﴾  وَأقَام الصالةَ   ، ﴿   ] أبو بكر [ ﴾   آمن ِباللِّه والْيوِم اآلِخرِ   

ِدِهمهِبع وفُونالْمعلي [3 ﴾و[.   

   ِفـي              ﴿  : الثالثةو آِئِلينالـسِبيِل والس نابو اِكينسالْمى وتَامالْيى وبِه ذَِوي الْقُربلَى حاَل عآتَى الْمو

  ].أبو بكر [4﴾الرقَاِب 

  ِبا﴿ : الرابعة تَغِْفِرينسالْمو نِفِقينالْمو الْقَاِنِتينو اِدِقينالصو اِبِريناِرالصح5 ﴾َألس.   

   الخامسة :  ﴿             ِحـبي اللّهِن النَّاِس وع اِفينالْعظَ والْغَي الْكَاِظِميناء ورالضاء ورِفي الس نِفقُوني الَِّذين

ِسِنينح6 ﴾الْم.   

  اتَّقُ﴿ : السادسةاِبطُواْ ورواْ واِبرصواْ وِبرنُواْ اصآم ا الَِّذينها َأييونتُفِْلح لَّكُملَع 7 ﴾واْ اللّه.   

   السابعة :  ﴿                يِقيندالـصو ـينالنَِّبي ـنِهم ملَيع اللّه مَأنْع الَِّذين عم لَِئكوَل فَُأوسالرو ِطِع اللّهن يمو

  .8﴾والشُّهداء والصاِلِحين وحسن ُأولَِئك رِفيقًا 

   ِإنَّ﴿  : الثامنة                ـمهكَـاةَ والز ْؤتُـونيالَةَ والـص ونِقيمي نُواْ الَِّذينآم الَِّذينو ولُهسرو اللّه كُمِليا وم

وناِكع9 ﴾ر.   

                                                
هذا الحديث وارد في الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض ، انظر فصل في ذكر تفضيله صلى اهللا عليه و سلم فـي القيامـة          1

   .207:  ، ص 1: وص الكرامة ، ج بخص
  .4 – 3 ، اآلية البقرة سورة 2
   .177 ، اآلية البقرة سورة 3
  .177 ، اآلية البقرة سورة 4
  .17 ، اآلية آل عمران سورة 5
   .134 ، اآلية آل عمران سورة 6
   .200 ، اآلية آل عمران سورة 7
   .69 ، اآلية النساء سورة 8
   .55 ، اآلية المائدة سورة 9
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   اتُ        ﴿  : التاسعةآي ِهملَيتْ عِإذَا تُِليو مهِجلَتْ قُلُوبو اللّه ِإذَا ذُِكر الَِّذين ْؤِمنُونا الْمانًـا   ِإنَّمِإيم ـمتْهادز ه

كَّلُونتَوي ِهمبلَى رع1 ﴾و.   

   نكَـِر           ﴿  : العاشرةِن الْمع نونْهيوِف ورعِبالْم ونرْأمٍض يعاء بِليَأو مهضعْؤِمنَاتُ بالْمو ْؤِمنُونالْمو

 لّه ورسولَه ُأولَِئك سيرحمهم اللّه ِإن اللّه عِزيز حِكـيم         ويِقيمون الصالَةَ ويْؤتُون الزكَاةَ ويِطيعون ال     

﴾2.   

  اِب﴿ : الحادية عشرلُواْ اَأللْبُأو تَذَكَّرا يالِْميثَاقَ ،ِإنَّم ونالَ ِينقُضِد اللِّه وهِبع وفُوني 3 ﴾ الَِّذين .  

  ْؤِمنُ﴿ : الثانية عشرالْم َأفْلَح قَدون،  ونخَاِشع لَاِتِهمِفي ص مه 4 ﴾الَِّذين.   

  الثالثة عشر : ﴿ونعجها يِل ماللَّي ن5 ﴾كَانُوا قَِليلًا م.    

    اِت      ﴿  : الرابعة عشراِلحِملُوا الصعنُوا وآم نُـونٍ    ﴿  ] أبو بكر   [ ﴾  ِإلَّا الَِّذينمم رغَي رَأج م6 ﴾ فَلَه 

  ] . عمر[

 ِر﴿  : سة عشر   الخامصالْعرٍ    ،   ولَِفي خُس انالِْإنس اتِ      ، ِإناِلحِملُوا الصعنُوا وآم أبو بكر  [ِإلَّا الَِّذين [

   .7 ﴾وتَواصوا ِبالْحقِّ وتَواصوا ِبالصبِر

    السادسة عشر :  ﴿      هعم الَِّذينوُل اللَِّه وسر دمحأبو بكر  [8﴾م .[  هذه اآلية يدخل فيهم بقيـة      وأكثر

 :العشرة ، وأنشدوا 

   

  وفي علـن *** أجلُّ ما عمل اإلنسان من عمل يرجو به الفوز في سـر  

 و حب عثمان والمولى أبي الحسـن*** حب النبي مع الصديق مع عمر 

  إال نـذيـر عرض اهللا والسنــن*** ثم الصحابة أولهم وآخرهــم 

 

إلى عدنان ، فهو صحيح ال خالف فيه ، ومن عدنان إلـى آدم  ثم نسبه صلى اهللا عليه وسلم     

  . فيه خالف 
                                                

   . 2 ، اآلية االنفال سورة 1
   .71 ، اآلية التوبة سورة 2
   .  20 - 19 ، اآلية الرعد سورة 3
   .   2 - 1 ، اآلية المؤمنون سورة 4
   .   17 ، اآلية الذاريات سورة 5
   .6 ، اآلية التين سورة 6
   .3 - 1 ، اآلية العصر سورة 7
  .29ية اآل  ، سورة الفتح8
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 خالفة أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه  

  

لما تولى الخالفة اإلمام أبو بكر رضي اهللا عنه باتفاق الصحابة رضي اهللا عنهم على ذلك                  

رسول اهللا صلى اهللا    ِلما رأوا من صالحه ودينه وتقريب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم له وتقريبه ل              

ثَاِني اثْنَيِن ِإذْ همـا ِفـي   ﴿ : عليه وسلم ولنزول القرآن في شأنه ، إذ ذَكَره اهللا تعالى في قوله تعالى  

 ، وِلما ورد فيه من األحاديث النبوية عليه الـصالة         1 ﴾ الْغَاِر ِإذْ يقُوُل ِلصاِحِبِه الَ تَحزن ِإن اللّه معنَا        

 ، ولكونه خرج عن مالـه كلـه هللا ورسـوله     2 } لو كنتُ متخذا خليال التخذت أبا بكر          إذ {والسالم  

وفضائله أكثر من أن تحصى ، فقام رضي اهللا عنه بـأمر            . ثالث مرات مع كونه من أغنياء قريش        

اهللا أتم قيام واتبع سنة محمد صلى اهللا عليه وسلم حتى لم يكن في أصحاب رسـول اهللا صـلى اهللا                     

 نظير وال من يشاركه في مرتبته من الفضل الباهر والورع الساير ، فارتدت العرب لمـا         عليه وسلم 

توفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وارتدت بنو حنيفة ومنعوا الزكاة فأمر أبو بكر رضي اهللا عنه                  

 كيف تقاتل من يقـول ال إلـه  : بتجهيز الجيوش لقتالهم ، وعمر بن الخطاب رضي اهللا عنه يقول له  

ياعمر ، كما أن الصالة زكاة األبدان وحقها فكذلك الزكـاة زكـاة األمـوال         : إال اهللا؟ فقال أبو بكر      

وحقها كذلك ، واهللا لو منعوني عقاال كانوا يؤدونه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقاتلتهم عليه ، يا                   

لوحي وتم الدين بال نقـص وال  ياعمر ، قد انقطع ا   ! عمر ، َأ جبان في الجاهلية وخوان في اإلسالم          

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جهز قبل موته جيشا وبعثه مع أسامة فقيل ألبي بكـر       . خوف  

وكان مع أسامة سـبعمائة     . واهللا ال حللت عقدة عقدها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            : رده ، فقال    

 لقي الروم وقاتلهم وهـزمهم ورجعـوا   بطل من الصحابة رضي اهللا عنهم ، ولم يزل به أسامة حتى      

ثم إن أبا بكر جهز الجيوش وائتَمر عليهم خالد بن الوليد المخزومـي رضـي اهللا                . سالمين غانمين   

عنه وبعثه لقتال مسيلمة الكذاب بمن ارتد معه من العرب ، فالتقوا وتقاتلوا قتـاال عظيمـا وانهـزم              

ئة من حملة القرآن ، وقتل اليزيـد بـن الخطـاب            المسلمون وقتل منهم ألف ومائتان ، منهم سبعما       

رضي اهللا عنه ثم  تأمر البراء بن مالك رضي اهللا عنه على من بقي مـن جـيش المـسلمين ورد                      

الهزيمة على المشركين وقتل مسيلمة الكذاب وقتل معه عشرة آالف قتيل من المرتدين ، فلما رجعوا                

يا أبا بكر ، إن القتل قد اسـتحد فـي           :  عنه   من غزوهم قال عمر بن الخطاب ألبي بكر رضي اهللا         

يـا  : القراء يعني يوم اليمامة ، واليمامة هو الحصن الذي كان فيه مسيلمة بالمرتدين ، فقال له عمر           
                                                

  .40ية اآل التوبة ، سورة 1
   ؛109:  ، ص  7: رواه مسلم في صحيحه ، كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا عنهم ، باب من فضائل أبي بكر رضي اهللا عنـه ، ج                         2

 ،   4:  ، ج    } لو كنت متخذا من أمتي خليال التخذت أبا بكر و لكن أخـي وصـاحبي                 {: والبخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة منها قوله        

191. 
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أفعل شيئا لم يفعله رسـول اهللا       : أبا بكر ، إني أخاف أن يذهب القرآن بذهاب حملته ، فقال أبو بكر               

م ، هو واهللا خير ، فراجعه مرارا حتى انشرح صدره لـذلك ، فقـال   نع: صلى اهللا عليه وسلم؟ قال    

إنك كنت تكتب الوحي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنت ال نتهمك فـي   : أبو بكر لزيد بن ثابت      

واهللا يا خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         : شيء ألمانتك وصيانتك فاجمع القرآن ، فقال له زيد          

 جبل من الجبال لكان أهون علي من جمع القرآن ، فلم يزل به أبو بكر حتى شرح اهللا                   لو كلفتني نقل  

صدره لجمعه ، فجعل يتبع الرقاع واألضالع والسعف وهي سعف النخل واللحاف وهـي الحجـارة        

الرقاق والبيض ومن صدور الرجال حتى جمعه ورتبه على سبعة أوجه لقول رسول اهللا صـلى اهللا                 

 وقال أبو عمـر  1}نَزل القرآن على سبعة أحرف كلها كافية شافية فاقرأوا كيف شئتم            {: عليه وسلم   

  :رحمه اهللا 

  

  ل وكلها صـــوافَ*** واألحرف التي بها الكتــابمنز  

  بسبعة من أفصح  اللغـات *** أعني الذي أتي على اآليـات  

   وقال قـد خص بها التنزيل *** جاء بها عن ربه جبريــل  

 فإنـها توسعة في سنتــك *** ا أنت وكـل أمتـك  فاقرأ به  

   وكلها لمبتغيها  شـــاف *** وكلـها مستحسن وكافــي  

   منها ووجه الحق  قد أصبتم *** فأي حـرف شئتم قرأتــم  

   وذكرها بآيـة العقـــاب *** ما لم تتم آية الثــــواب  

   فإن ذلك ليس بالصــواب *** أو آية العقاب بالثـــواب  

  على الذي  جاء به جبـريل *** فأقرأ الصـحب بها الرسول  

   إلى خالفة الرضـى عثمانا *** وقرأ الصـحب بها زمانـا  

  حينئذ  واختلف القـــراء *** فكثر الخالف والمـــراء  

  فاجتمع الكـل على القراءة *** في أحرف الذكر وفي اللغات  

  قنع *** بواحد من الحروف السبعـةمـة إذ فيـه ملهم ومنْع  

   وسبب  المراء  والتخالـف *** وسنن القصة في المصاحف 

                                                
، انظر صحيح البخاري ، »  . . .كلها كافية شافية. . . « :شيخان بألفاظ مختلفة ال تخرج عن سياق المعنى ، من غير ذكر قوله    رواه ال  1

 صحيح مسلم ، كتاب الصالة ، باب بيان أن القـرآن           ؛ 100:  ، ص    6: رآن ، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ، ج           كتاب فضائل الق  

   .202:  ، ص 2:  ، ج على سبعة أحرف وبيان معناه
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ثم بقي المصحف الذي جمع زيد عند أبي بكر رضي اهللا عنه إلى أن تـوفي ، فكـان عنـد        

  .حفصة رضي اهللا عنها زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم 

تلك األوجه الـسبعة     ولما كان في خالفة عثمان بن عفان رضي اهللا عنه جرده عثمان عن                

إلى وجه واحد لئال يكثر الخالف بين الناس ، ألنهم تشاجروا في القراءات وادعـى كـل واحـد أن      

قراءته هي الصحيحة وما دونها خطأ ، وذلك أنهم اختلفوا اختالفا يفضي إلى الكفـر إلـى أن قـال               

د فتح اليمامة فـي زمـان   بعضهم قراءتنا أفضل من غيرها ، ثم أن القراء الذين سِلموا من القتل عن             

أبي بكر ماتوا باالستفتاح على أرمينية وأذربيجان في زمن عمر وعثمان ، فحينئـذ بـادر عثمـان                  

وردها مصحفا واحدا ، فأحضر المهاجرين واألنصار وأرسل عثمان إلى حفصة رضي اهللا عنهـا ،                

صار ، أي الناس أعرف     يا معشر المهاجرين واألن   : فأرسلت إليه الصحائف التي جمع زيد ، ثم قال          

زيد بن ثابت ، قال فليملل سعيد       : أي الناس َأكْتَب؟ قالوا     : سعيد بن العاصي ، فقال      : بالقرآن؟ قالوا   

إذا : وليكتب زيد وأحضر معهما عبد اهللا بن الزبير وعبد الرحمان بن الحارث بن هشام ، وقال لهم                  

ال في التابوت في البقرة ، فقال زيد بالهاء وقـال           اختلفتم في لغة فاكتبوها بلغة قريش ، فلم يختلفوا إ         

ثم أمر عثمان رضي اهللا عنه فنسخت أربع نسخ بعث بواحدة إلى الـشام              . غيره بالتاء فكتبوه بالتاء     

وباألخرى إلى الكوفة واألخرى للبصرة وبقيت األخرى في المدينة ، ثم زاد بعد ذلك ثـالث نـسخ                  

لى اليمن وأخرى إلى البحرين ؛ ومن تلك النسخ التي نسخ           أخرى ، وأرسل واحدة إلى مكة وأخرى إ       

عثمان اختلف الحرف والثبت واالتصال واالنفصال وسائر المرسومات كلها ، ألنهـا كانـت فـي                

  .بعضها كذا وفي بعضها كذا وال يجوز بعد ذلك تبديل وال تغيير فيما وضعوه أبدا 

لى رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم         فكان زيد بن ثابت هو الذي كتب القرآن عند نزوله ع            

وهو الذي جمعه ألبي بكر وهو الذي نسخه لعثمان رضي اهللا عنهم ، ولم يكن في كُتّـاب الـوحي                    

أثبت من زيد رضي اهللا عنه وهو الذي نسخه لعثمان رضي اهللا عنه ، وقد كان عبد اهللا بـن أبـي                      

ثُم َأنشَْأنَاه خَلْقًا آخَر    ﴿  : نزل اهللا تعالى    سرح من كُتّاب الوحي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأ           

   الْخَاِلِقين نسَأح اللَّه كاراكتب فتبـارك اهللا أحـسن      :  ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          1 ﴾ فَتَب

الخالقين ، فرمى القلم من يده وارتد كافرا وقال إنما يكتب محمد ما يشاء ، فسبحان من يـضل مـن     

وأما زيد رضي اهللا عنه فكان آية من آيات اهللا ، حفظ القرآن علـى عهـد                 .  من يشاء    يشاء ويهدي 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وحفظ سائر اللغات فكانت الرسائل تـأتي لرسـول اهللا صـلى اهللا      

 عليه وسلم فيجاوبها ويترجم عنها بالفارسية والقبطية والرومية والسريانية وغير ذلك ، وتعلم اللسان             

السرياني في سبع عشرة ليلة ، ثم إن أول من أشكل المصاحف الخليل بن أحمد المـصري ، وأول                   

                                                
   .14 يةاآل المؤمنون ، سورة 1
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من خمس القرآن وعشره الحجاج بن يوسف ، وقيل أن المأمون جرد تخميسه وتعـشيره وتحزيبـه                 

ونقض ما عمل الحجاج لكونه غير مأمون على دين اهللا ، ولم يكن قدوة في الدين ولكنه كان قـدوة                    

لغة والمنطق والعربية ، وأول من وضع العربية وقواعد النحو أمير المؤمنين علي بـن أبـي                 في ال 

: طالب رضي اهللا عنه وهو الذي أملى على أبي األسود الدؤلي والكالم كله ال يخرج علـى ثالثـة                

اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ، وعن األسود نقله ميمون وعنبسة وعبد اهللا بن إسـحاق وغيـره ،                   

: ن أعرابيا قدم المدينة في زمن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه ليقرأ بعض القرآن ، فقرأ                  وسببه أ 

  ﴿     ولُهسرو شِْرِكينالْم نم ِريءب اللّه تبرأ مـن المـشركين   :  بكسر الالم ، فسمعه رجل فقال    1 ﴾ َأن

ال ما يقرأ القـرآن إال      أ: ومن الرسول ، ثم حمله إلى عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه فأمر بالنداء               

عز وجـه  : من يدري اللغة ، ثم أمر أبا األسود أن يضع كتاب النحو بإمالء علي ، فقال أبو األسود       

ثم نقطوا المصاحف ووضعوا العربية عمال على قول رسول اهللا صلى اهللا            . اهللا أن يبرأ من رسوله      

« : وقال ابـن عبـاس       . 2} أن يعرب     أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه فإن اهللا يحب       {: عليه وسلم   

عربيته فالتمسوها في معانيه ، رحـم اهللا امـرءا          : قلت يا رسول اهللا ، أي علم القرآن أفضل؟ قال           

فكان عمـر رضـي اهللا عنـه         . »أصلح من لسانه ولكل شيء حلية وحلية القرآن الصوت الحسن           

. وام يلوكونه بألسنتهم لـوك البقـر        اقرأوا القرآن واعربوه قبل أن يأتي أق      : يحض على ذلك ويقول     

 ،  } من كان في صدره ثالثمائة آية وجد قبره روضة من رياض الجنة            {: وقال صلى اهللا عليه وسلم      

وال ينبغي لحامل القرآن أن يلهو مع من يلهو وال يجهل مع من يجهل ، ألن حامل القـرآن حامـل                     

 النبوءة ومن أوتي نصف القرآن فقـد أوتـي    ومن أوتي ربع القرآن فقد أوتي ربع      { ،   3راية اإلسالم 

   . 4}نصف النبوءة ومن أوتي القرآن كله فقد أوتي النبوءة كلها إال أنه لم يوح إليه 

                                                
   .3 يةاآل التوبة ، سورة 1
   ، بيروت:دار الكتب العلمية فصل في قراءة القرآن بالتفخيم واإلعراب ،  أخرجه البيهقي في شعب االيمان من حديث أبي هريرة ،  2

 ، » إسناده ضعيف جـدا  «: ي المسند بسنده عن أبي هريرة وقال  وأبو يعلى الموصلي ف ؛426:  ، ص 2:  ، ج 1410الطبعة األولى ،    

 ؛ وذكره األلباني في سلسلة االحاديث الـضعيفة  436 ، ص ، 11:  ، ج 1984 / 1404 الطبعة األولى ،     ،  دمشق :دار المأمون للتراث    

 ، انظـر  »وا القرآن والتمسوا غرائبـه   اقرؤ«: كما أورده الغزالي بلفظ  . 522 ، ص ،   3:  ، ج    »ضعيف جدا   « : والموضوعة وقال   

  .260:  ، ص 1: إحياء علوم الدين ، كتاب آداب تالوة القرآن ، الباب الرابع في فهم القرآن وتفسيره من غير نقل ، ج 
مع من يلغـو ،   ال ينبغي له أن يلغو  ،حامل القرآن حامل راية اإلسالم    « : وسمعت الفضيل يقول     «: قال األصبهاني في حلية األولياء       3

وال أن يلهو مع من يلهو ، وال يسهو مع من يسهو ، وينبغي لحامل القرآن أن ال يكون له إلى الخلق حاجة ال إلى الخلفاء فمـن دونهـم ،              

   .  92:  ، ص 8:  ، انظر حلية األولياء وطبقات األصفياء لإلمام الحافظ أبي نعيم األصبهاني ، ج » وينبغي أن يكون حوايج الخلق إليه
األلباني في األحاديث الموضوعة  برواية أبي أمامة الباهلي ، انظر سلسلسة األحاديث الضعيفة والموضوعة لمحمد ناصر  الحديث أورده 4

 فـي      ابـن الجـوزي     وأدرجـه   ؛ 476:  ، حديث رقـم      688:  ، ص    1:  ، ج    1992/ 1412األلباني ، مكتبة المعارف ، الرياض ،        

هذا حديث ال يصح عن رسـول اهللا  « :ربع القرآن ، و قال في رواة الحديث : حفظ القرآن ، من غير ذكر لفظ   ، باب ثواب     الموضوعات

يحيى بن عالء كذاب ، يضع الحديث وبشر بن نمير أسوأ حـاال             : ترك الناس حديث بشر ، وقال مرة        : صلى اهللا عليه وسلم ، قال أحمد        
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ولما بويع أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه واستقامت له اإلمارة بعـد أن كـاد                : قال الرواة     

  : الناس يهرجون قال بعض الشعراء شكرا هللا تعالى 

  

 قضى القضاء وبويع الصـديق *** ن هو بالثناء حقيـق شكرا لم  

   ورجا رجاء دونه العتـــوق *** من بعد ما زلت بسعد نعلـه  

  رأسه فأتاهم الصديق والفاروق *** حفت بـه األنصار عاصـب  

  نفس المؤمل بالبقاء تتـــوق *** وأبو عبيدة والذين بقربهــم  

  هم بذاك عتيـــق وعلي أوال*** وكما يقول لها علي والرضى  

   ان النبوءة واسمه الموثــوق*** فدعت قريش اسمه فأجابـها  

   لكم  فيها ورب محمد مفـروق *** لمن الخالفة من قريش مـا 

  

ولم يزل يقاتل كل مـن ارتـد   . ذكر هنا الذين توقفوا عن بيعة أبي بكر ثم اتفقوا عليه كلهم              

يدع في دين اهللا وال في ملة رسوله خلـال وال دخـال ،   بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى لم         

قاتل أوال مسيلمة الكذاب ومن معه ثم قاتل األسود العنبسي الكذاب بصنعاء اليمن ، ثم أخـذ يجاهـد     

  . في سبيل اهللا فلوال أن خالفته كانت قصيرة لكان من ِفعله العجب 

ان وثمانون غزوة ، حضر مـع       غزوات أبي بكر كلها رضي اهللا عنه اثن       : قال أهل التاريخ      

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مشاهده كلها وهي تسعة وعشرون وثالث وخمـسون غـزوة فـي                  

خالفته ، وكانت خالفته سنتان وثالثة أشهر وعشرة أيام ، ولما مرض رضي اهللا عنه قيل له تطبْب                  

 ، فلما تـوفي رضـي اهللا   فأبى وسلم األمر هللا حتى توفي رضي اهللا عنه وهو ابن ثالث وستين سنة        

  : عنه رثاه حسان بن ثابت فقال 

  

  ِديتَ أبا بكر بما فعـــــال *** إذا تذكرتَ شجوا من أخ ثقــةفاذكر ه  

  بعد النبي وأوفاها بما عمــــــال *** خير الصحابــة أتقاها وأعدلها  

  وأول الناس بمن صدق الرســــال*** الثاني التالي المحمود سيرتــه  

                                                                                                                                              
والقاسـم  يـروي عـن     : وقال ابن حبان    . متروك  : وقال أبو حاتم الرازي       . ن الكذب   كان ركنا من أركا   : منه، و قال يحيى بن سعيد       

   .253 – 252:  ، ص 1:ج  . »أصحاب رسول اهللا المعضالت
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 طاف العدو بهم إذا صعدوا الجبــال*** ني اثنين في الغار المنيف وقد وثا  

  أن ليس في الخلق من يعدل به رجال *** وكان صحب رسول اهللا قد علموا  

  

  خالفة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه   

  

بويع عمر رضي اهللا عنه بوصية أبي بكر بذلك للناس ، ولم ير أزهد منـه                : قال أهل العلم      

ام خالفته في الدنيا ، يقنع بالعيش الخشن واللباس الرثيث حتى أنه يصعد المنبر وعليه مرقعـة        في أي 

فيها أربع عشرة رقعة ، إحداهن بين كتفيه من جلد ، ولم يمد يده لبيت مال المسلمين أكثر مما رتب                    

 لمـا أراد  وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنـد فـتح مكـة   . له ، وذلك أنه كان كثير العيال      

االنصراف إلى المدينة ولى على مكة عتاب بن أسد وجعل رزقه من بيت المال كـل يـوم درهمـا          

واحدا ، فلما انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم راجعا للمدينة خطب عتاب الناس بمكة وقـال             

 كـل يـوم   أيها الناس ، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رزقني من بيت المـال  : لهم في خطبته    

ولما استخلف أبو بكـر بعـد   . درهما واحدا ولست بزائد عليه ، فأجاع اهللا كبد من جاع على درهم         

وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان أبو بكر ينطلق إلى السوق بسلعته وال يأخذ من بيت المـال     

لـى البيـع والـشراء مـع     يا أبا بكر ، إنك قد قلدت أمر الخلق فال يمكنك الفراغ إ    : شيئا ، فقيل له     

قوت عيالي آكد علي من كل شيء ، فجعل له الصحابة درهما مـن      : وظائف المسلمين ، فيقول لهم      

بيت المال كما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أن يترك البيع والشراء ويشتغل بوظـائف                  

ولما توفي رحمه اهللا حـسبوا  المسلمين ، فلما عملوا له ذلك ألقى رأس ماله في بيت مال المسلمين ،         

فلما ولى عمر بن الخطاب رضـي اهللا عنـه          . ما وضع فوجدوه أكثر من الذي أكل من بيت المال           

كان عياله أكثر من عيال أبي بكر فزادوه درهما آخر ، فلما كان عند موته أوصى ابنه عبـد اهللا أن                  

. ه سأل الناس حتى يقضيه كلـه       يقضي عنه ديونه من ماله ال من بيت المال فإن عجز ماله عن دين             

ولمـا ولـى علـي      . ولما ولى عثمان رضي اهللا عنه لم يأكل من بيت المال شيئا ألنه كان موسرا                

. أخرج سيفه ليبيعه في نفقة عياله فرده عليه رجل وأعطاه بعض ماله ولم يمس مال المسلمين قـط               

في أيام خالفته يحرس المدينة  وعمر بن الخطاب أول من سمي أمير المومنين وكان رضي اهللا عنه

طول ليلته وحده ويطوف على سور البلد وعلى جميع األسواق والديار وله في ذلك أخبـار عجيبـة         

وتواريخ غريبة ، منها أنه رآه رجل بالليل وهو يدخل لبعض الديار في خفية فعلَّم تلك الـديار ثـم                     

رجل من أهـل الخيـر      : ي يكفلك؟ قالت    من الذ : أتاها بالنهار ، فوجد فيها عجوزا مريضة فسألها         

يأتيني كل ليلة بقوتي وينظف شؤوني وينصرف ، فعلم أنه أمير المؤمنين عمر رضـي اهللا عنـه ،                   
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ما لهذه الصبيان؟ فقالـت لـه   : ومنها أنه مر بدار فيها بكاء صبيان ال يفترون عنه فدق الباب وقال         

 ، فانطلق لمنزله وأتى بدقيق وسمن ودق الباب         واهللا ما بهم غير شدة الجوع     : امرأة من داخل الدار     

إني مريضة ال أقدر علـى القيـام ، فاسـتأذنها           : خذي واصنعي لهم ما يأكلون ، فقالت        : وقال لها   

ودخل وصنع لهم ما أكلوا بيده وأطعمهم حتى شبعوا ، ثم صار يمشي على يديه وركبتيـه و يقـول             

اللهم إني قد وجدتهم يبكون وتركتهم يضحكون ،        : ل  هكذا يمشي السبع وهم يضحكون ، ثم قا       : لهم  

ومنها أنه خرج رضي    . اللهم إن كنت تعلم أني لم أفعل ذلك اال ابتغاء وجهك فاغفر لي ثم انصرف                

اهللا عنه ليلة يعس ويطوف في أزقة المدينة بالليل فسمع صوتا منكرا في بعض الديار فلم يدر كيـف       

وجد رجال ومعه خمر وامرأة وهو يشرب ويغني ، فلم يكن إال            يصنع ، فتسور الحائط ودخل الدار ف      

أي عدو اهللا ، أ ظننت أن اهللا عز وجل يـسترك منـي   : أن وقف على رأسه وسيفه في يده وقال له    

أما أنا فقـد    : قل ، قال    : يا أمير المومنين ، ال تعجل علي حتى أكلمك ، قال            : على عصيانه؟ فقال    

﴿ : لقوله تعـالى  : بماذا عصيته أنا؟ قال : نت فقد عصيته ثالثا ، قال     عصيت اهللا مرة واحدة وأما أ     

 2﴾ولَيس الِْبر ِبَأن تَْأتُواْ الْبيوتَ ِمن ظُهوِرها        ﴿  :  وقد تجسست علي ، ولقوله تعالى        1﴾ولَا تَجسسوا   

تًـا  وا بـي  وا لَا تَدخُلُ  وين آمن يا َأيها الَّذِ  ﴿  : وأنت قد أتيت بيتي وتسورته من ظهره ، ولقوله تعالى           

 يب روغَي  تَْأِنستَّى تَسح وا  وِتكُملِّموَتُس      لَّكُملَع لَكُم رخَي ا ذَِلكُمِلهلَى َأها ع و تَذَكَّروقد دخلـت أنـت      3 ﴾ ن 

واهللا يـا   : أتحسن مثل هذا وتجرؤ على اهللا بمعصيته؟ فقال         : علي بغير إذن وال تأنس ، فقال عمر         

أمير المومنين لئن عفوت عني ال عدت لمثلها أبدا وإن اهللا يحب التوابين ويحب المتطهرين ، فخرج                 

 َأِشداء علَى الْكُفَّـاِر  ﴿: عمر عنه ولم يعجل عليه بعقوبته ، وهذا من معنى قوله تعالى في هذه اآلية   

 معناه إذا رأى الطـائع العاصـي اسـتتابه وهـداه وإذا رأى         «: قال ابن عباس     . 4﴾بينَهم  رحماء  

العاصي الطائع توسل به إلى اهللا تعالى ورجاه واهللا تعالى أجل وأعز مـن أن يعـصى إال بإرادتـه           

وقضائه ، وهو سبحانه كل يوم في شأن ، غضب على قوم فاستعملهم بأسباب سخطه ورضي علـى     

؛ فَصور الرضى والسخط تنزل في كل وقت من الـسماء علـى جـوارح     »قامهم في رضاه    قوم فأ 

الطائعين والعاصين ال يسئل عما يفعل وهم يسئلون ، فمن يرد اهللا أن يهديه يشرح صدره لإلسـالم                  

ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ، إن ينصركم اهللا فال غالب لكم وإن يخذلكم فمـن ذا                    

م من بعده ، إن هي إال فتنتك تُضل بها من تشاء وتهدي من تشاء ليس في القدرة سبب                   الذي ينصرك 

لوال فـضل اهللا مـا سـبقتُ        : وال في األزل نسب ، شرف بالل وطرد أبو لهب ، فكان بالل يقول               
                                                

   .12 يةاآل الحجرات ، سورة 1
  .  189 يةاآل البقرة ، سورة 2
  .  27 يةاآل النور ، سورة 3
  .29ية اآل  ، سورة الفتح4
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أعمام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، شقي من شقي وسعد من سعد دون علـة ، حكمـة إلهيـة                      

 مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نبي كلهم يطلبون المقام المحمـدي واهللا يخـتص               وجبارية قديمة ،  

، الدعوة عامة والهداية     1}  بعثت داعيا ولست هاديا    {: برحمته من يشاء ، قال صلى اهللا عليه وسلم          

 ، لمـا ُأعطيـت      2﴾ِقيٍم   واللَّه يدعو ِإلَٰى داِر السلَاِم ويهِدي من يشَاء ِإلَٰى ِصـراٍط مـستَ             خاصة ، ﴿  

الشرطة إلبليس قيل له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إنما سلطانه على الـذين يتولونـه ، فمـن                

أشهد أن ال   : لما قال بالل    . سبقت له العناية ُألحق بالسابقين ومن كتبت له الجناية هلك في الهالكين             

ي الرمضاء حتى أشـرف علـى الهـالك ،    إله إال هللا وأشهد أن محمدا رسول اهللا جره المشركون ف   

وأبى أن يزيلها من فمه فشدوه بين أربع أوتاد وأخذوا يضربونه أسياطا ولم يدعون نوعا من أنـواع            

العذاب إال عذبوه به ، وهو يقول أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن محمدا رسول اهللا ؛ فقال رسـول                      

 ، فلما أشرف على الهلكـة       } ذليال فاجعله يقولها عزيزا      اللهم كما قالها   {: اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

أنت الذي أغويتـه  : خلوا عن هذا العبد الضعيف ، فقالوا له : تقدم أبو بكر رضي اهللا عنه وقال لهم  

وكان ينـادي بـأعلى     . هل لكم أن تبيعوه لي؟ فاشتراه منهم ووهبه هللا تعالى           : عن ديننا ، فقال لهم      

:  إال اهللا وأشهد أن محمدا رسول اهللا ؛ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                 أشهد أن ال إله   : صوته  

يا رسول اهللا ، إني لما اشتريته وهبته هللا وليس هللا شـريك ،  : أشركني في عتقه يا أبا بكر ، فقال له    

 ، فكان عمـر رضـي اهللا       3﴾نْه  ُأولَِئك كَتَب ِفي قُلُوِبِهم الِْإيمان وَأيدهم ِبروٍح م       ﴿  : فأنزل اهللا تعالى    

 يبعـث اهللا  {: وقال صلى اهللا عليـه وسـلم   .  ، يعني أبا بكر وبالل 4سيدنا أعتق سيدنا: عنه يقول   

 من نوق الجنة وهو ينادي أشهد أن ال إله إال اهللا وأشـهد أن محمـدا          5بالال  يوم القيامة على ناقتين     

ة ويظهر اهللا نور قلبه على وجهه ويؤخـذ سـواده           رسول اهللا ، فإذا وافى المحشر يكسى بحلل الجن        

 ، وذلك أن الناس يحشرون على صـفة         1} خاالت في خدودهن   6فيزدحم عليه الحور العين فيقتسمنه    

                                                
:  أبو جعفر محمد بن حماد العقيلي في كتاب الضعفاء ، دار الصميعي »بعثت داعياً ومبلغاً وليس إلي من الهدى شيء        «: أخرجه بلفظ    1

في ميزان االعتدال في نقد الرجـال ،        )  748ت  (الحافظ شمس الدين الذهبي     إلمام   ا ؛ 355:  ، ص    2:  ، ج    2000 / 1430الرياض ،   

 الآللـئ المـصنوعة فـي    فـي ) 911ت  (السيوطي ؛ جالل الدين 416:  ، ص   2:  ، ج    1995 / 1416بيروت ،   : دار الكتب العلمية    

 ؛ الفوائد المجموعة للشوكاني ، دار الكتب العلميـة ،     254:  ، ص    1: بيروت ، ج    :  ، كتاب السنة ، دار المعرفة        األحاديث الموضوعة 

 ؛ األلباني في سلسلة األحاديث الـضعيفة  273 - 272:  ص  ،1:  ابن الجوزي في الموضوعات ، باب في ذكر القدر ، ج            ؛ 505: ص

   .275:  ، ص 5: والموضوعة ، ج 
  .25 سورة يونس ، اآلية  2
  .22ية اآل المجادلة ، سورة 3
  .217:  ، ص 4: هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح ، باب مناقب المهاجرين وفضلهم ، باب مناقب بالل بن رباح ، ج  4
 .ناقة  وهو الصواب )  ر( نسجة  جاء في  5
   . فيقتسمنهفتزدحمن عليه بدل)  ر( جاء في نسجة   6
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قلوبهم ال على صور أجسامهم ، ولذلك تظهر ظلمة أبي جهل على وجهه فيسود بسواد الكفر جسمه،              

مردودة ، ودعوة الكاذب مردودة وشهادة الغائب غير        وذلك أن الجسم عارية والعارية ال تعتبر ألنها         

مقبولة ، فمن قال ال إله إال اهللا بلسانه والقلب غائب كتب في الغائبين ، وقائل ال إله إال اهللا من غير                      

يرتُكُم وَأمواٌل  قُْل ِإن كَان آباُؤكُم وَأبنَآُؤكُم وِإخْوانُكُم وَأزواجكُم وعشِ       ﴿  .نفي ما سواه عد من الكاذبين       

اقْتَرفْتُموها وِتجارةٌ تَخْشَون كَسادها ومساِكن تَرضونَها َأحب ِإلَيكُم من اللِّه ورسوِلِه وِجهاٍد ِفي سـِبيِلِه   

ومن خالف قوله فعله فهو للنفـاق        . 2 ﴾ ينفَتَربصواْ حتَّى يْأِتي اللّه ِبَأمِرِه واللّه الَ يهِدي الْقَوم الْفَاِسقِ         

أقرب ، والمنافقون في الدرك األسفل من النار ، واهللا ما ُأعطي عبد ال إله إال اهللا حقـا إال أشـرق                      

لو حـدثتك   : سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جبريل عن فضائل عمر فقال             . عليه نور التوحد    

 إال خمسين عاما ما نفذت فضائل عمـر ، وأن عمـر             بفضائل عمر ما لبث نوح في قومه ألف سنة        

لقد استبـشر بإسـالم عمـر أهـل     : لحسنة من حسنات أبي بكر ؛ فكان صلى اهللا عليه وسلم يقول        

السماوات واألرض وإن الحق لينطق على لسانه وإن من أمتي لمحدثين وإن عمر منهم ، واهللا مـا                  

  .سلك عمر فجا إال سلك الشيطان فجا غيره 

كان عمر رضي اهللا عنه عالما بسياسة الرعية عدال في كل قـضية بريئـا   : أهل السير  قال    

من الكبر رفيقا بالضيف رحيما للغريب ، من رآه في جيشه ظنه أنه أقل الناس ، ولما أوتي بحليـة                    

لما كنت أنـت أمينـا      : إن الذي أدى هذا ألمين ، فقيل له         : كسرى صار يقلبها بعود في يده ويقول        

وقد كانت الحشرات فـي     . الناس أمناء ، وذلك أن عدل السلطان يوثر الرحمة في قلوب العباد             كان  

عهد آدم ال تعدوا على الناس وال على بعضها حتى قتل قابيل هابيال تهـاجرت الوحـوش وتعـادت     

البهائم والحشرات ، ووقع االعداء في القلوب وظهر الحسد وهاج البغـي وصـار قابيـل يرضـخ               

انات ويأكلها وهي تزيد نفورا ، وكانت جميع النباتات كلها نفاعة حتى عبدت األصـنام             رؤوس الحيو 

وجعل هللا شركاء ، وذلك يزيد فسادا إلى أن قيل في عيسى ولد اهللا فلم يبقى من سـائر النباتـات إال          

 الثالثون نوعا التي ُأنزلت مع آدم حين نزل ، وهي عشرة أنواع يؤكل ظاهرها وباطنها ، وعـشرة                 

                                                                                                                                              
 يحشر األنبياء يوم القيامة على الدواب ليوافوا من قبورهم المحشر ويبعـث         «: هذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الصغير بلفظ          1

على ناقتي العضباء وأبعث على البراق خطوها عند أقصى طرفها ويبعث بالل صالح عليه السالم على ناقته ويبعث ابناي الحسن والحسين   

على ناقة من نوق الجنة فينادي باألذان محضا وبالشهادة حقا حقا حتى إذا قال أشهد ان محمدا رسول اهللا شهد له المؤمنون مـن األولـين          

ريج إال يحيى بن أيوب تفرد به أبو صالح وال يروى عن            بن ج الم يروه عن    « : وقال   »واآلخرين فقبلت ممن قبلت وردت على من ردت       

  : دار عمـار  ،المكتب اإلسالمي ، باب الهاء من اسمه هاشم ،  - المعجم الصغير  - ، انظر الروض الداني      »أبي هريرة إال بهذا اإلسناد      

 الموضوعات بلفظ مغاير لروايـة       و كذا أدرجه ابن الجوزي في كتاب        ؛ 255:  ، ص    2:  ، ج    1405/1985 الطبعة األولى ،      ، بيروت

:  ، ص 3: الطبراني والشطيبي ، انظر الموضوعات ، كتاب البعث وأهوال القيامة ، باب صفة حشر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ج 

244 -245  .   
  .24ية اآل التوبة ، سورة 2
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أنواع يؤكل ظاهرها ويرمى باطنها ، وعشرة أنواع يؤكل باطنها ويرمى ظاهرها ، وما عـدا ذلـك          

 الْـَأرض  وتَنـشَقُّ  ِمنْه يتَفَطَّرن السماواتُ تَكَاد﴿ : قال اهللا العظيم . صار غابا وخشُبا يأكله السوس 

تَِخراُل وا الِْجبدا َأن ، هوعِن دمحِللر او؛ وأكثر ما ظهر الجدري ومرائر الشجر عام الفيـل  1 ﴾لَد  .

يا أمير المؤمنين ، إن لها      :  كسرى وقيل له     2ولما استفتحت الفرس أتى عمر رضي اهللا عنه بقلنسوة        

تعالى اهللا أن يكـون لـه شـريك         : سراً عجيبا لم يضعها مريض على رأسه إال برئ ، فقال عمر             

عوا منها موضعا ، فوجدوا فيها قرطاسا مكتوبا باللسان العربـي فـي            افتشُوها ، ففتشوها حتى لم يد     

 الَ ِبالِْقسِط قَآِئماً الِْعلِْم وُأولُواْ والْمالَِئكَةُ هو ِإالَّ ِإلَـه الَ َأنَّه اللّه شَِهد﴿ : أصغر ما يكون وفيه مكتوب 

ِإالَّ ِإلَـه وه ِزيزالْع ِكيماهللا آدم صفي اهللا ، ال إله اال اهللا نوح نجي اهللا ، ال إله إال  ، ال إله إال3 ﴾الْح 

اهللا إبراهيم خليل اهللا ، ال إله إال اهللا موسى كليم اهللا ، ال إله اال اهللا عيسى روح اهللا ، ال إله إال الـه                    

محمد رسول اهللا ، اسكن أيها الوجع كما سكن عرش الرحمان على الماء بحق الذي له ما سكن فـي    

 ال تظهر الفتن مـا      {: وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم يقول         . ليل والنهار وهو السميع العليم      ال

   . 4}دام عمر حيا 

وقد كان عمر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في بعض مغازيه فعطـش النـاس فقـال            

اهللا عليه وسلم فجـاءت  يا رسول اهللا ، ادع اهللا لنا أن يسقينا من عنده ، فدعا رسول اهللا صلى     : عمر

وكتب عمر إلى أبي موسى األشعري أن يتـزاوروا         . سحابة حتى روى الناس كلهم وسقوا وأقلعت        

وال يتجاوروا ألن بعد الديار يوجب المحاب وقربها يوجب التحاسد ، ما أضيف شيء لشيء أحـسن            

 عليه وسلم فوجـده  ودخل عمر يوما على رسول اهللا صلى اهللا  . من علم إلى حلم أو عفو إلى مقدرة         

يا رسول اهللا ، كسرى وقيصر يتنعمان في الدنيا وأنت لـم  : متكئا على حصير قد أثر في جنبه فقال       

يا عمر ، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم           {: تتخذ فراشا يحول بينك وبين األرض ، فقال         

 إنما مثلي ومثل الـدنيا  { ، يا عمر ،5}؟ ، يا عمر ، ما ترضون أن تكون لهم الدنيا ولنا اآلخرة      الدنيا

                                                
   .91-90ية اآل مريم ، سورة 1
   .غطاء للرأس  ما يلبس في الرأس ،2
  .18 يةاآل آل عمران ،ة  سور3
   .606:  ، ص 6:  ، ج » وأشار إلى عمر  ،ال يصيبكم فتنة ما دام فيكم« : جاء في الفتح الباري البن حجر عن أبي ذر بلفظ   4
بـن الْخَطَّـاِب   َأوِفي شَك َأنْتَ يا ا  . . . «:  في رواية البخاري جاء بلفظ  آخر ضمن حديث مطول مع ذكر قوله صلى اهللا عليه وسلم        5

 ، باب الْغرفَة والْعلِّيِة الْمشِرفة وغير الْمشِرفة ِفي السطوِح وغيرها كتاب المظالم ،  ،»  . . . ُأولَِئك قَوم عجلَتْ لَهم طَيباتُهم ِفي الْحياِة الدنْيا

ما يبكيك؟  : في جنب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبكيت فقالفرأيت أثر الحصير . . . «  : وفي رواية لمسلم    ؛ 105:  ، ص 3: ج 

 أما ترضى أن تكون لهما  : إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول اهللا ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ، يا رسول اهللا :فقلت

:  ، ص    4: ﴾ ، ج     وإن تظاهرا عليه     ﴿ييرهن وقوله تعالى     باب في اإليالء واعتزال النساء وتخ      ، كتاب الطالق ،    » الدنيا ولك اآلخرة ؟     

   .466:  ، ص 1:  ، ج  م1968 األولى الطبعة  ، بيروت : دار صادر ،بن سعدلمحمد   ؛ انظر كذلك الطبقات الكبرى191
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فكان عمر رضي اهللا عنه ما يبالي        . 1}كراكب في يوم صائف استظل تحت شجرة ثم راح وتركها           

:  يا عمر ، إنه قد أتاني جبريل وقال لي            {:ثم قال صلى اهللا عليه وسلم       . بعد ذلك بشيء من الدنيا      

ى الدنيا أن تمرري وتكدري وتشددي على أوليـائي         السالم يقرئك السالم ، ويقول لك إني أوحيت إل        

حتى يحبوا لقائي ، وتسهلي وتوسعي وتطيبي ألعدائي حتى يكرهوا لقائي فإني قـد جعلتـك سـجنا          

 ، يا عمر ، من أراد أن يؤتيه اهللا علما من غير تعلم وهديا من غير هداية                  2ألوليائي وجنة ألعدائي    

عزا من غير عشيرة ،     :  العبد في الدنيا أورثه اهللا ثالث خصال         فليزهد في الدنيا ، ياعمر ، إذا زهد       

وغنى من غير مال ، وعلما من غير تعلم ، ياعمر ، إن اهللا تعالى يحب األصفياء األخفياء األبريـاء   

 رؤوسهم ، المغبرة وجوههم ، المخمصة بطونهم ، الذين لو استأذنوا على األمراء لم يـؤذن          3الشعثة

منعمات لم ينكحوا وإن غابوا لم يفتقدوا وإن طلعـوا لـم يفـرح بطلعـتهم ، وإن             لهم وإذا خطبوا ال   

: يا رسول اهللا ، كيف لي برجل منهم ؟ قـال       : مرضوا لم يعادوا وإن ماتوا لم يشهروا ، فقال عمر           

أشهل ذو صهوبة بعيد ما بين المنكبين ، معتدل         : ومن أويس يا رسول اهللا ؟ قال        : فذلك أويس، قال    

ة ، أدم اللون شديد األدمة ، ضارب بذقنه إلى صدره ، رام ببصره إلـى موضـع سـجوده ،                     القام

واضع يمينه على شماله ، يتلو القرآن ويبكي على نفسه ، ذو طمرين ال يؤبه له ، لو أقسم علـى اهللا    

وليـاء  ألبره ، أال وإن تحت منكبيه األيسر لمعة بيضاء ، أال وإنه إذا قام الناس يوم القيامة قيـل لأل                

قف فاشفع فيشفعه اهللا في مثل ربيعة ومضر ، ياعمر ويـاعلي ، إذا              : ادخلوا الجنة ، وقيل ألويس      

   . } لقيتماه فاطلباه يستغفر اهللا لكما يغفر اهللا لكما

ولما توفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان عمر يطلبه عشر سنين إلى السنة التي مـات       

زواج النبي صلى اهللا عليه وسلم ، فلما رأوا أمراء الـيمن قـد أتـت    فيها عمر حج فيها وحج معه أ      

وما تسأل عـن ذلـك يـا أميـر          : هل فيكم أويس بن عامر القرني ؟ فقالوا         : للموسم فسألهم عمر    

المؤمنين، فو اهللا ما فينا أحمق وال أحوج منه ، وإنه لتأتي عليه السنون ما يـرى لنـا وجهـا ، وال        

قط قوته من المزابل ، يلتقط نوى التمر ثم يبيعه ويتقوت منه عند إفطاره ، وإن                يأكل طعامنا وإنما يل   

واهللا لقـد  : وجد في الزبل حشفةًًً أو تمرة حبسها ألفطارهن وال يأوي إال وحده ، فبكى عمر وقـال               

:  أخبرنا عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه يشفع في مثل ربيعة ومضر ، فقام رجل بمنىً وقال                  

ا أمير المومنين ، إن أويسا ابن أخي وإنه أهون من أن نرفعه إليك وإنه ليرعى إبلنا وإنـه لحقيـر                  ي

فخـرج عمـر وعلـي         : بأرض عرفات ، قال     : أين نجده ؟  فقالوا      : بين أظهرنا ، فقال لهم عمر       
                                                

   .588:  ، ص 4:  ، ج » هذا حديث حسن صحيح«   :قال أبو عيسىرواه الترمذي في سننه ، و 1
:  ، ج  في أي الناس أشد بالء    ،فصل    البيهقي في الشعب ،       ؛ 7:  ، ص    19:  ، ج    المعجم الكبير ث رواه الطبراني في     شطر هذا الحدي   2

  .149:  ،  ص 7
  .الشَّعثُ ، الِْتباد الشعِر واغِْبراره ، وتفرقُه وتَنَفُّشُه  3
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الـصفة  من ساعته يطلبانه في عرفات ، فإذا هو قائم يصلي إلى شجرة واإلبل حوله ترعى فعرفوه ب               

الـسالم  : السالم عليك ورحمة اهللا ، فقال : التي وصفه بها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ثم قاال  

: ما اسـمك؟ قـال   : راعي إبل وأجير قوم ، قاال       : من الرجل؟ قال    : عليكما ورحمة اهللا ، فقاال له       

: لذي سمتك به أمك ، قـال        إن أهل السموات واألرض كلهم عبيد اهللا ، ما اسمك ا          : عبد اهللا ، قاال     

إن رسول اهللا وصـفك  : ومن أين عرفتماني؟ قاال    : ألست أويسا؟ قال    : وما تريدان من اسمي؟ قاال      

لنا وأخبرنا أن تحت منكبيك األيسر لمعة بيضاء فارفع ذراعك فرفعه فإذا اللمعة ، فقاال نشهد أنـك                  

غفاري نفسي وال غيري ولكـن نـستغفر اهللا         ما أخص باست  : ألويس فاستغفر لنا يغفر اهللا لنا ، قال         

: لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ، فمن أنتما وقد عرفكما اهللا أمري؟ قـال علـي    

جزاكما اهللا خيرا عن هذه     : أما أنا فعلي وهذا أمير المؤمنين عمر ، فجدد أويس السالم عليهما وقال              

مكانك حتى آتيك بنفقة من نفقاتي      : ك خيرا ، ثم قال له عمر        وأنت فجزاك اهللا عن نفس    : األمة ، قال    

ال ميعاد بيني وبينك وال أراكما بعد اليوم ، تعرفاني عندي مـن رعـايتي           : وثياب من ثيابي ، فقال      

كؤود ال يجوزها إال كل ضامر مِخفّ       ُُ أربعة دراهم ال أدري أآكلها أم ال ، وبين يدي ويديكما عقبة           

ليت عمر لم تلده أمه يا ليتها عاقر لم         : صيحة كاد أن يغشى عليه وهو يقول        مهزول ، فصاح عمر     

يا أمير المؤمنين ، خذا أنتما من       : تعالج حملها ، أال من يأخذ الدنيا عني بما فيها ولها ، فقال أويس               

م ها هنا حتى آخذ أنا من ها هنا ، فولى عمر وعلي ناحية مكة وساق أويس إبله حتى وافى بها القـو   

الكوفة بحيث ال يعرفني    : أين تريد؟ فقال    : وخلى عن الرعاية وأراد االنصراف فتبعه عمر وقال له          

: أكتب لك إلى عاملها وأوصيه بك في خفيـة ، فقـال        : أحد وال أعرف أحد إال اهللا ، فقال له عمر           

   .2 أحب إلي من الناس ، وودعه وانصرف1ألن أكون في عزه

سمعت خبره قدمت الكوفة قاصدا رؤيته فوجدتـه علـى شـاطئ            فلما  : قال هرم بن حيان       

وعليك السالم يا هرم بن حيـان ، قـال   : السالم عليك ، فقال : الفرات يتوضأ فعرفته بالصفة فقلت    

فخنقتني العبارة وأخذتني منه دهشة لما عرفني من غير سبق معرفة ، وأردت أن أصـافحه                : هرم  

جـل اهللا ال  : اهللا ، فقال :  أنت يا هرم ومن دلك علي َّ؟ فقلت   كيف: فبكيت حتى بكى لبكائي ثم قال       

: من أين عرفت اسمي واسم أبي؟ قـال         : إله إال اهللا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعوال ، فقلت             

أنبأني العليم الخبير ، لما كلمت نفسي نفسك عرفت روحي روحـك وإن أرواح المـؤمنين ليعـرف     

يـا أويـس ،     : فقلت  : بون بروح اهللا وإن تأت بهم المنازل ، قال هرم           بعضهم بعضا كما أنهم يتحا    

                                                
 .ِعز اهللا سبحانه تعالى  1
 ، »كتبنا غير حديث في قصة أويس ما كتبنا أتم منـه  :  قال سلمة بن شبيب    «: ابه وقال   قصة أويس ذكرها أبي نعيم األصبهاني في كت        2

   .83 - 81:  ، ص 2:  ، ج 1967 / 1387بيروت ، : انظر حلية األولياء وطبقة األصفياء ، دار الكتاب العربي 
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أما إني لم   : حدثني عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بحديث سمعته منه أو وصلك عنه ، فقال له                  

ألق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإنما لقيت أصحابه وإني ال أريد أن أكون محدثا وال قـصاصا                   

اقرأ علي آيات من كتاب اهللا حتى أسـمعها منـك ،            : نفسي شغل عن الناس ، فقلت       وال مفتيا ، في     

أعـوذ بـاهللا    : وأوصني بوصية حتى أحفظها عنك ، فإني أحبك في اهللا تعالى ، فأخذ بيدي وقـال                 

 خَلَقْنَاهمـا  ِعِبين مالَا بينَهما وما والَْأرض السماواِت خَلَقْنَا ما والسميع العليم من الشيطان الرجيم ، ﴿ 

 ولَا شَيًئا مولًى عن مولًى يغِْني لَا َأجمِعين يوم ِميقَاتُهم الْفَصِل يوم يعلَمون ِإن لَا َأكْثَرهم ولَِكن ِبالْحقِّ ِإلَّا

مه ونرنصن ِإلَّا يم ِحمر اللَّه ِإنَّه وه ِزيزالْع الرثم صاح صيحة ظننت أنه يغشى عليه منها 1 ﴾ِحيم ، 

يا ابن حيان ، مات أبوك حيان وتوشك أنت أن تموت فإما إلى الجنة وإمـا إلـى النـار ،                     : ثم قال   

ومات آدم ونوح وإبراهيم ويحيى وعيسى روح اهللا ، ومات محمد حبيب اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم        

مات أخي وصديقي عمر بن الخطاب رضي اهللا عنهمـا ،           وعليهم أجمعين ومات أبو بكر الصديق و      

قد نُعي لي في باطني في ليلة البارحة وأنـا وأنـت   : يرحمك اهللا إن عمر لم يمت ، فقال         : فقلت له   

هـذه وصـيتي    : في الموتى ثم صلى على النبي صلى اهللا عليه وسلم ودعا بدعوات خفاف ثم قال                

فة عين ما بقيت في الدنيا وانصح جميع الناس ، وإيـاك            إليك فعليك بذكر الموت ال يفارق قلبك طر       

اللهم إن هذا يزعم أنه يحبني فيك وقـد زارنـي    : أن تُفارق الجماعة وادع اهللا لي ولنفسك ، ثم قال           

من أجلك فعرفني وجهه في الجنة وادخله وإياي في دار السالم واحفظه مادام في الـدنيا وارضـه                  

السالم عليك يا هرم ورحمة     : ن الشاكرين واجزه عني خيرا ، ثم قال         باليسير منها واجعله ألنعمك م    

اهللا وبركاته ، ال أراك بعد اليوم تطلبني ، فإني أكره الشهرة وأحب الوحدة ، فال تسأل عنـي أحـدا                   

واعلم أنك مني على بال ، وإن لم أرك وترني واذكرني وادع اهللا لي فإني سأذكرك وأدعو اهللا لـك                    

انصرف عني ، فأردت أن أمشي معه ساعة وتركني باكيا وانصرف فلـم أدر أيـن                إن شاء اهللا ثم     

  .صار بعد ذلك 

فلما غزونا أذربيجان خرج معنا أويس رحمه اهللا فلمـا رجعنـا            « : قال عبد اهللا بن مسلمة        

مرض في الطريق فحملناه فمات فأردنا دفنه فإذا نحن بقبر وماء مسكوب وكفن وحنوط ، فغـسلناه                 

لو علّمنا قبره فرجعنا لنعلم القبـر  :  وصلينا عليه ودفناه وانصرفنا ونحن بأرض قفراء ثم قلنا       وكفناه

 أويـس   {: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . »فلم نجده فتعجبنا من خفائه رحمه اهللا حيا وميتا          

هللا عليه وسـلم بـرّه      أويسا من رسول اهللا صلى ا     منح   إنما   «:  ، قال أصبغ     2}القرني خير التابعين    

                                                
  .42 - 38  يةاآل الدخان ، سورة 1
إن خير التابعين رجـل يقـال لـه         : إني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول           قال   «: وهو في مسلم برواية عمر بن الخطاب         2

 وأخرجـه   ؛189:  ، ص 7: ، انظر صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا عنهم ، باب من فضائل أويس القرني ، ج              »أويس
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بأمه ، و كان يمكث زمانا في بيته لم يجد ما يخرج به مع الناس إلى الصالة وإنما كان يصلي فـي                      

اللهم من مات جوعا أو عريانا فال تؤاخذني به ؛ وربمـا لـم              : أخالف رثة ليله ونهاره وكان يقول       

اللهم إني أعوذ بك من كـل   : يجد ما يستتر به فيدخل في قطعة حصير بالية وإذا ضره الجوع يقول     

  . كبد جائع 

عبد اهللا بن الزبير وقيس بن عبادة واألحنـف بـن قـيس        : ومن سادات التابعين أربعة نفر        

وشريح بن الحارث الكندي استقضاه عمر رضي اهللا عنه على الكوفة ألنه كان أعلم الناس بالقضاء،                

 وخالف عليه ابن الزبير ، وكان شريح ممن         فأقام بها قاضيا خمسا وسبعين سنة إلى أن ولى الحجاج         

  .وافق على ذلك فامتنع شريح من الحكم ثالث سنين ومات رحمه اهللا 

ولما استفتحت مصر في خالفة عمر رضي اهللا عنه استولى عمرو بن العاص ، فلما دخـل                   

نا سنّة ال   إن للنيل عند  : شهر يونيه وهو عندهم حزين إلى أن أتى أهلها عمرو بن العاص وقالوا له               

إذا انتصف هذا الشهر عمدنا إلى جاريـة بكـر حـسنة     : وما ذلك؟ قالوا    : يفيض إال بها ، قال لهم       

إن : رضينا أبويها باألموال وألبسنا عليها الحلي والحلل وألقيناها في النيل فحينئذ يفيض ، فقال لهـم       

شيئا فأتى الناس إلـى عمـرو بـن    فمكثوا ثالثة أشهر والنيل لم يفض عليهم     . اإلسالم يهدم ما قبله     

إن لم نفعل عادتنا جذبنا ، فكتب عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب رضـي اهللا                : العاص وقالوا له    

بسم اهللا الرحمن الرحيم ، من عبد اهللا عمر       : عنهما بذلك ، فأتوا عمر بن الخطاب بطاقة وكتب فيها           

نما تفيض من قبلك فال تفـض وإن كـان اهللا      أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر أما بعد ، فإن كنت إ           

ثم أرسل البطاقـة لعمـرو بـن    . الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل اهللا الواحد القهار أن يجريك  

ألقها في النيل ، فألقاها يوم الجمعة فأصبحوا يوم السبت وقد فاض النيل في ليلتـه        : العاص وقال له    

ة من ذلك الوقت ولم يشاهد النيل فاض قطّ  مثل ذلك المقدار             ستة عشر ذراعا ، وقطع اهللا تلك العاد       

إال مرتين ، هذه الواحدة واألخرى في زمن موسى عليه السالم لما أهلك اهللا فرعون ، فكان عمـر                   

أني قلت يا رسول اهللا ، لو اتخـذنا       : الحمد هللا الذي وافق مراده مرادنا في أشياء كثيرة منها           : يقول  

 بكـسر الخـاء     1﴾واتَِّخذُواْ ِمن مقَاِم ِإبراِهيم مصلى      ﴿  : صلى ، فأنزل اهللا تعالى      من مقام إبراهيم م   

وهو المشهور من القراءات ، وقلت يا رسول اهللا ، أحجب نساءك فإنهن يـراهن البـر والفـاجر ،                  

﴿ :  تعـالى    فأنزل اهللا تعالى آية الحجاب ، وقلت يا رسول اهللا ، لو صلينا لبيت الحرام ، فأنزل اهللا                 

                كُونِلَئالَّ ي هشَطْر كُموهجلُّواْ وفَو ا كُنتُمثُ ميحاِم ورِجِد الْحسالْم شَطْر كهجلِّ وتَ فَوجثُ خَريح ِمنو

                                                                                                                                              
 ، 2:  ، انظـر ج  »بإحسان  . . .« وزاد في الحديث لفظ    األصبهاني في حلية األولياء وطبقة األصفياء برواية عبد الرحمان بن أبي ليلى           

  .86: ص 
  .125 يةاآل البقرة ، سورة 1
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ـ             م ِنعمِتـي علَـيكُم ولَعلَّكُـم       ِللنَّاِس علَيكُم حجةٌ ِإالَّ الَِّذين ظَلَمواْ ِمنْهم فَالَ تَخْشَوهم واخْـشَوِني وُألِت

ونتَدنهر من عسل ونهر    : وضع اهللا في الدنيا أربعة أنهار من الجنة         « : وقال كعب األحبار    . 1﴾تَه

 3» 2من اللبن ونهر من خمر وهو الفرات ونهر من الماء وهو سيحان ونهر من اللبن وهو جيحـون          

  .ذكره في كتاب الهداية 

يـا راعـي    : ة من عمره حج رضي اهللا عنه فمر بعبد يرعى غنما فقال             ولما كان آخر سن     

قل لسيدك أكلهـا    : إني أجير وليس الغنم لي ، فقال له عمر          : بعني شاة ، يريد اختباره ، فقال العبد         

أعتقتك كلمـة فـي الـدنيا    : وأين اهللا؟ فبكى عمر واشتراه وأعتقه هللا ، وقال له : الذئب ، قال العبد   

  . قك في اآلخرة ولعلها تعت

ولم يكن في الخلفاء من تهابه الخلق مثل عمر رضي اهللا عنه ، ألنه كان لألرامل كـالزوج                    

وأما نظـره   . ذهبت تسعة أعشار العلم     : المقيم ولأليتام كاألب الرحيم ؛ فلما توفي عمر قال الناس           

ذي عده منها المؤرخـون     في الدين وجهاد المشركين وتأييد المؤمنين فال تكاد تعد وال تحصى ، وال            

 غزوة ، منها المشاهد النبوية كلها وهي تسعة وعشرون ، ومنها أربع للشام خـرج   4ثالثمائة وثمانين 

فيها بنفسه ، ومنها واحدة لفتح بيت المقدس ألنهم قالوا لما حصرت ال يستفتحها إال من اسـمه كـذا         

نها مائتان وأربع وخمسون لبالد فارس      فجاء بنفسه فلما رأوه خرجوا منها ، ومنها خمسون للروم وم          

  . وبالد األعاجم ، كل ذلك مع محاصرات وزحوفات ال تكاد تنضبط وال تفي بذكرها المجلدات 

وما َأصابكُم من مـِصيبٍة     ﴿  : اهللا تعالى يقول    : وفي أيام خالفته زلزلت األرض فقال للناس          

 فما أسرع ما بدلتم وغيرتم في دين اهللا ، واهللا لئن عادت هذه              5 ﴾ كَِثيٍرفَِبما كَسبتْ َأيِديكُم ويعفُو عن      

وفي أيام خالفته سنة    . الزلزلة َألخْرجن من بين أظهركم ، وكانت الزلزلة سنة عشرين من الهجرة             

ثمان عشرة من الهجرة كان الجذب العظيم حتى أوت الوحوش إلى اإلنس وفرت من الصحاري إلى                

. جاء في تلك السنة طاعون الجارف مات فيه كثير من الصحابة رضـي اهللا عـنهم                 العمران ، ثم    

ولما استفتح بيت المقدس سنة ستة عشر من الهجرة كتب عمر رضي اهللا عنه التاريخ ، وفي هـذه                   

السنة نزل سعيد بن أبي وقاص رضي اهللا عنه الكوفة وفتح على يدي عبيدة بن الجراح و خالد بـن               

عنهما الشام و القادسية وحلوان والدقة والرها وحـران ورأس العـين وصـابور              الوليد رضي اهللا    

                                                
   .150 يةاآل البقرة ، سورة 1
 .جيحان بدل جيحون وهو الصواب ) ر(جاء في نسخة  2
 ، »نيل كل من أنهار الجنـة       سيحان وجيحان والفرات وال   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        :  عن أبي هريرة قال      «: وفي صحيح    3

   . 149:  ، ص 8: انظر الصحيح ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب ما في الدنيا من أنهار الجنة ، ج 
  .ثالثمائة وثالثين غزوة ) ر(جاء في نسخة  4
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ونصبيين وعسقالن وطرابلس الشام وما بين ذلك من السواحل إلى بيت المقـدس وإلـى بيـسان و                  

ومما استُفتح على يديه رضي اهللا عنـه تـستُر ، ونهـاود             . اليرموك واألهواز والقيسارية ومصر     

  .هان وبالد فارس كلها والروم وغيرها والري وما واالها وأصب

ومن فضائل عمر رضي اهللا عنه لم يستطل قط على مسلم بلسانه مادام في الخالفـة ، بـل                   

ينزل الشريف منزلته والوضيع منزلته وال يخاف في اهللا لومة الئم ، وينزل نفسه في مـال الـدنيا                   

الك على أموال المسلمين فخذ منهـا مـا         إن اهللا تعالى قد أو    : منزلة رجل من المسلمين ،  فقيل له         

إنما أنا كولي مال اليتيم إن احتجت أكلت بـالمعروف وإن اسـتغنيت             : تقوم به ضروراتُك ، فيقول      

ولما حج عمر رضي اهللا عنه آخر حجته حج معه أمهات المؤمنين ووكـل عمـر بهـن      . استعففت  

زدحام الطرق ، فلما مر رضـي       عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف يذوذان الناس عنهن في ا           

ال إله إال اهللا العلي العظيم المعطي من شاء ما شاء ، قد كنـت فـي هـذا                   : اهللا عنه بضجنان قال     

 للخطاب وأنا في مزرعة مدرعة صوف ، وكان عليّ فظا يضربني إذا قصرت              1الوادي أرعى غنما  

  : ثم أنشا يقول ويمنعني إذا عملت ، وقد أمسيت الليلة ما بيني وبين اهللا أحد ، 

  

  يبقى اإلله ويفنى المال والـولد ***  ال شيء مما ترى تبـقى بشاشتــه  

  والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا ***  لم تغن عن هرموز يوما خـزائنـه  

   2والجن واإلنس فيما بينهما ورد***  وال سليمان إذ تجري الرياح بــه  

   ن كل أوب إليها وافد يعــدم***  أين الملوك التـي كانت قوافلــها  

   البد من ورده يوما كـما وردوا***  حوض من الموت مورود بال كذب 

  

يا أمير المؤمنين ، مـا لـك تكثـر          : ثم أخذ يكثر الدعاء لنفسه بالموت فقال له ابن عباس             

 امـا  الدعاء حتى خشيت أن يكون ذلك أسهل لك عند نزوله؟ فماذا مللت من العيش؟ اما تقوم فاسدا؟         

كيف ال أتمنى الموت وأطلب القدوم على اهللا وليس أرى في الناس إال             : تعين صالحا؟ فقال له عمر      

فاتح فاه للهوة من الدنيا ، إما بحق ال ينوبه أو بباطل ال ينالُه ، ولوال أن يسألني ربي عنهم لفـررت               

ا هم رجل قط إال لـزم قلبـه   منهم ، و تصبح األرض مني بال قع يا ابن عباس ، واهللا ما كانت الدني     

فقر ال يدرك غناه وهم ال ينقضي مداه وشغل ال تنفذ أواله وأمل ال يبلـغ منتهـاه ،                   : أربع خصال   

  . واهللا ما الخمر صرفا فَأذهب بعقول الرجال من الطمع 
                                                

  .إبل بدل غنم ) ر(جاء في نسخة  1
 .جرد بدل ورد ) ر(جاء في نسخة  2
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وكان عمر رضي اهللا عنه قد تزوج أم كلثوم بنت علي وفاطمة رضي اهللا عنهما ، وذلك أن                    

زوجها لي فـإني    : يا عمر ، إنها صغيرة ، فقال عمر         : رضي اهللا عنهما فقال له علي       عمر خطبها   

يا عمر فإني أبعثها إليك فـإن رضـيتها فقـد    : أنتظر من كرامتها ما ال ينتظره أحد ، فقال له علي      

احملي هـذا البـرد     : زوجتكها ، ثم انصرف علي إلى منزله وأعطى البنته أم كلثوم بردا وقال لها               

يا أمير المؤمنين ، هذا البرد الذي قال لك أبي فإن رضيته فهو لـك ،           :  بن الخطاب وقولي له      لعمر

مثلك يفعـل مثـل     : قد رضيته ، ثم وضع يده في ساقها حتى كشف عن ساقها فقالت له               : فقال لها   

عثتنـي  يا أبت ، إنـك ب : واهللا لوال أنك أمير المؤمنين لكسرت أنفك ، ثم جاءت أباها وقالت له           ! هذا

أي بنية ، إنه بعلك وقد زوجتك إياه ؛ ثم خرج عمـر إلـى مجلـس مـن                   : لرجل زان ، فقال لها      

رفئوني فقد تزوجت أم كلثوم بنت      : المهاجرين في روضة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال لهم            

ل نـسب   ك {: علي ، واهللا ما حملني على ذلك إال أني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول                  

 ، وإن لي برسول اهللا نسبا وأردت أن أجمـع إليـه             1}وصهر ينقطع يوم القيامة إال نسبي وصهري        

الصهر ، فرفئوه فتزوجها وأصدقها أربعين ألف درهم ومات وذلك دين عليه ، فكان عبد اهللا ولـده                  

بنت عمر،  ولما تزوجها ولدت له قبل موته زيد بن عمر ورقية           . يخلص عنه شيئا فشيئا حتى أوفاه       

وتوفيت أم كلثوم وابنها زيد في وقت واحد في يوم واحد حتى لم يرث أحد أحدا ، وذلـك أن زيـدا                  

. خرج في الليل يصلح بين قوم فضربه رجل فشجه فمات منها ، ووافق موته وموت أمه نفسا واحد                 

ط ولما رجع عمر من حجه نزل في البطحاء بأسفل مكة وجمع كومة من التراب والرمـل ثـم بـس             

اللهم إنه كبر سـني ورق جلـدي وضـعفت    : عليها ردائه واضطجع ثم رفع يديه إلى السماء وقال        

ثم قدم مكة سنة ثالث وعشرين      . قوتي وخشيت االنتشار فاقبضني اللهم إليك غير عاجز وال مضيع           

ـ               ل من الهجرة فلقيه أبو لؤلؤة غالم المغيرة بن شعبة واسمه فيروز وكنيته أبو لؤلـؤة ، وكـان يعم

يا أمير المؤمنين ، إن المغيـرة قـد         : الرحى ويعطي لسيده المغيرة أربعة دراهم ، فلما لقيه قال له            

اتق اهللا وأحسن إلى موالك ، فغضب أبو        : أثقل علي فكلمه لي عسى أن يخفف عني ، فقال له عمر             

               ه من الجهتـين ،    لؤلؤة وأقسم في قلبه ليقتلن عمرا ، ثم صنع خنجرا له رأسان ويده في وسطه وسم

                                                
:  ، ج   مدينة دمـشق   تاريخ  ابن عساكر في    ؛ 323:  ، ص    4:  ، ج     القاهرة  : مؤسسة قرطبة  حسن ، : رواه احمد في المسند ، وقال        1

الحـاكم فـي   :   عنـد كـل مـن    »كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إال ما كان من سببي ونسبي  « :  وروي بلفظ     ؛ 482:  ، ص    19

 / 1404 الطبعـة الثانيـة ،    ، الموصل : مكتبة العلوم والحكم في المعجم الكبير ،  و القاسم الطبراني   أب  ؛ 153:  ، ص    3: المستدرك، ج   

   .44:  ، ص 3:  ، ج 1983
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قتلنـي  : ثم ترقب على عمر حتى دخل المحراب وكبر في صالة الغداة وضربه ، فـصاح عمـر                  

العلج، ثم أخذ يضرب الناس يمينا وشماال يريد النجاة فمنعه الناس وهو يطعن فـيهم فرمـى عليـه              

 علم أنـه    رجل ثوبا وأخذه بعد أن طعن ثالثة عشر رجال ، مات منهم التسعة وعاش األربعة ، فلما                

الحمد هللا الذي لم يجعل مـوتي  : وكان مجوسيا فجعل عمر يقول . مأخوذ طعن نفسه بخنجره ومات  

على من يدعي اإلسالم ، ثم عاش رضي اهللا عنه يوما وليلة ومات ، فلم يدفنه الناس حتى أرسل اهللا                    

ال يا بني ، ولكـن      : يا أماه ، أ قامت القيامة؟ فتقول        : ظلمة على األرض وجعل الصبي يقول ألمه        

أمير المؤمنين عمر مات ؛ وكانت خالفته رضي اهللا عنه عشر سنين وستة أشهر وأربعـة ايـام ،                   

ومات وهو ابن ثالث وستين سنة ، وكان لما قربت وفاته رآى في نومه كأن ديكا أحمرا نقره ثالث                   

يقتلنـي رجـل   : ين؟ قـال    ما أولت ذلك يا أمير المؤمن     : نقرات أو نقرتين وانتبه مرعوبا ، فقيل له         

  .أعجمي ، رآى ذلك ليلة الجمعة وطعن ليلة األربعاء في ذي الحجة سنة ثالث وعشرين من الهجرة

  

  خالفة عثمان بن عفان رضي اهللا عنه  

  

وبويع عثمان بن عفان رضي اهللا عنه أول يوم من المحرم فاتح سنة أربع وعـشرين مـن                    

ته أبو عمرو وينسب إلى أمية بن عبد شمس ، يقـال لـه              الهجرة ، واسمه في الجاهلية عثمان وكني      

األموي ويجتمع مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في عبد مناف ، وكان يدعى فـي اإلسـالم ذو                    

النورين ذلك ألنه تزوج بنتي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رقية وأم كلثوم ، وصلى مـع رسـول     

 وهاجر الهجرتين هاجر أوال إلى الحبـشة ثـم هـاجر إلـى          اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى القبلتين ،       

ولما ولى الخالفة لم يأخذ من مال بيت المسلمين شيئا قط وإنما كان يحفظه ويـصرفه فـي             . المدينة

باب الخير ، وكان يطعم الناس الطعام الطيب وهو صائم الدهر وال يفطر إال علـى خبـز الـشعير            

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالبركة في مالـه ، فكثـر              والخل ؛ ولما هاجر إلى الحبشة دعى له       

ماله حتى تعجب منه إلى أن جهز جيش العسرة من ماله وحده ألف جمل بأحالسها وأقتابها وسبعين                 

فرسا ، أنفق عليهم عشرة آالف دينار أرسل بها فصبت بين يدي رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم                 

كة ، ثم اشترى عثمان بير رومة بخمسين ألف دينـار وسـبلها هللا              فصار يقلبها بيده ويدعو له بالبر     

  . تعالى ، وأفعال الخير التي أجرى اهللا على يديه كثيرة ال تحصى 

 افتتح في أيامه األسكندرية ونيسابور وسواحل الـروم وفـارس األولـى             «: قال ابن قتيبة      

كرمـان  :  تحـصى منهـا       األخيرة وخورستان ومواضع كثيـرة ال      1وفارس األخيرة ، واصطخر   

                                                
  .إيران مدينة قديمة تقع في جنوب اصطخر 1
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وغير ذلك ممـا ال      »وسجستان واألساورة وافريقية وحصون قبرص وقابس وساحل األردن ومرو          

 وفي أيامه كثرت األموال بمدينة رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم وكثـرت                ؛ تكاد تحصى عدتها  

ـ    1الخيرات وجاءت لها الخراجات من سائر البالد وغرمت الجزيات وبطر          ع الـبالد    الناس في جمي

للتمتع بزهرة الدنيا وركوب الخيل والنعم الكثيرة في سائر أقاليم الدنيا ، وكثر مال عثمان رضي اهللا                 

عنه حتى كان له ألف مملوك ، وهو يواصل األقارب باألموال الجزيلة ولم يخلط من مال المـسلمين    

نت له مائة وعـشرون غـزوة   وفيما ُأرخ عنه رضي اهللا عنه كا. وأخماس الغنائم في ماله شيئا قط       

وحضر مع النبي صلى اهللا عليه وسلم جميع المشاهد النبوية إال بدرا وبيعة الرضوان فإنه لم يحضر                 

لعذر كان به ، ومن غزواته سبع وثالثون غزوة في البر ، وثمان عشرة غزوة السترجاع ما نقضه                  

دة ،  ومـن غزواتـه أربـع         المشركون من أيدي المسلمين ، وتسع عشرة غزوة للفتوحات المستج         

وخمسون غزوة في البحر وكان له في جميعها وقائع عظام ومحاصرات وحروب ألهـل الكفـر ال                 

تكاد تضبط بالذكر واللسان ؛ وجاءه زيد بن أرقم في حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم مبـشرا              

 {: هللا عليه وسلم يقـول      سمعت رسول اهللا صلى ا    : أنى لك ذلك يا زيد؟ قال       : بالجنة قال له عثمان     

:  ، فأتى عثمان مسرعا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال             2}تصيب عثمان بلوى ينال بها الجنة       

 وال تمنيت وال مسست فرجي بيميني       3يارسول اهللا ، ما هذه البلوى التي تصيبني فواهللا قط ما تعنّيت           

  {:فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم   . 4منذ أن أسلمت ، وال زنيت قط في جاهلية وال إسالم  

فلمـا   . 5}ياعثمان ، إن اهللا تعالى يلبسك قميصا فيريد المنافقون خلعه منك فال تخلعه حتى تلقى اهللا                 

ولى عثمان كانت واليته ذلك القميص ، فتكلم في شأنه الخوارج قالوا مثل ذلك ال يـصلح للخالفـة                   

هللا من خير الدارين ، حيث جمع له الـدنيا واآلخـرة ، فـسار               وأرادوا عزله حسدا منهم لما خوله ا      

بسيرة أبي بكر وعمر رضي اهللا عنهما وبسيرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، بـل كـان يخـتم              

القرآن في ركعتين ومنذ أربعين سنة وهو يصلي الصبح بوضوء العشاء االخـرة ، ثـم تعـصبت                   

يقتـل   {: لغه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قـال            الخوارج على قتله وأرادوا قتله وكان قد ب       

                                                
  . والبطر هو شدة المرح ، النشاط وقيل التبختر وقيل الطغيان في النعمةو ه البطر1
 صـحيح   ؛202:  ، ص 4: القـاهرة ، ج  : انظر صحيح البخاري ، باب مناقب المهاجرين وفضلهم ، باب مناقب عثمان ، دار الفكر          2

:  ، المكتب التجاري للطباعة والنـشر والتوزيـع   مسلم ، كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا عنهم ، باب من فضائل عثمان رضي اهللا عنه    

   .119:  ، ص 7: بيروت ، ج 
   . تعنّيتتعيبت بدل) ر(جاء في نسخة  3
 رواه الطبرانـي  «:  ، وقال 98:  ، ص 9:  ، ج 1412بيروت ، : ذكره أبو بكر الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، دار الفكر          4

 .» و ضعيف عن شيخه المقدام بن داود وه
يا عثمان أن اهللا عز و جل عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فـال تخلعـه حتـى                      «: رواه احمد في مسنده بلفظ       5

   .86:  ، ص 6: ج   ، القاهرة :مؤسسة قرطبة ،»تلقاني
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عثمان والمصحف بين يديه ويطير دمه على قوله تعالى فسيكفيكهم اهللا وهـو الـسميع العلـيم وأن                  

فلما حان أجله رضي اهللا عنه قـدم مالـك          . 1 }عثمان لتستحيي منه مالئكة السماء وسيموت شهيدا        

جل من أهل الكوفة ومائة وخمـسين مـن أهـل البـصرة             األشطر النخعي إلى المدينة في مائتي ر      

وستمائة من أهل مصر ، هؤالء قد اتفقوا على خلع عثمان عن الخالفة ، فنزلوا على عثمـان فـي                    

داره وحاصروه ، فأرسل لهم عثمان المغيرة بن شعبة وعمـرو بـن العـاص رضـي اهللا عنهمـا        

 كالما وردوهما أقبح رد ، فبعث إليهم عثمان         ليتحاكموا معه بكتاب اهللا وسنة رسوله فلم يسمعوا لهما        

علي رضي اهللا عنه فحاكمهم وردهم لكتاب اهللا وسنة رسوله فاجتمعوا مع عثمان وكتبوا عليه كتابا،                

 على عثمان عزل عبد اهللا      2وضمن علي عن عثمان كل ما في ذلك الكتاب ، ومما اشترط المسلمون            

وواله وافترقوا عنه راجعـين   فأجابهم عثمان إلى ذلك  بن أبي سرح وتولية محمد بن أبي بكر عليهم          

 فقصدوه فإذا هو نجيب عثمان      3فلما رجع المصريون إلى أيلة ورأوا رجال على نجيب        . إلى بالدهم   

اشتريته من عثمان ، فاستنكروا قوله وفتشوه فوجـدوا عنـده كتابـا             : بن عفان ، فسألوه عنه فقال       

 عثمان كتبه على لسانه كاتبه مروان بن الحكم الذي قـال            مختوما بخاتم عثمان مصطنعا على لسان     

فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لما أوتي به يوم ولد قال فقال له هذا الـوزغ بـن الـوزغ أي                       

الملعون بن الملعون ؛ ونشأ صحابيا إلى أن فعل فعلته هذه وعاش إلى أن تولى الخالفة يزيـد بـن                    

قرأوا الكتاب فإذا فيه مكتوب من عثمان إلى عبد اهللا بن أبي سرح ،             معاوية ، وعثمان لم يعلم بذلك ف      

إذا قدم عليك المصريون مع محمد بن أبي بكر فخذوه وخذوا فالنا وفالنا واقطع أيـديهم وأرجلهـم                  

وارفعهم على جذع النخل ، فرجع المصريون وألحقوا الكوفيين والبصريين وأخبروهم بذلك فرجعوا             

عثمان رضي اهللا عنه فحلف لهم عثمان أنه ما فعل ذلك وال علم بكتْب ذلـك                إلى المدينة وحاصروا    

النجيب نجيبك والخاتم خاتمك وأنت تحلف ، إن كان هذا حقا فأنـت             : الكتاب وال أمر به ، فقالوا له        

محكوم عليك فاترك اإلمارة لغيرك ، فأبى عن تركها فحاصروه فـي داره و قطعـوا عنـه المـاء              

ال يحـل دم   {: بما تقتلونني ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : نه يصيح   وعثمان رضي اهللا ع   

                                                
 مناقب المهـاجرين   باب،أبي موسى األشعري  عن  في صحيحهخبار الرسول صلى اهللا عليه وسلم بقتل عثمان شهيداً أخرجه البخاري        إ 1

 ، كتـاب     عن أبي موسى األشـعري      في صحيحه   ومسلم  ؛ 202:  ، ص    4:  ج   ،وفضلهم ، باب مناقب عثمان بن عفان رضي اهللا عنه           

قاضي  ؛ وذكره كذلك ال119 - 118 ، ص ،  7:فضائل الصحابه رضي اهللا عنهم ، باب من فضائل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ، ج    

: ومن ذلك ما اطلع عليه من الغيوب وما يكون ، دار الكتـب العلميـة                : أبي الفضل عياض في الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، فصل           

 فقد رواه مسلم في صحيحه عن عائشة » وأن عثمان لتستحيي منه مالئكة السماء «: ؛ وأما حديث  339:  ، ص 1: ط ، ج . بيروت ، د 

  .117:  ، ص 7:  ، انظر الصحيح ، ج »من رجل تستحي منه المالئكة  أال أستحي «: بلفظ 
 .المصريون بدل المسلمون ) ر(جاء في نسخة  2
  . وقد نجب ينجب نجابة إذا كان فاضال نفيسا في نوعه ، النجيب الفاضل من كل حيوان3
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 . 2} 1كفر بعد إسالم أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغيـر نفـس             : امرئ مسلم إال بإحدى ثالث      

واهللا ما علمت لنفسي شيئا من ذلك ، فاجتمع علي وابنه الحسن وعبد اهللا بن عمر ونفر عظيم مـن                    

يا أمير المـؤمنين   : دوا سيوفهم و حملوا على القوم ، فصاح بهم عثمان فقال له علي              المهاجرين وقل 

ناشـدتكم اهللا ال يهـرق أحـد    : إنك مقتول فمرنا بالقتال نقاتل عليك في سبيل اهللا ، فقال لهم عثمان          

 ، من رد منكم سيفه في غمده فهو حر    : دمه، فأعاد عليه علي فاعاد عثمان مقالته لهم وصاح بعبيدة           

اللهم إنا قد بذلنا المجهود ، فدخل القوم على عثمان والمصحف في حجـره          : فخرج علي وهو يقول     

وهو شيخ كبير ، فدخل ثالثة منهم أوال واقتحموا عليه بيته فأخذ محمد بن أبي بكر بلحيته فقال لـه                    

ـ               : عثمان   ع ، فـدخل    يا ابن أخي أرسل لحيتي فواهللا لو رآك أبوك لساءه ذلك ، فأرسل لحيته ورج

فَسيكِْفيكَهم اللّـه   ﴿  : دينار بن عياض وسواد بن حمدان فضرباه بسيفهما فطار دمه على قوله تعالى              

    ِليمالْع ِميعالس وهعمير بن   ، ثم جلس عمر بن الحسن على صدره وضربه حتى مات ووطيء              3﴾و

عجـرة أن رسـول اهللا   وفي حديث كعب بن     . على بطنه حتى كسر له ضلعين من أضالعه          ئضاب

ذلك الرجل يومئذ على الحق ،      : صلى اهللا عليه وسلم ذكر فتنة قريبة ، فإذا برجل مقنع قد مر فقال               

ولما كانت الليلة التي قتل رضي اهللا عنه في يومها رآى رسول اهللا             . فإذا هو عثمان رضي اهللا عنه       

ك غدا عندنا ، فقتل رضي اهللا عنـه  يا عثمان ، فطور  : صلى اهللا عليه وسلم في نومه وهو يقول له          

في ذلك اليوم وهو يوم الجمعة بعد صالة العصر ودفن يوم السبت قبل الظهر في أيام التشريق مـن              

ذي الحجة سنة ثالث وخمسين من الهجرة ، وكانت خالفته اثنتي عشرة سنة غير عشرة أيام وهـو                  

  : ابن اثنتين وثمانين سنة ، وأنشدوا 

  

  وكان أكرم من يمشي على ساق***  الناس دنيتهم  أ بعد عثمان يرجو  

   ما كـان من ذهب نزرا وأوراقا*** خليفة اهللا أعطاهم وقولـــهم 

  

                                                
 .قتل مؤمن بغير حق ) ر(جاء في نسخة  1
 كتاب القـسامة   ال تخرج عن سياق المعنى وال تقدح في صحة الحديث ، انظر صحيح مسلم ،           روي في أكثر من موضع بألفاظ متقاربة       2

باب قَوِل اللَِّه تَعالَى  ،  ِكتَاب الديات صحيح البخاري ، ؛ 106: ، ص 5: ، ج  باب ما يباح به دم المسلم       ، والمحاربين والقصاص والديات  

﴿    نيالْعِبالنَّفِْس و النَّفْس َأن                   كُمحي لَم نمو ةٌ لَهكَفَّار وقَ ِبِه فَهدتَص نفَم اصِقص وحرالْجو نِبالس نالسِبالُْأذُِن و الُْأذُنالَْأنْفَ ِبالَْأنِْف وِن ويِبالْع 

       ونالظَّاِلم مه فَُأولَِئك َل اللَّها َأنْزباب   سنن الترمذي ،  ؛437:  ، حديث رقم 61:  ، ص 1: ، ج  مسند أحمد  ؛38:  ، ص 8: ﴾  ، ج    ِبم

 ، 3:  ، ج باب الَ يِحل دم امرٍئ مسِلٍم ِإال في ثالٍَث سنن ابن ماجة ،  ؛19:  ، ص 4: ، ج ما جاء ال يحل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث  

 ، 8:  ، ج باب تحريم القتل مـن الـسنة  قي الكبرى ،  سنن البيه ؛390:  ص 4: ، ج  كتاب الحدود  الحاكم في المستدرك ،       ؛ 573: ص  

   .291:  ، ص 2: ، ج ذكر ما يحل به دم المسلم سنن النسائي الكبرى ،  ؛18: ص
  .137سورة البقرة ، آية  3
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   وال تكن القضا الق بإشفـــاق*** ال تكذبن بوعد اهللا وارض بـه  

  كل امريء للذي يقضـي له الق*** وال تقل لشيء لست القيـــه 

  

 خالفة اإلمام علي رضي اهللا  

  

ويع اإلمام علي رضي اهللا يوم قتل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ، وهو أول من أسـلم                   وب  

وأول من صلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشهد معه المشاهد كلهـا إال تبـوك ، وأسـلم                     

رضي اهللا عنه وهو ابن تسع سنين ، شهد له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالجنة وزوجـه ابنتـه      

هراء وبعث معها إليه يوم أتته خميلة ووسادة من جلد محـشوة ليفـا ووعـائين وسـقاء                  فاطمة الز 

ال بد لنا من إمام وأنت أولى بها ، فأبى علـيهم            : فلما قتل عثمان أتى الناس لعلي وقالوا        . وجرتين  

 فلم يزالوا به حتى بايعوه بالمسجد ، وحضر طلحة بن عبيد اهللا ، ثم بايعوه كلهم وتخلف عن بيعتـه                   

معاوية ومن كان معه من أهل الشام ، وإنما بايعه الناس لقربه من النبي صلى اهللا عليه وسلم وكثرة                   

 علي مني وأنـا     {: علمه وفهمه وشجاعته وزهده وحلمه ، وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم               

مدينة الشجاعة وعمر    أنا مدينة السخاء وأبو بكر بابها ، وأنا          {:  ، وقال صلى اهللا عليه وسلم        1}منه  

 وذلك أنـه لمـا أنـزل اهللا     ،2}بابها ، وأنا مدينة الحياء وعثمان بابها ، وأنا مدينة العلم وعلي بابها  

يا علي ، قد    : ن علي وقال     أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأذ        3 ﴾ وتَِعيهآ ُأذُن واِعيةٌ  ﴿  : تعالى  

فلما أنـزل اهللا    . فما نسيت شيئا سمعته وما كان لي أن أنسى          : سألت اهللا أن يجعلها هذه ، قال علي         

                                                
 ، ينسبه ِإلَى قبيلَته َأو نسبِهباب كَيفَ يكتب هذا ما صالح فلَان بن فُلَان وفُلَان بن فُلَان وِإن لم رواه البخاري في الصحيح ، كتاب الصلح ،     1

 أحمد  ؛207:  ، ص 4:  وكذلك في باب مناقب المهاجرين وفضلهم ، باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي ، ج      ؛ 168:  ، ص    3: ج  

إسـناده   «: وقـال  » ن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعـدي         إدعوا عليا دعوا عليا      «: في مسنده من حديث عبد الرزاق بلفظ        

   .437:  ، ص 4: ، ج »ضعيف 
 ، 11:  والطبراني في المعجم الكبير ، ج  ؛137:   ، ص 3:  ذكره الحاكم في المستدرك ، ج    »أنا مدينة العلم وعلي بابها    « :  حديث   2

 أنا دار الحكمة « : ورواه الترمذي في سننه بلفظ ؛ 618:  ، رقم الحديث 203:  ،  ص 1:  ج كشف الخفاء ، في لعجلوني وا؛ 65: ص  

 ؛ وذكره ابـن   637:  ، ص 5:  ، ج  باب  مناقب علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه ، »هذا حديث غريب منكر    «  :قالو » وعلي بابها 

 وعند األلباني   ؛350 -349:  ، ص 1: ، ج »  وأما حديث علي رضي اهللا عنه فله خمسة طرق  «:  و قال    الجوزي في الموضوعات ،   

 ، انظر سلـسلة األحاديـث الـضعيفة        » موضوع   «:  ، وقال  » أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد العلم فليأته من بابه              «: ظ  ورد بلف 

 أما الحديث كامال كما ذكره الشطيبي فهـو          ؛ 2955:  ، حديث رقم     519 – 518:  ، ص    6: والموضوعة وأثرها السيء في األمة ، ج        

شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع ( ندلسي في كتابه بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها عند عبد اهللا بن أبي جمرة األ

 1348األزهر ، مـصر ،     : ، فضل سيدنا أبي هريرة والخلفاء الراشدين رضي اهللا عنهم ، مطبعة الصدق              ) النهاية في بدء الخير والغاية    

  . له أصال وال سندا في الكتب المذكورة ومن دونهما لم اجد  . 136:  ، ص 1: هـ، ج 
  .12سورة الحاقة ، آية  3
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 أنا المنذر وأنت الهـادي ، يـا   {:  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   1 ﴾ وِلكُلِّ قَوٍم هادٍ  ﴿  : تعالى  

ي الداعي إلى اهللا ، ولهذا المعنى كانت المعرفة باهللا إنما            ومعنى الهاد  2}علي ، بك اهتدى المهتدون      

إن التوراة كانت مـشروحة فـي       : فكان علي يقول    . ينتهي نسبها ألخذها من علي رضي اهللا عنه         

زمن موسى عليه السالم في أربعين وقراً ، فلو أذن لي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لشرحته في                   

لو حدثتكم بكل ما سمعت بأذني هذه من فم أبي القاسم لخـرجتم             : ان يقول   وك. الفاتحة ثمانين وقراً    

  : وأنتم تقولون إن عليا أكذب الكاذبين وأفسق الفاسقين ، ثم ينشد متمثال شعرا 

  

  به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا ***  يا رب ،  جوهر لي علم لو أبوح  

   تونه حســنا يرون أقبح ما يأ***    والستحل رجال مسلمون دمـي  

  كي ال يراه أخو جهل فيفتنــنا***   إني ألكتم من علمــي جواهره 

   

وكان رضي اهللا عنه قد خصه اهللا تعالى بعلم قلبي أفاضه بدعاء نبيه محمد صلى اهللا عليـه                    

وسلم له ، فكان يستخرج من الحروف المقطعة التي في أوائل الـسور وقـائع الغـزوات ودقـائق                   

 في العلوم الغريبة علم إال وينتهي إليه رضي اهللا عنه ، وقد استنبط علـم النحـو                  المغيبات ، وليس  

وأماله على أبي األسود الدؤلي أول مرة ، وأشعاره ووصاياه ومواعظه فشيء ال يحصيه اللسان وال                

  : يفي له كتب البنان ، ومنه قوله 

   

  إذا أطــاع اهللا مـن نالـها  *** ما أحسن الدنيا وإقبالــها               

  فضله عـرض لألدبار إقبالها *** من لم يواس الناس مــن  

  وقيـدوا بالبخــل أقفالـها *** تاهوا على الناس بأموالهـم  

  مقالــــة اهللا التي قالـها *** لو شكروا اهللا لزدتهـــم  

   والشكـر للنعمـة أبقى لـها*** لئن شكرتم ألزيدنكـــم 

   

                                                
  .7سورة الرعد ، آية  1
الحـاكم فـي    :  مـنهم   الكثير من المحدثين والحفّاظ واألئمة وأرباب السير بعبارات متفقة المعنى ، مختلفة في بعض األلفـاظ             ه أخرج 2

 بل كذب قبح ،هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه «: ، وقال  » المنذر وانا الهادي  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  «: المستدرك بلفظ   

« :  ابن كثير في تفسيره وقال  ؛357:  ، ص 16:  ، ج    جامع البيان في تأويل القرآن     الطبري في     ؛ 140:  ، ص    3:  ، ج    »اهللا واضعه 

   .434:  ، ص 4: ، ج  » وهذا الحديث فيه نكارة شديدة



  للحاج الشطيبي االندلسي كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان

 257 

 وواس دنيــاك من سالـها *** ال احذر زوال الفضل ياغاف  

  يجزيـك في الجنة أمثالـها *** فإن موالها جزيل العطـايا 

  

 يا علي ، اكظم غيظك       {:ومن وصايا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي رضي اهللا عنه               

يمأل اهللا قلبك نورا وصدرك علما وحلما ورحمة ، واستر عيوب الناس يستر اهللا عيوبك في الـدنيا                  

واآلخرة ، وال تعير أحدا بما فيه فيبتليك ويعافيه ، يا علي ، جـالس الفقـراء فـإن رحمـة اهللا ال                       

تفارقهم، يا علي ، مجالسة األغنياء تميت القلب وتنسي الموت والقبر ومجالسة الفقراء تحي القلـب                

نفسه والرغبة  قول الحق ولو على     : وتذكر ما عند اهللا من الفضل ، يا علي ، للسعيد ثالث عالمات              

جمود العين وقسوة القلـب وحـب       : في طاعة اهللا والفرار من معصية اهللا ، وللشقي ثالث عالمات            

ال يفرح بالغنى وال يخاف الفقر وال يهتم من الـرزق وال            : الدنيا ، يا علي ، للعارف أربع عالمات         

ر على من دونـه فـي       ينازع من فوقه في العلم وينك     : يحرص على الدنيا ، وللجاهل أربع عالمات        

العلم ويذكر عيوب الناس ويسيء معاشرة أهله وولده ، يا علي ، ال فقر أشد من الجهـل وال مـال                     

أكثر من العقل وال ورع أحسن من الكف عن محارم اهللا وال معيشة أهنأ من العافية وال حسنة أعظم              

ـُق وال عب              ـُق ، وال سيئة أشد من الحدة وسوء الخل ادة كالتفكر في مصنوعات    من البر وحسن الخل

اهللا وترك الشكوى بالمصائب لخلق اهللا ، يا علي ، كن عالما أو متعلماً  أو مستمعاً وال تكن الرابـع                     

، ووصايا رسـول   }الذي ال يعلم وال يتعلم وال يسمع    : وما الرابع يا رسول اهللا؟ قال       : فتهلك ، قال    

ولما حانت وفـاة  . ذاته ومنها ما يعم جميع الناس   اهللا صلى اهللا عليه وسلم كثيرة منها ما يخصه في           

يا علي ، كيف بك إذا زهد الناس في اآلخرة ورغبوا فـي             : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له         

: الدنيا وأكلوا التراث أكال لما وأحبوا المال حبا جما واتخذوا دين اهللا دخال ومـال اهللا دوال ، قـال                     

 اآلخرة لنفسي ، وأصبر على مصائب الدنيا وبلواها حتى ألحق بك يـا              أتركهم و ما اختاروا وأختار    

  .صدقت ، اللهم افعل ذلك به : رسول اهللا ، قال 

ومن فضائل علي رضي اهللا عنه أن جبريل نزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال                   

رسول اهللا صـلى اهللا     اصعد رأس هذا الجبل ، فصعد       : بلى ، قال له     : أال أبشرك ببشارة؟ قال     : له  

عليه وسلم إلى سفح الجبل فإذا علي هناك ساجدا هللا تعالى وقد بلت دموعه موضع سـجوده وهـو                   

اللهم ارحم ذلتي وضراعتي إليك وانس وحشتي بين يديك وارحمني برحمتك يا كريم ، فقال               : يقول  

 يدعو أحد بهذه الكلمـات      يا محمد ، إن اهللا تعالى قد باهى بعلي مالئكة السبع سماوات فال            : جبريل  

ولما تولى علي رضي اهللا عنـه أمـر المـسلمين    . إال خرج من ذنوبه كما تخرج الحية من قشرها      

أخرج سيفه ليبيعه لنفقة عياله فرده عليه عبد الرحمن بن عوف وأعطاه بعض ماله ، ولم يأخذ مـن                  
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ابيضي واحمري لغيري تَغُري،    : مال بيت المسلمين شيئا وإنما يقلب الذهب والفضة بيده ويقول لها            

وإنما كان يأخذ  بسيرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في الزهد في الدنيا وزهرتهـا ، كمـا قـال                   

بعيد المدى شديد القوى قليـل   : ضرار لمعاوية لما سأله عن صفة علي بعد وفاته رحمه اهللا فقال له              

ه وتنطق الحكمة على لسانه ، يتـوحش مـن   الِمرا ، يقول فصال ويحكم عدال ، ينفجر العلم من جانب   

الدنيا وزهرتها ويستأنس إلى الليل وظلمته ، وكثير الفكرة طويل العبرة ، يصبر إلـى الـضراء وال            

يجتمع إلى السراء ، يقلب كفه ويعاقب نفسه ، ال يعجبه من اللباس إال ما خشن ، وال من الطعام إال                     

ة من غير ذلة ، خاشعا بمهابة متقيا بإنابة ، يجيب مـن  ما خشب ، متواضعا من غير قلة ، ذا استكان  

دعاه ويلبي من ناداه ويكرم من أتاه ، ال يقدر أحد أن يباديه لهيبته وال يكلمه لجاللته ، إذا تكلم خلته                     

ثـم قـال   . صفحا قليل الضحك ، يعظم أهل الدين ويحب المساكين ، ال تأخذه في اهللا لومـة الئـم         

رأيته وأرخى الليل سدوله وأغار نجومه وهو يتململ في محرابه ويبكي بكـاء           أقسم باهللا لقد    : ضرار

إليك عني يا دنيا التي تعرضت أم التي تشوفت ، هيهات غيري غيـري قـد                : الحزين ، وهو يقول     

حان حينك وقد طلقتك ثالثا ال رجعة لي فيك ، عمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبيـر ، آه آه                    

رحـم اهللا أبـا   :  ووحشة الطريق ؛ فبكى معاوية من قول ضـرار وقـال       من قلة الزاد وبعد السفر    

الحسن، لقد كان حليما وقورا ال صخابا وال عيابا وال فحاشا وال مكارا وال مبذارا ، عليـه مـن اهللا            

يـا علـي ،     : أفضل الرحمات وأزكى التحيات ، وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لـه                 

أشقى األولين قاتل ناقة صالح     : ال يا رسول اهللا ، قال       : ن واآلخرين؟ قال له     أتدري من أشقى األولي   

فكـان  . وأشقى اآلخرين الذي يخضب هذا من هذا ، ويمس صلى اهللا عليه وسلم لحية علي ورأسه                 

ما يصنع أشقاكم أن يخضب     : علي رضي اهللا عنه إذا لقي عبد الرحمان بن ملجم في أصحابه يقول              

ضع يده على لحيته ورأسه تصديقا لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فيقولون               هذا من هذا ، وي    

يا قوم ، كيف يقتل أحد قاتله؟ فلما أراد اهللا بإنفاذ           : يا علي كأنك تعرف قاتلك أفال تقتله ، فيقول          : له  

والروافض وكرهوه ، وقالت طائفة فيه باأللوهية وتفرقـت عليـه           قضائه عادته الخوارج والناصية     

الكلمة وقالوا لو قتلنا عليا الرتاح الخلق منه ، وكان أكثرهم قد شق العصا على إمارة علي وعلـى                   

أهل اإليمان ، وأخذوا في قطع الطرق وقتل المسلمين وسفك دمائهم ، فلما رآى علـي مـنهم ذلـك           

م ، فلقيهم بموضع يسمى النهروان فقاتلهم قتاال عظيما حتى كـاد أن             جيش المسلمين وخرجوا لقتاله   

وكان علي رضي اهللا    « : قال ابن عباس رضي اهللا عنه       . يأتي على آخرهم ، ثم أمر بحرقهم بالنار         

عنه إذا اعتلى قد وإذا اعترض قطّ ، معناه إذا ضرب بسيفه طوال أنفذ وإذا ضرب عرضـا انفـذ ،              

 رأسه أي عاريا عنه ، فيلقاه الرجل الدارع فيقتله علي وأنه ليلقي نفسه فـي                وإنه ليأتي حاسرا على   

فلما اجتمع باقي الخوارج بأرض البصرة وتذاكروا من مات منهم          . عين الهلكة والتلف فيعصمه اهللا      
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بالنهروان ، وقالوا أي حاجة لنا بالعيش بعد من مات منهم وبعد فالن وفالن ، فتحالف ثالثة مـنهم                   

ل علي ومعاوية وعمرو بن العاص ، كان علي بالكوفة ومعاوية بالشام وعمرو بن العـاص                على قت 

أنـا أكفـيكم معاويـة ،    : أنا أكفيكم عليا ، وقال البرك     : بمصر ، وهم رؤساء الشام فقال ابن ملجم         

وا أنا أكفيكم عمرو بن العاص ، ثم سموا سيوفهم وتعاهدوا وتحالفوا وتواثقوا وتواعـد : وقال أبوبكر   

لسبع وعشرين من رمضان ، وكان قد قرب شهر رمضان ثم انصرف كل واحد لناحيته التي فيهـا                  

فلما دخل عبد الرحمان بن ملجم الكوفة كانت بالكوفة امرأة يقال لها قطام وهي أجمل أهل                . مطلوبه  

 عبـد   زمانها ولم يبق من يخطبها ، فلم تعط بعد إلى أن قُتل أبوها وأخوها بـالنهروان ، فخطبهـا                  

واهللا ما جاء بي    : ال أتزوج إال بمن يأخذ ثأر أبي وأخي بقتل علي ، فقال             : الرحمان بن ملجم فقالت     

امض إليه واقتله فإن سلمت بعد قتله أرحت الناس منه وأنا لك ، وإن أنـت  : إال قتل علي ، قالت له   

جِت بي فلك عندي صـداقك      أما إني إذا قتلته وتزو    : مت صرت إلى الجنة والنعيم الدائم ، فقال لها          

 ، فعاهدها على ذلك وانصرف يراقب الليلـة التـي تواعـد مـع               1ثالثة آالف دينار وعبد ووصيفة    

أصحابه وهو يستخفي عند شبيب األشجعي ، فلما قرب وفاة علي رضي اهللا عنـه رآى رسـول اهللا          

م في الدنيا ونـسيانهم  صلى اهللا عليه وسلم في نومه فاشتكى له من قلة رغبة الناس في الجهاد وميله              

يا علي ، ادع اهللا أن يريحك منهم ، فاستيقظ  علي وتوضأ وسأل اهللا أن يريحـه              : لآلخرة ، فقال له     

هم الخلق ثم خرج إلى صالة الصبح ، وقد جلس له بامام المحراب ابن ملجم من ناحية وشبيب مـن       

وضربه ابن ملجـم فأصـابه      ناحية ، فلما دخل علي رضي اهللا عنه المحراب ضربه شبيب فأخطأه             

شأنكم بالرجل فقد فزت بالشهادة ، فأما شبيب فأفلت وأما ابن ملجـم فحمـل     : على هامته فقال علي     

على الناس وهو يطعن فيهم فتلقاه المغيرة ورمى عليه ثوبا كثيفا وأخذه وضرب به األرض وجلـس                

وصى الحـسن والحـسين   على صدره وشد وثاقه ؛ فعاش علي رضي اهللا عنه يومين ومات بعد أن   

رضي اهللا عنهما أال يقتلوا إال قاتله وأال يضربوه إال ضربة واحدة كما ضربه هو وأن ال يمثلوا به،                   

إياكم والمثلة ؛ فلما مات علي قطع       : إني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          : ثم قال لهما    

هو لم يتأوه ولم يجـزع بـل مـشغول    الحسين يدي ابن ملجم ورجليه وكحل عينيه بمسمار محمى و 

مـا تأوهـت لفـوت    : مم تأوهك؟ قال : بذكر اهللا فأراد الحسن أن يقطع لسانه فتأوه وجزع فقيل له       

الدنيا ولكن لفوت ذكر اهللا ، ثم أدخل سكينا في فمه وجبذ لسانه وقطعه فمات ابن ملجم بعد ذلك قبل                    

نه أوصى بذلك لعلمه أن األمر يـصير إلـى          دفن علي رضي اهللا عنه وهو أول إمام خفي قبره ، أل           

وقد اختلف الناس في موضع دفنه رضي اهللا عنـه،  . بني أمية فيمثلوا بقبره وقبر ذريته ، فكان ذلك    

                                                
   .الخادمة: فَةُ   الوِصي1
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فقيل في زاوية جامع الكوفة وقيل في بقيع المدينة وقيل في الخيف من منى وقيل حمل إلى بالد طي                   

  . كيف كان في تابوت على ناقة ، واهللا أعلم بذلك كله 

وأما غزواته رضي اهللا عنه فثالث وثالثون غزوة منها المشاهد كلها ، ومنها أربع بعـوث                  

بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وواحدة في سرية خراسان ، وقتل رضي اهللا عنه سـنة ثمـان              

  . وأربعين من الهجرة ، وكانت خالفته أربع سنوات وسبعة أشهر وثمانية أيام 

برك فإنه وصل إلى الشام في تلك الليلة وضرب معاوية في المسجد فأصـابه علـى                وأما ال   

وركه ، وكان معاوية عظيم األوراك فقطع منه عرق النكاح فلم يولد لمعاوية بعـد ذلـك ذريـة ،                    

أخبركم أن عليا قد قتل في هذه الليلة ، فلما برئ جرح معاوية             : فأخذوه وأرادوا البطش به فقال لهم       

لبرك ورجليه وأطلقه فأعطى ماال لمن يداويه إلى أن برئ ، وانطلق إلى البصرة وأقـام                قطع يدي ا  

يولد للبرك وال   : وكان على البصرة زياد بن أبي سفيان فلما سمع بولد البرك أخذ البرك وقتله وقال                

لـك  وأما أبو بكر فإنه فـي ت      . ومن ذلك الوقت أمر معاوية باتخاذ المقصورة        ! يولد ألمير المؤمنين  

الليلة أتى مسجد ابن العاص وضرب اإلمام الذي يصلي بالناس فكان خارجة رضي اهللا عنه َأم تلـك    

الليلة لمرض أصاب ابن العاص فلم يخرج إلى الصالة ، فصلى بهم خارجة الهاشـمي رضـي اهللا                  

 إال واهللا مـا أردت : عنه ، فقتله أبو بكر فأخذه الناس وجاءوا به إلى عمرو بن العاص وهو يقـول           

  : عمرو بن العاص ، فقتلوه بقتل خارجة وأنشدوا 

  

  مصيبتــها حلت على كل مسلم ***  أصاب عليا بالعـــراق بلية  

  ويخضبــها أشقى البرية بالدم ***  فكم قال يأتينا من اهللا حــادث  

   بشؤم قطام عن ذلك ابن ملجـم ***  فباكَره بالسيــف شلت يمينه  

 تبوأ منها مقعـدا في جهنـــم *** عيه  فيا ضربة من حاسد ضل س  

   لقد طرقت فيها الخطوب بمعظم ***  ونال أمير المؤمنين شهــادة  

  حالوتها شيبت بصبر وعلقــم***  أال إنما الدنيا بالء  وفتنـــة 

  

 خالفة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنهما 

 

وم مات والده ، فخرج من الكوفـة        يوبويع الحسن بن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنهما             

وسار إلى المدينة واستقر بها ، فجعل على مقدمة الجيش قيس بـن سـعد بـن عبـادة وأرسـله ،              

فاستعملوا الحيلة بأن نادى مناد بالمدائن إن قيسا قد قتل فانفروا ، فخرج الحسن يسير والناس معـه                  
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ويلكم ، قتلتم أبـي بـاألمس   : حسن فسار حوله الجراح األسدي وأصابه بالخنجر في فخذه فصاح ال         

زهدا منكم في العادلين ورغبة في القاسطين ، واهللا لتعلمن نبأه بعد حين ؛ ثـم                ! وأردتم قتلي اليوم؟  

إنك إن حملت شرطي سلَّمت لك األمر لما رأيت في ذلك من جمـع كلمـة    : كتب إلى معاوية للشام     

 وحملها ، قيل أنه أخذ منه مائـة ألـف ألـف        المسلمين ، ثم اشترط عليه شروطا فقبلها منه معاوية        

درهم وقيل أربع مائة ألف دينار وقيل أنه اشترط عليه أن يمكنه مما في بيت مال المـسلمين مـن                    

إن ابني هذا سيد وسيصلح اهللا      : وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول          . المال ، فمكنه منه     

ذ الحسن المال خلع نفسه ورجع إلى المدينة فعوتب على          بين فئتين عظيمتين من المسلمين ، فلما أخ       

اخترت ثالثا على ثالث ، اخترت الجماعة على الفرقة وحقن الدماء على سفكها والعـار   : ذلك فقال   

إني أستحيي من ربي أن ألقاه ولم أمشي إلى بيته،          : وال النار ، ثم كان الحسن رضي اهللا عنه يقول           

 مرات لم يركب فيها راحلة والنجائـب تنقـاد   1اشيا على رجليه عشر ثم مشى من المدينة إلى مكة م      

معه من كل جانب ، وخرج هللا تعالى من جميع ماله مرتين وخرج هللا تعالى على نصف ماله ثـالث    

مرات ، ومن كثرة صدقته أنه كان يتصدق بإحدى نعليه لمن لم يكن له إال نعل واحدة ويترك لنفسه                   

ى الناس في هذه األمة عجبا وهو أن ما من أمير سادس إال يخلـع أو      األخرى ، ومن ذلك الوقت رآ     

يخلع نفسه إلى اآلن ، ثم أن الحسن رضي اهللا عنه سمته زوجته جعدة بنت األشعث ، فلما مـرض                    

إن مات أخبرنـي ، فلمـا       : كتب مروان بن الحكم إلى معاوية يخبره بمرض الحسن فأجابه معاوية            

أقر : خبر إلى معاوية كبر بأعلى صوته فقالت له زوجته فاختة بنت قرضة             مات أخبره ، فلما بلغ ال     

أ على مـوت ابـن   : مات الحسن بن علي ، قالت له        : اهللا عينيك ما الذي كبرت من أجله؟ قال لها          

ما كبرت اشماتا ولكن الستراحة قلبي من همـوم         : بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تكبر؟ فقال          

يرحم اهللا أبـا    : مات الحسن يا ابن عباس ، فقال        : خل عليه ابن عباس فقال له معاوية        الناس ، ثم د   

واهللا يا معاوية ال سدت حفرته حفرتك       : محمد ، قالها ثالثا ، وكانت كنية الحسن أبا محمد ، ثم قال              

 2لما سمتْ جعدة بنت األشعث الحـسن مكـث شـهر   : قال أهل السير   . وال يزيد عمره في عمرك      

سقيت السم مرارا فما رأيت مثل هذا ، فإذا أنا مـت فـادفنوني مـع       : يجري من تحته بالدم ويقول      

فلما مات خرج الحسين يريد دفنه عند رسول اهللا صـلى اهللا  . جدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

دفنوه مـع  عليه وسلم فمنعه مروان بن الحكم عامل معاوية على المدينة ومنعه بنوا أمية من ذلك ، ف        

أمه فاطمة في بقيع الغرقد رضي اهللا عنهما سنة ثالث وأربعين ثم دفن معهما أيـضا علـي زيـن                    

                                                
 .عشرين بدل عشر و هو الصواب ، نقله الحافظ أبو نعيم في حليته بسنده ) ر(جاء في نسخة  1
 .شهرين بدل شهر ) ر(جاء في نسخة  2
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العابدين وابنه محمد الباقر وابن ابنه جعفر بن محمد الصادق وهم أربعة في قبر واحد رضـي اهللا                  

  .عنهم 

 بها رسول اهللا    وكانت خالفة الحسن قبل الخلع ستة أشهر وستة أيام وهي الخالفة التي أخبر              

 إن هذا األمر بدئ بنبوة ورحمة ثم يكون رحمة وخالفة ثـم يكـون               {: صلى اهللا عليه وسلم بقوله      

ـْكا عضودا ثم يكون عتوا وجبروتا وفسادا في األمة         : يا رسول اهللا ، فكم الخالفة؟ قال      :  ، فقيل    1مل

ثين سنة بعده صلى اهللا عليه وسـلم ،   فكانت خالفة الحسن تمام الثال   2}الخالفة بعدي ثالثون ثم ملكا      

  .ومات الحسن رضي اهللا عنه وهو ابن سبع وأربعين سنة 

  

 خالفة معاوية بن أبي سفيان الصحابي رضي اهللا عنه 

  

وبويع معاوية بن أبي سفيان الصحابي رضي اهللا عنه يوم التحكيم وهو اليوم الذي سلم لـه                   

عه أهل الشام واختلف عليه أهل العراق ، وكان معاويـة      األمر فيه الحسن ، فلما تركها له الحسن باي        

قد أسلم قبل أبيه أبي سفيان ، وصحب معاوية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكتب له الوحي وهو                   

صعلوك ال مال له إلى أن ولى عمر رضي اهللا عنه فجعل نائبا على الشام يزيد بن أبـي سـفيان ،                      

ى أن مات يزيد بن أبي سفيان ، فكان معاوية في موضعه إلـى   فكان معاوية مع أخيه يزيد بدمشق إل      

أن أعلموا بموته عمر بن الخطاب فأقام عمر معاوية على دمشق في موضع أخيه يزيد فكان واليـا                  

على دمشق بقية زمن عمر وخالفة عثمان كلها وخالفة علي وخالفـة الحـسن رضـي اهللا عـنهم           

  .أجمعين 

يع سنة إحدى وأربعين ، ويسمى عـام الجماعـة ألن أمـر             فلما أسلم له اإلمارة الحسن بو       

المسلمين اجتمع فيه بعد أن تفرقت الكلمة بينهم ، فكان معاوية من وقت إسالمه إحدى عـشر سـنة                

  .صعلوكا فصار بعد ذلك نائبا وصار بعد النيابة وهو ابن أربعين سنة مِلك الدنيا وأمير المؤمنين 

                                                
  ؛ مسند 333:  ، ص 1:  ، ج ومن ذلك ما أطلع عليه من الغيوب ، وما يكون للقاضي عياض ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى    انظر    1

 : دار الحرمين، القاسم سليمان بن أحمد الطبراني يبأل ؛ المعجم األوسط  31:  ، ص 1:  ، ج  بيروت : دار المعرفة ،داود الطيالسيأبي 

 والحديث كذلك عند أحمد في مسنده من طريق اخر ، من غير ذكر لفظ الفساد ، وآخر الحـديث   ؛ 345:  ، ص 6: ، ج 1415القاهرة ،  

 بـاب  ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد البيهقي في    وبلفظ أحمد أخرجه     ؛ 273:  ، ص    4:  ، ج    » فة على منهاج نبوة   ثم تكون خال  « : قوله  

    .341:  ، ص 5: ج   ،كيف بدأت اإلمامة وما تصير إليه والخالفة والملك
 الطبرانـي فـي    ؛220:  ، ص 5 :  أحمد في المسند ، ج ؛503:  ، ص 4:  ، ج   ما جاء في الخلفاء   أخرجه الترمذي في سننه ، باب        2

باب في إخباره عن مدة   البيهقي في دالئل النبوة ، ؛151:  ، ص 1: ج  ، مسند أبي داود الطيالسي ؛  55:  ، ص    1:  ، ج    المعجم الكبير 

   . 342 -341: ، ص 6:  ، ج الخالفة بعده ثم تكون ملكا
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 مليح الهيئة حليم الطبيعة كريم الغريزة ، يعطـي األمـوال            وكان معاوية : قال أهل التاريخ      

ويعرف مقامات الرجال ، ولما صارت اإلمارة طوع يده صار يلبس اللباس الرفيعة ويركب الخيـل                

المسومة ويسايس الرعية ، إال أن الخوارج كثرت في أيامه وتحكم أهل اآلراء واختلفت الكلمة فـي                 

ي البصرة مرة بن نوفل األشجعي الحروري فـورد الكوفـة وأراد            أقاصي البالد ، فقام بالخوارج ف     

ال ذمة لكم عندي حتى تكفوني أمره ، فقاموا عليه          : الفساد في األرض ، فكتب معاوية ألهل الكوفة         

 في الجامع وألقـى الحـرس والحجـاب    1وقتلوه ، ولم يزل معاوية خائفا من الغدر فاتخذ المقصورة     

 بالحربة ؛ وهو يجتمع مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في عبـد  ومشى بين يديه صاحب الشرطة  

مناف بن قصي ، وينسب معاوية إلى أمية بن عبد شمس ولذلك قيل له ولذريته بنوا أمية ، ومعاوية                   

ولم تزل العرب تضرب المثل بحلـم معاويـة وفهـم           . أول من تنعم بالمآكل والمشارب والمالبس       

ان وبالغة سيبويه وزهد الجنيد وكرم حاتم وجود كعـب وعقـل   عمرو بن العاص وصدق أبي عمر     

  . األحنف وفصاحة سحبان وكل شيء يلحق المرء غايته ينسب إليه ويضرب به المثل 

ودخل معاوية على زوجته فاختة ومعه فتى خصي فكانت مكشوفة الرأس فاسـتترت مـن                 

ؤمنين ، أترى المثلة به أحلت له مني        يا أمير الم  : أتستترين من خصي؟ قالت     : الفتى ، فقال معاوية     

ومعاويـة أول خلفـاء بنـي أميـة         . صدقت ، ولم يدخله معه بعد عليها        : ما حرم اهللا عليه ، قال       

القرشيين ، ولم يزل مستوطنا بالشام بمدينة دمشق إلى أن تمكنت الخوارج فـي أقاصـي الـبالد ،                   

لشاميين وتفاقم بينهم البغض والعـداوة ، ولـم   وتداخل األمر بين العراقيين والحجازيين واليمانيين وا   

يقدر لهم معاوية بشيء ليقضي اهللا أمرا كان مفعوال ؛ ولم يزل كذلك تـسع عـشرة سـنة إلـى أن              

نعـم ، قـال     : ألستم أهلي وولدي؟ قالوا     : حضرته الوفاة فاستحضر معاوية أهله وأوالده وقال لهم         

ـْه يدي ترك        : لهم فإن المـوت  : بلى ، قال لهم  : ته بعدي لكم؟ قالوا     أليس أن كسبي و كدي وما ملكت

ال واهللا ما لنا لهـذا مـن        : قد دخلت قدمي فهل فيكم حبيب يردها عني أو يستطيع على ذلك؟ قالوا              

: احذروا االغترار بالدنيا فإن كثيرها قليل وعزيزها ذليل ، ثم قـال لهـم               : سبيل ، فبكى وقال لهم      

ـِْمداً    رأسي دهنا ، ثم أجلسوه ففعلوا به ما قـال لهـم ثـم أذن للنـاس       3ا واستوعبو 2احشوا عيني إث

  : بالدخول عليه ، فدخلوا وسلموا قياما قياما وينصرفون ، فقال 

  

                                                
 . األولى المساجد والتي استعملت في نبروالم المحراب التي تغلق منطقة الشاشةالمقصورة هي  1
  .كحلها باِإلثْمد وهو حجر الكُحل  ،  أثمد عينَه2
 .غيبوا بدل استوعبوا ) ر(جاء في نسخة  3
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  ُال أتضعضع 1أني لريب الزمان*** وتجلدي للشامتين أريهم   

  فأجابه هاتف 

  ألفيت كل تميمة ال تنفـــع   *** وإذا المنية أنشبت أظفارها 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

إذا أنا مت فادفنوا معي هذه الـصرة فـإن      : ثم عقد الخالفة لولده يزيد بن معاوية وقال لهم            

وب من أثـواب  فيها قُالمة أظفار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، كانت عنده محفوظة وكان عنده ث  

  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأوصى أن يكفن فيه ؛ وكانت خالفته تسع عشرة سنة وثالثة أشهر

  

 خالفة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان  

  

وبويع يزيد بن معاوية بن أبي سفيان يوم موت أبيه معاوية ألنه كان قد جعله في حياته ولي                    

مص فقدم إلى الشام وخطب بها وبويع بها ، وكتب إلى سـائر             العهد من بعده ، وكان يزيد بمدينة ح       

وكانت خالفة يزيد نحو الخمس عشرة سنة فـي         . البالد بذلك فارتضاه أهل الشام ولم يبايعه غيرهم         

أسوأ حال ، قُتل في أيامه الحسين بن علي رضي اهللا عنه وكثير من العلماء والصالحين ، وشـاعت            

حت األموال وعم الفساد في األرض ، وكان من قضاء اهللا تعالى أن             المنكرات وسفكت الدماء واستبي   

عبد اهللا بن الزبير بمكة والحسين بن علي بالكوفة رضي اهللا عنهما ولم يرتضياه للبيعة ولم  يبايعـاه          

وإنما اختفيا عن عماله وتسترا عن الناس ، وكان عامله بالحجاز الوليد بن عتبة وكان يبحث عليهما                 

 فخرج الحسين من الكوفة بثمانية عشر رجال من أهل بيته وستين رجـال مـن أهـل                  أشد البحث ،  

شيعته ، فُأعلم الوليد بذلك فأرسل لهم عبد اهللا بن زياد فلحقهم بكربالء فقتلـوا الحـسين ، ضـربه                    

الشمر بن ذي الجوشن بالسيف على وجهه وطعنه سنان بن أنس النخعي بالرمح فـسقط رضـي اهللا    

وا رأسه وسبوا الحرم وقتلوا الذراري وكثيرا من أصحابه ، ثم بعثـوا برأسـه               عنه عن فرسه فحز   

وبمن بقي من ولده وعشيرته إلى يزيد بن معاوية إلى الشام ، فلما كانوا بالطريق نزلـوا بـصومعة              

راهب ، وفي الصومعة جدار مشقوق وفي الجدار حجر منقوش فيه من عهد عيسى عليـه الـسالم                  

  : ول ببيٍت من شعٍر وهو يق

     

  شفاعة جده يوم الحساب*** أترجو أمة قتلت حسينا 

                                                
 .الدهر بدل الزمان ) ر(جاء في نسخة  1

 



  للحاج الشطيبي االندلسي كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان

 265 

   

فلما دخلوا لدمشق ومعهم رأس الحسين وبنوه فأول من تكلم الشمر بن ذي الجوشـن وقـال             

يا أمير المؤمنين ، لحقناهم بكربالء فسألناهم النزول على حكم عبد اهللا بن زيـاد فـأبوا إال                  : ليزيد  

زور ونومة قائل حتى أتينا على آخـرهم وتركنـا أجـسامهم مجـردة              القتال ، فلم يكن إال جزر ج      

وأثوابهم مزملة وخدودهم معفرة تسفي عليها الرياح ، زوارهم العقْبان ووفودهم الـرخم ، فـدمعت                

ثم أمر بالذرية فـُأدخلوا     . ويحكم ، قد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين           : عينا يزيد وقال    

ضر غذاؤه دعى بعلي بن الحسين وعمر بن الحسين فأكال معه ، ثـم وجـه   دار نسائه ، وكان إذا ح 

  .الذرية إلى المدينة مع علي بن الحسين وبعث معهم ثالثين فارسا حتى بلغوهم المدينة 

قتل الحسين رضي اهللا عنه يوم عاشوراء بعد خمسين عاما من مدة جـده     : قال أهل التاريخ      

 موته في سنة ستين من الهجرة ، ولما قتل الحسين رضـي اهللا     رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكان      

  :عنه قال كُثير عزة 

  

  أال إن األئمة من قريـش *** والة الحق أربعة ســواء  

  والثالثة من بنيه هم علي ***األسباط ليس لهم خــفاء  

  فسبط سبط إيمان وبــر ***بته كـــربالءوسبط غَي  

 رى فينا زمـانال ي باَ تغي ***عسل وماء وى عندهبرض 

  

إنما سموا خوارج ألنهم يرون أن محمد بن الحنفية لم يمت وإنمـا غيـب وأن البـد مـن                      

  :الظهور، غاب لما قتل الحسين بجبل رضوى الذي كان يتعبد فيه وفيه يقول السيد الحميري 

  

 المقامـا الجبل بذلك أطلتَ ***ي نفســ فدتك للوصي قل أال 

 واإلمامـا الخالفة وسموك*** مـــنا  والوك ربمعش أضر  

 األرض أهل فيك وعادوا عامـا سبعين عنهم مغيبك ***ا طر  

 عظاما أرض له وارت وال***   موت طعم خولة ابن ذاق وما 

 و بشعب يلوذ أمسى لقدى رض ***الكالمـا المالئكة تُراجعه 
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 فأولهـا  دمه ، في يلوغ أبقع كلبا كأن نومه في رآى وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان وقد  

 وتـأخرت  أبـرص ،  كان ألنه الشمر ذلك فكان بنيه ، أحد يقتل أبرص رجال أن وسلم عليه اهللا صلى

   :الشعراء  بعض وقال سنة خمسين الرؤيا

 

 وى يا جبلر بك بال من ما رضلقـوا ما اإلمامة في مثلك والناس ***ى  ال ي 

 ترزق حي وأنت اهللا رسول يا ابن ***ى ــدالمــ وكم متى وإلى متى حتى  

 

 يزيد بالبيعة ، وأخذ لنفسه الزبير بن اهللا عبد دعا ستين ، سنة عنه اهللا رضي الحسين قتل ولما  

 ومـا  والحجـاز  تهامة أهل فبايعت الدين ، وفساد بالكالب واللعب الخمر شرب في بالشام معاوية بن

 شـرب  لما له قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان  ، وقدهنع اهللا رضي الزبير بن اهللا لعبد واالها

 وأعطى  احتجم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن منك ، وذلك الناس وويل الناس من لك ويل :دمه 

 خبر بلغ ولما  .شَربه له إكرامه فمن أحد ، يراه ال موضع في ضعه  :له وقال الزبير بن اهللا لعبد الدم

 يزيد فوجه الزبير بن اهللا لعبد عامال حنظلة بن اهللا عبد بالمدينة وكان البيعة يدعي أنه زيدلي بن اهللا عبد

 زنباع بن روح اآلخر وعلى السكوني نمير بن الحصين الواحد على وجعل الشام أهل من جيشين إليهم

 يريدونه شيء عن الشام أهل ترد ال م ،يامسل: له  وقال عقبة ، بن مسلم الجميع على واستعمل الجذامي

 سر ثم أيام ثالثة فأبحها بهم ظفرت فإن فحاربهم حاربوك فإن المدينة على طريقك واجعل قاتلهم بمن

 حنظلـة  بـن  اهللا عبد له فخرج المدينة نزل على حتى بالجيشين مسلم فسار بمكة ، الزبير بن اهللا بعبد

 لبيعة مسلم فدعاهم المدينة أهل همع المالئكة ، وخرج غسلته الذي هو حنظلة وأبوه  ،عنه اهللا رضي

 رجل ، سبعمائة نحو واألنصار المهاجرين من مات أن إلى عظيما قتاال وقاتلهم فحاربهم فأبوا ، يزيد

 مـن : تعالى  اهللا يقول  :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال وقد .أيام  ثالثة وأباحوها المدينة ودخلوا

 يعلموه ليزيد وكتبوا الزبير بن اهللا عبد يريدون مكة إلى شخصوا غضبي ، ثم عليه حل حرمتي 1أحل

 فلمار ، نمي بن الحصين همكان وتولى مكة وصولهم قبل مسلم ومات الطريق إلى فساروا المدينة ، بأمر

ـ  بمن الحرم إال يبق ولم مكة ودخلوا بالحرم ، معه بمن الزبير بن اهللا عبد تحصن مكة وصلوا  ه ،في

 حـصارا  وحاصـروهم  وحرمها الكعبة ورموا المنجنيق عليه ونصبوا بيسق أبي جبل رأس فصعدوا

 أهل ودخل اهللا عبد مع فتصالحوا معاوية بن يزيد بموت الخبر عليهم ورد إذ كذلك هم فبينما ا ،عظيم

 أدعو وأنا الشام إلى معي تسير :الزبير  بن اهللا لعبد الحصين لقا ، جميعا مكة أهل مع يطوفون الشام

 من واحد بكل أقتل حتى : اهللا عبد له فقال  ،منك بالبيعة أولى وال خرج قد أمرهم فإن بيعتك إلى الناس
                                                

 .أباح بدل أحل ) ر(نسخة جاء في  1
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 أنـا  العرب ، داهية أنت يزعم الذي كذب  :الحصين له فقال الشام ، أهل من عشرة الحجاز مات أهل

 نـت فكا .وتـركهم   الشام أهل من معهم بمن انصرف ثم الحرب ، إلى تدعوني وأنت للخالفة أدعوك

 طاعون وقع العام هذا وفي الهجرة ، من وستين أربع سنة وتوفي أشهر وتسعة سنين ثالث يزيد خالفة

   .يدفنها من يوجد فلم فيه إبراهيمم أ فماتت بالبصرة عظيم

  

 خالفة معاوية بن يزيد بن معاوية  

  

 أبيه في ما فيه يكن ولم والصالح ، الخير أهل من معاوية وكان بن يزيد بن معاوية ابنه وبويع  

 نحـو  فـي  السن أصغر بويع .أفصح  وال أعلم وال منه أدين وقته في يكن لم بل الدين وقلة الشر من

 والحكم ، وكـان  اإلمارة عن وامتنع يوما أربعين  في الخالفة أنفه ، فمكث على رغماً سنة العشرين

 ذهب قد الدين أن اويةمع رآى فلما الموت ، ويذكره يعظه فكان القصوص عمر ومؤدبه ومعلمه شيخه

 الزبير بن اهللا لعبد بالبيعة أرسل بالخالفة ، يقوم ال أنه ورآى طغوا قد الناس وأن تلف قد اإلسالم وأن

 كرهت الذي أنت :له  وقالوا ومؤدبه معلمه القصوص عمر على الشام أهل الخالفة ، فقام وترك بمكة

 جِبل ولكنه منعته وال رددته ما واهللا :يقول  وهو ياح ودفنوه أخذوه ثم اإلمارة ، عن ورددته الخالفة له

  . اهللا  رحمه ومات شهرين إال ومؤدبه شيخه موت بعد معاوية يعش ولم  .الحق حب على

 فيهـا  وألقى الحجر أذرع تسعة فيها وزاد الكعبة بناء الزبير بن اهللا عبد جدد معاوية أيام وفي  

 واألصـباغ   بالـذهب 1موشـية  الحبشة ُمِلك أبرهة تخذهاا قد كان الرخام من أساطير وهي الفسيفساء

 هي التي البناء على وردها الحجاج أزالها ثم الكعبة فيها فألقا اليمن من الزبير ابن بها وأتىة ، العجيب

 وسـلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول أن الصحابة من سبعين حتى أشهد الحجر الزبير ابن يزد ولم ه ،علي

 عليهمـا  وإسماعيل إبراهيم أساس من وأنها فتُرك بنائها عن النفقة عجزت وإنما عبةالك من الحجر قال

  .السالم 

  

 الحكم بن العاص بن خالفة مروان  

  

 وأخـذ  للطاعة أهلها وأذعن دمشق إلى دخل ثم بالشام الحكم بن العاص بالجابية بن مروان     وبويع

 ولـم  مصر فبايعه أهل كثيرة ، حروب بعد مصر دخل أن إلى طاعته عن امتنع من لكل المحاربة في

 علـى  ووضعوا وجواريها هي جاءته نام فلما زوجته شتم أنه وذلك ومات ، اشهر تسعة إال مدته تكن
                                                

 .منقوشة بدل موشية ) ر(جاء في نسخة  1
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 صـلى  اهللا رسول زمن في ولد ممن مروان وكان. ا مغموم قتلوه حتى عليه وجلسوا كثيرا ثوبا رأسه

 فلما بالبركة ، لهم فيدعو بالصبيان وسلم عليه اهللا صلى النبي إلى يأتون عادتهم وكانت وسلم ، عليه اهللا

 .1}الملعون  بن الملعون أي الوزغ بن الوزغ  هذا{ :  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال بمروان أتوه

ـ  المبـشرة  العشرة أحد اهللا عبيد بن طلحة قاتل وهو مرات المدينة نيابة ولي قد مروان وكان  ة ،بالجن

 بخاتم الكتاب وختم مصر ألهل لسانه على كتب ألنه جرى ما جرى وبسببه عفان بن نلعثما كاتبا وكان

  .هذا  قبل ذكرناه كما مات أن إلى عنه اهللا رضي عثمان خبر في تقدم كما علمه بغير عثمان

  

  مروان بن الحكم بن العاص بن الملك عبدخالفة 

 

 العاصي ، بن الحكم بن روانم أبيه موت يوم وستين خمس سنة مروان بن الملك عبد وبويع  

  ،اإلسـالم  بـسكة  والدنانير الدراهم ضرب من أول وهو اإلسالم ، في الملك عبد سمي من أول وهو

 الـدراهم  وعلى بالرومية نقش إال الدنانير على ذلك قبل يكن ولم واسمه ، تعالى اهللا اسم عليها وكتب

 وأهل اليمن وأهل الحرمين أهل وبايعه بمكة نهع اهللا رضي الزبير بن اهللا عبد وتمكن .بالفارسية  نقش

 يـزل  الزبير ؛ فلم بن مصعب أخاه واالها وما العراق على نائبا فاستعمل الخلق ، له وطاعت العراق

إلى أن بعث لهم الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن عروة  العراق أهل يحارب الملك عبد

ن قتل مصعب بن الزبير بعد حروب كثيرة ووقائع عظيمـة           بن مسعود الثقفي بالبعوث الكثيرة إلى أ      

 وترك مروان بن بشر أخاه عليها واستعمل إلى أن استولى عبد الملك مروان على العراق وخراسان

   :2همنزل في يكتب له أن فأمر عفيفا روح وكان بشرخليعا زنباع ، فكان بن عمه روح معه

 

 الناعــي المنزل هلأل نعاك إذا*** ــة وأرمل بنيات من ياروح  

 زنباع بن  يا روح لنفسك فانظر ***منيته  حانت قد مروان ابن إن  

 واسمع منعمة أيام تغرنك وال***  الداعــي الناصح مقال ديته  

 

 فرجع الجن ، كتبها وإنما لحجرته أحد إلى منزله أي يصل ال أنه ظن أصبح فلما ليال له كُتب  

 علـم  ولـو  دمشق ، حوالي ورجع الملك عبد بن خالد مكانه استنابو بالعراق بشرا وترك الشام إلى

                                                
 وأورده االلباني في سلسلة      ؛  526:  ، ص    4: ، ج    » هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه        «: أخرجه الحاكم في المستدرك ، وقال        1

   .348:  ، حديث رقم 524:  ، ص 1:  ، ج » موضوع «: االحاديث الموضوعة ، و قال 
 .حجرته بدل منزله ) ر(جاء في نسخة  2
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 لعلمه إال الملك لعبد يتركها ولم أحد ، معه لحقها ما له تبقى الخالفة  الناس يرضونه أو أنأن الحجاج

  .يدعوها له  ال الناس أن

  

 أخبار الحجاج بن يوسف الثقفي  

   

 الحارث عند كانت مسعود بن عروة بن عقيل بن همام بنت الفارعة أمه أنج الحجا أخبار ومن  

 تتخللـين  كنت وإن 1شرهة فأنت الغذاء باكرة كنت إن :ا له فقال السحر عند تتخلل  ، فوجدهاةكلد بن

 مـن  شـظاية  وجدت وإنما يكن لم ذلك كل :فقالت   ،طالق فأنت اذهبي قذرة فأنت البارحة عشاء من

 ال مشوها ولد  ،يوسف بن الحجاج معه فولدت الثقفي يلعق بن يوسف فأزلتها ، فتزوجها أسناني سواك

 وهي أمه نامت فلما ذلك ، يومه والرضاع الثدي يقبل ولم  ،غاط وحينئذ بحديدة دبره على فنقب له دبر

 له تذبحي بأن وذلك بالدم فقوتيه لك يعيش أردته إن :لها  يقول وهو شيطانا منامها في رأت منه مهتمة

 اليـوم  فـي  كان فإذا منه ، أكبر له اذبحي الثاني اليوم في كان فإذا دمه ، ولغيهوأ صغيرا أسود جديا

 اليـوم  فـي  الثـدي  يقبل فإنه وجهه به وطليتم الدم ذلك أطعمتموه إن فإنكم بالغاً تيساً له اذبحي الثالث

 وفيه واحدا يوما الدماء سفك على يصبر ال كان الحجاج شب فلما لها ، ما قيل كل به فصنعت الرابع،

 .عظيم  أمر والشجاعة الجرأة من

 صـفرة  أبـي  بـن  المهلب العراق ببالد عامله كان مروان بن الملك عبد الخالفة تولى ولما 

 العراق ، فلمـا  أترك تنصرني وإما  أن إما: يقول  وهو الملك بعبد فاستغاث الخوارج عليه فاستقوت

 لها أنا :وقال  الحجاج فقام فسكتوا ، للعراق؟ نم ويلكم ، :ألصحابه  الملك عبد قال المهلب كتاب جاءه

 أربعـا  معـه  فأخـذ  عليهـا  العهد له كتب ثم ا ،زنبوره أنت :الملك  عبد له فقال  ،المؤمنين يا أمير

 وليتـك  فقـد  بعد ، الرحيم ، أما الرحمن اهللا بسم :يقول  وهو الملك عبد براءة أخذ ثم مقاتل وعشرين

 وخفتها الرجل بضعة بالخصيلة معناه والسالم ، الخميلة ة مطويلخصيلا خفيف إليهم فاذهب العراقيين

 رويـدا  الجـيش  ترك القادسية بجيشه الحجاج وصل فلما .ع والمتا الضفاف والخميلة للسرعة إشارة

 جامعة ، الصالة ينادي جعل مستخفيا دخل فلما   ،3نشب وال 2وكاء دون قصبِب جمل على هو وسبق

 فحـصبوه  المنبر صعد إلينا ، ثم لبعثوه األعرابي هذا من أذم وجدوا لو أمية بني اهللا لعن :الناس  فقال

 يبالي ال جالس وهو ه ،حجت تسمعوا حتى األعرابي هذا عن كفوا :منهم  كبير شيخ لهم فقال بالحصباء

                                                
 .شهرمة بدل شرهة ) ر(جاء في نسخة  1
 .الوكاء هو الحبل  2
 . ، السهم  النَّبل3



  للحاج الشطيبي االندلسي كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان

 270 

 المةع ألصحابه جعل قد وكان بالمسجد أحاط قد جنده وأن اجتمعوا قد الناس أن علم فلما له ، برميهم

 وهـي  يحصبونه رأهم وإياهم ، فلما فدونكم رأسي على من العمامة وضعت رأيتموني إن لهم قال بأن

  :ى تعال اهللا ذكر من شيء وال تصلية وال حمدلة وال بسملة غير من وقال فقام الطرد عالمة عندهم

 

 تعرفوني العمامة أضع متى*** ا الثناي وطالع جال ابن أنا  

 

 حـان  قـد  ورؤوسا متطاولة وأعناقا طامحة أبصارا أرى لي ما لعراق ،ا يا أهل :صاح  ثم  

  :ل يقو أنشأ ثم واللحى ، العمائم بين ترقرق الدماء إلى أنظر واهللا فكأني قطافها ؟

 

 فاشتدي الشد أوان هذا يمحطـم بسواق الليل لفها  قد *** ِز  

 م ظهر على بجزار  وال*** غنـم وال إبل براعي ليسوض 

 

  :ل اق ثم

 

  بعصلُِبي الليل لفهاقد***  الدوي من خراج أروع 

 

 :ال ق ثم

  

 فشدوا ساقها عن شمرت قد  ***بأعرابــي ليس مهاجرا  

 فيه القوس اع مثل  ***عدتــه وتَروأشـــد البكر در  

  

 أحدها فوجدني كنانته مروان نثر بن الملك عبد المؤمنين أمير إن العراق ، يا أهل :ح صا ثم  

 1الطريـق  بنيـات  في تأخذوا وإن األمور لكم تستقم تستقيموا فإن ا ،قداح وأقواها طعما وأمرّها اسنان

 يا أهل :فقال  يحصبونه ، ذلك مع وهم .ة معذر لكم ُأقيل وال عثرة لكم اُقيل ال مرصد ، بكل تجدوني

 وألضـربنكم  لمةالـس  عصب ألعصبنكم  ، واهللاألخالق ومساويء النفاق والشقاق يا أهل العراق ،

 وأوالد العـصا  يـا عبيـد   :فقال  بالحصباء ، فرموه .المروة  قرع وألقرعنكم اإلبل غرائب ضرب

                                                
 .األمور بدل الطريق ) ر(جاء في نسخة  1
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وهـذه   فإيـاكم  أمـضيت ،  إال هممـت  وال وفيت إال وعدت ما واهللا يوسف ، بن الحجاج أنا اإلماء،

تْ آِمنَةً مطْمِئنَّةً يْأِتيهـا ِرزقُهـا   قَريةً كَانَ ﴿: م العظي اهللا قال كما مثلكم فإن والقيل ، والقال1 الزرفات

  .2 ﴾ِلباس الْجوِع والْخَوِف ِبما كَـانُواْ يـصنَعون   من كُلِّ مكَاٍن فَكَفَرتْ ِبَأنْعِم اللِّه فََأذَاقَها اللّه رغَدا

 منكم وال واإلهدار ثاراإلك مني وبايعوا ، فليس واخضعوا واعتدلوا استقيموا: فقال  بالحصب ، فرموه

 ثمم ، صعبك ويذل أودكم يقوم حتى صيفا وال شتاءا أغمده ال السيف اقتضاء هو إنما والنفار ، الفرار

 من الرحيم ، الرحمن بسم اهللا :م الغال فقرأ المؤمنين ، أمير كتاب عليهم إقرأ م ،يا غال: لغالمه  قال

 علـيكم ،  سالم والمؤمنين المسلمين من بالعراق من إلى مروان بن الملك عبد المؤمنين أمير اهللا عبد

 يـسلم  المؤمنين أمير والضالل ، الفرقة العراق ، يا أهل يا أهل :ل الحجاج فقا إليكم ، اهللا أحمد فإني

 ثم يراقبوه أن أصحابه أمر قد وكان .األدب  هذا بغير ألؤدبنكم واهللا !السالم ؟ عليه تردوا وال عليكم

 في الدم جرى حتى بالسيف الجامع في عليهم فدخلوا ركبتيه على ووضعها سهرأ على نم العمامة أزال

 مما سنة ، فكان عشرين العراق وولى ةالهجر من وسبعين خمس سنة وذلك الساق ، لنصف األسواق

 في جلس ثم عنقه ، ضرب أيام ثالثة بعد وجد من المنادي أمر ثمف ، أل سبعون المقتولين من أحصي

 حينهم من وخرجوا الناس فضجت عنقه ضرب فأمر بالكوفة أشراف من برجل فإذا بنفسه ابعالر اليوم

 الملك لعبد المهلب طوع أن إلى والخوارج األزارقة لقتال المهلب ولحقوا الزاد أرسلوا ثمد ، السوا إلى

 ويوذ األسـقاع  وجميع الهند ملك زنبيل وحاربج ، والخل والغور الترك وحارب والزنج ، سجستان

ـ  كرمـان  ببالد وثار الملك عبد وطاعة الحجاج طاعة األشعث ابن خلع ثم السمات ، ه الـري  فبايعت

 كثيـرة  حـروب  بينهمـا  ووقع الكوفة ببالد معه والتقى الحجاج وحارب  ،والجبال والبصرة الكوفةو

 حـروب  م ، وكان بينه وبين ابن األشعثالشا أهل له فبعث الملك ، بعبد الحجاج  فاستنصر  ،عظيمة

 اثنين سنة االشعث ابن انهزم ثم مانين وقعة ، هلك فيها أكثر جيوش أهل الشام والعراقتزيد على الث

 ابـن  انهزم فلما الملك ، عبد برأسه وأتى فقتله الهند ببالد هاربا الحجاج فلحقه ، الهجرة من وثمانين

 فـضجت  عنقـه ،  بضرب رأم إال أسير إليه يوت لم أنه حتى الخلق قتل في الحجاج األشعث أسرف

 أما :الملك  عبد إليه فكتب ء ،الدما ويسفك األموال يبدد وأنه الحجاج بظلم الملك عبد إلى يشكون الخلق

 فإن  ،اهللا أمين المؤمنين وأمير ذلك ، في وإسرافك للدماء وسفكك األموال تبديدك بلغني قد فإنه بعد ،

 إال شيء كل بنا فظن عنهم ، أغناك فما لنفسك دتهمأر كنت وإن عنك أغناهم فما له الناس أردت كنت

ـ  وإعطـاء  حق منع عندي وسيان أسيرا وال جانحا تقتل فال  ظفرت فإذا الخطأ ، على حملك ل ، باط

 : هذه األبيات بعدهو

                                                
   .يعني الجماعات 1
  .112سورة النحل ، آية  2
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 طالبه أنت بالذي رضانا وتطلب ***كرهتـها  أمورا تترك لم أنت إذا  

 جالبـه إلى اهللا *** هاربا وتخشى الذي يخشاه مثلك رمنه ضيع الد   

 بالماء شاربــه  ***فإن تر مني غفلة وسماحة فـيا ربما قد غص   

 بما أنت كاسبــه  *** فلم تنج منـي والحوادث جمـة وأنك مجزو 

  

: فلما بلغ كتابه الحجاج أجابه في الحين      . وهي طويلة من أحسن شعر عبد الملك بن مروان            

 المؤمنين يذكر فيه سفك الدماء وتبذير األموال وإسرافي في ذلـك ،             أما بعد ، فقد بلغني كتاب أمير      

ولعمري ما بلغت أهل المعصية وال هم أهله ، وال قضيت من أهل الطاعة ما استحقوه ، وإن كـان                    

قتل العصاة سرفا وإعطاء الطائعين تبذيراً فليحد لي أمير المؤمنين الحـدود فـي ذلـك ، واِهللا مـا                  

  : ت إال فيك ، وإني قد أعددت  للعزة الجالد وللمحنة الصبر ، ثم أنشا يقول أعطيت إال لك وال قتل

  

 لي لم  تغب لي كواكبه  *** إذا أنا لم أبلغ رضاك واتقــيأ ذلك فلي  

  ن الشفيق بنصحهه*** وإذ أنا لـم أدوأقص الذي  تسري إلي عقارب  

  ع ***فمن ذا الذي يرجو توالي ويتقي جائبه مساورتي والدهر جـم  

  ـُه    وما لم ترد مني  فإني مجانبـه ***واألمر إليك ما قلـتَ قلتــ

 الرضى ال يجوزه ر حالبـه   ***وإال على حدالدهر حتى يرجع الد   

  ه***وإال فـدعني واألمور فإننــيكمتني  تجاربشفيقٌ رفيـق أح  

  

ـ                 ساوة علـى الخلـق     وهي طويلة وهي من أجود شعر الحجاج ، ولم يزده ذلك إال ظلما وق

وأكثر قتله وبغضه وجرأته على األئمة والعلماء والفقهاء واألولياء والصالحين ، وذلك أنهم وافقـوا               

الناس على بيعة عبد اهللا بن الزبير ولم يوافقوهم على بيعة غيره ، فكان الحجاج ال يدخل يده عـالم                    

 ، عاقل وأحمـق وفـاجر ، فأمـا          الناس ثالثة : ولقد اجتاز لبعض الوعاظ وهو يقول       . ويفلت منه   

العاقل فإن الدين شريعته والحلم طبيعته وإن نطق أصاب وإن أسمع وعى وإن حفـظ روى ، وأمـا         

األحمق فإن تكلم عجل وإن أحسن ذهل وإن أساء جهل ، وأما الفاجر فإن ائتمن خـان وإن أصـاب         

فلما سمعه الحجـاج  . قُه لم يفقه شان وإن استكتم لم يكتم وإن علم لم يعلم وإن حدث لم يصدق وإن فََ 

  .أخذه وقتله ظلما وعدوانا فاهللا تعالى حسيبه 
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وكانت ليلى األخيلية من أكابر الفضالء وأكابر العرب القدماء ، فطلبوا من يتقـدم للحجـاج               

في بعض المظالم فلم يروا أولى من ليلى فركبت نجيبها وأتت إليه ، فلم ير الحجاج قط أسـمح وال                    

ـْه ليلى فيه ، وكانت ليلى قد مات من هواها ابن عمها توبة بن الحميري                 أبش من ا   ليوم الذي قصدت

فجميـع مـا   . كما مات قيس بن الملوح من هوى ليلى العامرية ، وكما مات مضاض من هوى مية    

 يا ليلى ، بلغني أنك مررت     : جاءت فيه ليلى إلى الحجاج من الحوائج والمظالم قضاها ، ثم قال لها              

بقبر توبة الحميري وعدلت عنه ، فواهللا ما وفيِت بحقه وسمة الكرماء توفية الحقـوق فـي الحيـاة                   

كانـتْ معـي نـسوة    : وما ذاك؟ قالت :  أصلح اهللا األمير ، إن لي عذرا ، قال : والممات ، فقالت  

  : وخشيت عليه من الكذب ألنه قد قال 

  

 ة وصفائــــح  علي ودوني توب ***ولو أن ليلى األخيلية سلمـت  

  من جانب القبر صائح***لسلمت تسليم البشاشة أو رقى إليها صدى  

  

 المودة اال ما تأتي قبره وتسلم عليه ،         1أقسمت عليك بما تدعين من حرمة     : فقال لها الحجاج      

  السالم عليك يا توبة ، فلم تـتم       : فلم تجد ليلى بدا من أن أتت قبره ودموعها تنحدر كالآلليء وقالت             

كالمها حتى طار صدى من تحت جانب القبر وضرب في طيرانه صدرها فسقطت ميتة والـصدى                

هو الهام ، والعرب تزعم أن الهام مخلوق من أنفاس القتلى فُجأة  فال تزال تصيح آه آه حتى يؤخـذ                     

بردعـة  وكانوا في الجاهلية يعقلون بعيرا إلى جانب القبر ويجعلون عليه           . بثأره فتغيب حينئذ لذلك     

   .3} ال طيرة وال صفر وال هامة {:  ، وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 2وحشية

األمـن ، فـإني رأيـت       : يا خزيم ، ما النعمة؟ قال       : ولقي الحجاج يوما خُزيم الناعم فقال         

فع بعـيش ، ثـم   الغنى ، فإني رأيت الفقير ال ينت: ثم ماذا؟ قال خزيم : الخائف ال ينتفع بعيش ، قال     

: تمـن علـي ، قـال        : ما بعد هؤالء نعمة إال نعمة اإليمان ، فقل له الحجـاج             : ماذا؟ قال   : قال  

وكان عند الحجاج رجل من الطغاة يقال له عبد اهللا بن هاني ، لم يكن فـي                 . االنصراف على خير    

يد األدمة كاد أن يكـون     أعوانه وأنصاره أشد منه وال أجرأ على مالقاة األبطال منه ، وكان أدماً شد             

                                                
 .حق بدل حرمة ) ر(جاء في نسخة  1
  .ية و خشبة بدل وحش) ر(جاء في نسخة  2
 ، انظر صحيح مسلم ، كتاب السالم ، باب ال عدوى وال طيرة وال هامـة وال          » ال عدوى  «رواه مسلم من حديث أبي هريرة وزاد لفظ          3

 وكذا البخاري في صحيحه من حديث أبـي هريـرة    ؛31 - 30:  ، ص 7: صفر وال نوء وال غول وال يورد ممرض على مصح ، ج          

 ، كتاب الطب ، باب ال صفر وهـو داء يأخـذ   ». . . ال عدوى وال صفر وال هامة       :  عليه وسلم قال      إن رسول اهللا صلى اهللا     «: كذلك  

   . 19:  ، ص 7: البطن ، ج 
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أسود ، وكان رأسه أقرع وشدقه مائال وعينه حولى قبيحة الحولة ، ولم ير في الرجال أقـبح منـه                    

 ، ثـم أرسـل      1يا عبد اهللا ، ما كفيناك فيما صحبتنا       : وجها ؛ فلما رآى الحجاج فعله وجرأته قال له          

زوج ابنتك لعبـد    : لصورة ، فقال له     الحجاج إلى ابن خارجة سيد بني فزارة وكانت له بنت جميلة ا           

: أجلسوه للسياط ، فلما رأى ابن خارجة ذلك أعطاها له ، قال             : ال أفعل ذلك ، فقال      : اهللا ، فقال له     

زوج ابنتك لعبـد  : قد أعطيته ، ثم أرسل الحجاج إلى سعيد بن قيس الهمداني رئيس اليمامة وقال له   

قـد  : علي بالسيف ، فلما رآى أنه يـضرب عنقـه قـال    : اج ال أفعل ذلك ، فقال الحج: اهللا ، قال    

يا عبد اهللا ، قد زوجتك بنت سيد فزارة وبنت سـيد همـدان صـاحب                : أعطيته ، فقال له الحجاج      

أصلح اهللا األمير إن لنا مناقب جمة ليست لكثير من العـرب ،             : اليمامة وما كفيناك ، فقال عبد اهللا        

ها أنه ما سب عثمان بن عفان أمامي قط ، ومنها أني شاهدت يـوم        من: وما هي؟ قال    : قال الحجاج   

صفين ولم يشهده غيري كما شهدته أنا ، ومنها أنه ما فينا من يحب عليا ، ومنها أنه ما في العـرب               

  .األعاربة أسمح مني وجها وال أصبح مني صفة فضحك الحجاج من كالمه 

يـا أهـل    :  ، وخطب هو بهم وهو يقول        ثم أن الحجاج أراد الحج فولى على العراق رجال          

العراق ، إني أريد الحج وقد وليت عليكم فالنا وقد أوصيته عليكم بغير ما أوصى بـه رسـول اهللا                    

اقبلوا من المحسنين وتجاوزا عن المسيئين وإني وصيته أال يقبـل      : صلى اهللا عليه وسلم حيث يقول       

ال أحـسن اهللا لـه ، ومـا         : يت عليكم تقولون    من محسنكم وال يتجاوز عن مسيئكم وأنا أعلم إذا ول         

ثم أنه خرج متصيدا فمـر      . ال أحسن اهللا لمن يحسن لكم       : يمنعكم من تعجيله إال الخوف وأنا أقول        

على بعض أحياء العرب ، فترك أصحابه وخرج هو إلى موضع عال وضرب له فيه الخباء وجلس                 

لذي يقال له الغضبان ، فلما وقف على بـاب          للقيلولة ، فرآه الحي فصعد إليه بعض رؤسائهم وهو ا         

كلمـة مقولـة ، فظـن       : سالم عليكم ، فقال الحجاج      : الخباء ولم يعرف أحدا منهم فقال الغضبان        

وأيـن  : من ورائي ، قـال      : من أين جئت ؟ قال الحجاج       : الغضبان أنه من سائر الناس ، فقال له         

فـي  : وفيم أتيـت ؟ قـال   :  على فرسي ، قال  :وعلى ما جئت ؟ قال      : أمامي ، قال    : تريد ؟ قال    

لـم أرد   : وراءك أوسع لك ، قـال لـه         : أ تأذن لي أن أدخل؟ قال الحجاج        : ثيابي ، قال الغضبان     

وهراوة أضرب  : ليس عندك إال هذا؟ قال      : واهللا ال ذقتها ، قال      : طعامك وال شرابك ، قال الحجاج       

بـْل عليهـا ،    : رمضى أحرقت قدمي ، قال الحجاج       إن ال : بها رأس من دخل علي ، قال الغضبان         

: قد علمت ذلك ، قال      : غيرك خير منك وأنت خير من غيرك ، قال          : أنا رئيس قومي ، قال      : قال  

الغوث الغوث ، تَغَذّوا بهذا قبل أن يتعشى        : لو علمته ما سألتني ، فرجع الغضبان موليا وهو يصيح           

أنـت  : على باألعرابي ، يريد الغضبان ، فُأحضرفقال له         : ال  بكم ، فغار عليهم الحجاج وأخذهم وق      

                                                
  .ما كفيناك في محبتنا ) ر(جاء في نسخة  1
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أصلح اهللا األمير ، كلمة ما نفعت من قيلتْ لـه وال            : الذي قلت تغذوا بهذا قبل أن يتعشى بكم؟ قال          

األمير أصـلحه اهللا ال يرضـى       : سأستلن لسانك عليها ، قال      : ضرت من قيلتْ فيه ، قال الحجاج          

ثم بنى الحجاج قبة عظيمـة     .  واألكبال الثقال ، فبقي في السجن ثالث سنين          بذلك ، فأمر له بالسجن    

لـو رآهـا   : ما تقولون في هذه القبة ؟ قالوا له : وألقى فيها كثيرا من العقيق والزجاج ثم قال للناس    

أحضروه ، وقـد انـتفخ مـن ثقـل     : الغضبان لقال لك ، ألنه ليس فينا أفصح منه وال أفهم ، فقال             

والبرد ألن سجنه كان قورا ال سقف له يقي من حر وبرد وال شمس وال شـتاء ، فلمـا رآه                 األكبال  

! الجلوس وضيافة الملك ، كيف ال أسمن فيها ؟        : أراك قد سمنت يا غضبان ، قال        : الحجاج قال له    

قـد  : لو أمنتني لقلت لك الحق ، قـال         : كيف ترى هذه القبة يا غضبان؟ قال له         : فقال له الحجاج    

ردوه : من بنى في غير بالده ال له وال ألوالده ، فأرسـلَها مـثال ، فقـال الحجـاج     : منتك ، قال    أ

: إنه ال يقدر على المـشي ، قـال        : للسجن فهو الذي قال تغذوا بهذا قبل أن يتعشى بكم ؛ فقالوا له              

 قـال  1 ﴾ا كُنَّـا لَـه مقْـِرِنين    سبحان الَِّذي سخَّر لَنَا هذَا وم    ﴿: احملوه ، فرفعوه على أكتافهم فقال       

جـروه ،   :  قال   2 ﴾ وقُل رب َأنِزلِْني منزلًا مباركًا وَأنتَ خَير الْمنِزِلين       ﴿  :أطرحوه ، قال    : الحجاج  

بد الملـك    ، فلما ردوه وإذا بكتاب من ع       3﴾ِبسِم اللَِّه مجراها ومرساها ِإن ربي لَغَفُور رِحيم         ﴿  :قال  

ابعث لي بثالثين جارية ، عشرا من النجائب وعشرا من عقد النكاح وعشرا             : للحجاج وهو يقول له     

الغضبان ، فأًُحـضر بـين      : من يفسر لي هذا الكالم ؟ قيل له         : من ذوات األحالم ، فقال الحجاج         

وطال عنقها واتـسع    هي التي عظمت هامتها ،      : ما النجيبة من النساء ؟ فقال       : يديه فسأله الحجاج    

إنهـا إن  : وما يرغب في مثل هذه ؟ قال     : صدرها ومنكبيها وراحتيها ونمت ركبتيها ، قال الحجاج         

 الثدي،  4ذوات األعجاز ، المنكسرة   : وما قعد النكاح ؟ قال      : جاءت بولد كان كالليث الهصور ، قال        

بنـات خمـس   : ات األحالم ؟ قال وما ذو: الكثيرة اللحم ، فهذه تشفي الغليل وتروي الضمآن ، قال      

الـصغيرة  الحديـدة   : يا غضبان ، ما شر النساء ؟ قـال        : وثالثين إلى األربعين ، قال له الحجاج        

السريعة الغضب ، التي إذا غضبت غضب لها مائة من قرابتها ، وفي حجرها جارية وفـي بطنهـا      

لولود التي في حجرها غـالم وفـي        الودود ا : وما خير النساء ؟ قال      : أخرى وجوابها ال ، قال له       

  .بطنها غالم ، وال تُغِضب وال تغضب ، فأمر له الحجاج بألف دينار وخلى سبيله وأحسن إليه 

ولما طوع الحجاج لعبد الملك بن مروان جيمع البالد أرسل إليه عبد الملك بالمجيء إليـه ،                   

باع ، ثم جيش الجيوش الشامية      ثم استناب على العراق وخراسان أخاه بشر بن مروان وروح بن زن           
                                                

  .13سورة الزخرف ، آية  1
  .29سورة المؤمنون ، آية  2
  .41سورة هود ، آية  3
 .الثدي  بدل المنكسرة الكبيرة ) ر(جاء في نسخة  4
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وولى عليها الحجاج وأرسله لقتال عبد بن الزبير رضي اهللا عنه بمكة شرفها اهللا ، فجاءه الحجـاج                   

وحاصره بمكة سنة ثالث وسبعين من الهجرة ، وكانت بيعته سنة أربع وستين فكانت مدته رضـي                 

مع أهل الشام بمكة نصب المنجنيق      اهللا عنه تسع سنين واثنين وعشرين يوما ، ولما حاصره الحجاج            

في رأس أبي قبيس وصار يرمي بمكة والحرم وقطع عنهم جميع ما يأتي من خراجهـا مـن أكـل                  

وشرب أو فاكهة أو خضرة أو غير ذلك ، فكانوا على تلك الحالة أربعة أشهر وعبد اهللا رضـي اهللا                    

 يقدر عليه أحد غيـره ، فـإذا        عنه يحمل عليهم وحده ويوري من الشجاعة والبسالة في قتالهم ما ال           

دخلوا عليه من باب من أبواب الحرم حمل عليهم حتى يخرجهم ثم يحمل على الباب اآلخـر حتـى                   

يخرجهم إلى أن سقطت عليه شرافة من شراريف الحرم فوقع ميتا ، فبادروا إليه وقطعـوا رأسـه                  

  . مقابر اليهود وأمر الحجاج بصلبه منكسا وأقسم الحجاج ألدفنَن عبد اهللا إال في 

وكان عبد الملك بن مروان قبل الخالفة عابدا ناسكا ورعا عالما فقيها قارئا لكتاب اهللا عـز                   

وجل ال يفارق المسجد وال يترك القراءة حتى كان عبد اهللا بن عمر يدعوه حمـام المـسجد ، فلمـا           

 وقد قيـل البـن عمـر        سالم عليك أيها المصحف وطبقه فلم يحبسه بعد ذلك ،         : تولى الخالفة قال    

 أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيمن يحبس النـاس            1ما رأيتُ لو تفاوض   : رضي اهللا عنه    

فلما تولى الخالفة أذهبت الدنيا الدين كله وصار إمامـا          . في عبد الملك    : في أمور الدين ، قال لهم       

اك الدماء هو وجميع عمالـه فـي   للظلمة وقدوة ألهل الجرأة على اهللا والفساد في الدين ، وصار سف          

سائر البالد ، أقام بالعراق الحجاج الذي ال أظلم منه وال أفتك وال أسفك للدماء ، وأقام المهلب بـن                    

أبي صفوة بخراسان ، وأقام هشام بن إسماعيل وعبد اهللا ابنه بمصر ، وأقام موسـى بـن نـصير                    

ثقفي أخا الحجاج باليمن ، وأقام محمد بـن         بالقيروان على جميع المغرب ، وأقام محمد بن يوسف ال         

  .مروان بالجزيرة ، وكل واحد من هؤالء أظلم خلق اهللا وأجرأهم على سفك دماء الخلق 

 يخبره بالمغيبات ، فدخل عليه يومـا  2ومن غرائب عبد الملك بن مروان أنه كان عنده قائف         

العباسيين يزيلون لهم الملك ، فقال عبـد        علي بن عبد اهللا بن عباس ومحمد ابنه وكانوا قد أيقنوا أن             

ال ولكن أعلمك أن هذا الشاب يخرج مـن ظهـره فراعنـة             : أتعرف هؤالء ؟ قال     : الملك للقائف   

واهللا لقد أخبرني راهب إيليـا ، وهـي         : يتملكون األرض ال يأويهم أحد إال قتلوه ، فقال عبد الملك            

  . عشر ملكا بيت المقدس ، أن رجال منهم يخرج من ظهره  ثالثة

ولما رجع الحجاج من مكة مات عبد الملك وهو ابن ثالث وستين سنة ، وكانـت خالفتـه                     

  .أربعا وعشرين سنة وثالثة أشهر وخمسة عشر يوما منها ثماني سنين األولى مزاحما البن الزبير 

                                                
 .اتفقوا )  ر( جاء في نسخة  1
2من يعرف نسب اإلنسان بفراسته ونظره إلى األعضاء والذي يعرف اآلثار .   
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 خالفة الوليد بن عبد الملك بن مروان  

  

ت أبيه عبد الملك ، وكان أبوه قد أعطاه العهد          وبويع الوليد بن عبد الملك بن مروان يوم مو          

بذلك ، وكان لعبد الملك سبعة عشر ولدا تولى منهم الخالفة بعده أربعة واختار منهم الوليد فقال لـه                 

يا وليد ، إذا وضعتني في حفرتي ال تعصر عينك كاألمة ولكن البس عليك جلـد نمـر                  : عند موته   

لبيعة فمن أبى عليك فاضرب عنقه ، فجعل الوليد يبكي من           وخذ سيفك على عاتقك وادع الناس إلى ا       

يا وليد ، أحنين كحنين الحمامة ، شمر عن ساقيك وابرز إلى النـاس ، فمـن                 : قول أبيه ، فقال له      

  : تكلم اضرب عنقه ومن سكت ابدأ به ، والوليد يبكي فأنشأ يقول 

  

  إال لينظر هل يراه يموتُ*** كم من عائد رجال وليس يزوره  

  مرتقبا ما ليس عنه يفوتُُ*** العين تـذرف والفؤاد مقلــب 

   

يا دنيا ، واهللا إن طويلك لقصير وإن كثيـرك لقليـل ،             : ثم أخذ عبد الملك يذم الدنيا ويقول          

أوصيكم بتقـوى اهللا ، فهـي     : ثم جمع جميع أهله وولده وقال لهم        . ولقد كنا منك في غرور وغفلة       

واقية ، التقوى خير الزاد وأفضله في الميعاد ، يـا بنـي ، إيـاكم والبغْـى     العصمة الباقية والجنة ال  

والتحاسد ، فِبذلك هلك من كان قبلكم ، يا بني ، أكرموا الحجاج فهو الذي وطأ لكـم هـذا األمـر ،       

وكونوا بينكم أبرارا وفي الحروب أحرارا وللمعروف منارا ، هذه وصيتي إليكم وعليكم السالم ؛ ثم                

كيـف تجـدك يـا أميـر     : يته وهو يجود بنفسه ساعة ، ثم أفاق فقال له بعض أهلـه    غاب في غش  

ولَقَد ِجْئتُمونا فُرادى كَما خَلَقْنـاكُم َأوَل مـرٍة وتَـركْتُم مـا             ﴿  : كما قال اهللا تعالى     : المؤمنين؟ قال   

 وِركُمظُه راءو لْناكُموهو آخر كالم سمع منه 1﴾خَو .  

ليد بن عبد الملك ، فكان ظلوما غشوما وجبارا عنيدا ، وكان ذميما سائل األنـف                وبويع الو   

يختال في مشيه إال أنه كان فارسا شهما ال يدري األبطال لم تصلح ، وكان قليل العلم حافظا لكتـاب        

اهللا ، يختم القرآن في خالفته في كل ثالثة أيام ويختمه في شهر رمضان تـسعا وعـشرين مـرة ،                  

فإذا أهـم بـأمر صـعب واعترضـه     . إنك ميت يا وليد فاعمل لما بعد الموت : ى خاتمه ونقش عل 

غضب نظر في خاتمه فسكَن غضبه ، وكان يفرق األموال على الصالحين من حيث ما سمع بهـم ،       

وفرض للمحرومين المال ومنعهم إلى السؤال ، وحيث ما كان مقعدا في زمانه أعطاه خادما يخدمه،                
                                                

   .94سورة األنعام ، آية  1
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أعطاه غالما يقود به ، ولم يبر بحملة القرآن ملك مثله ، يقضي عنهم ديونهم ويسأل عن                 وكل أعمى   

ولما استقرت الخالفة بيده أخـذ      . أحوالهم كسؤال ذوي الرحم ، ولم يكن في خلفاء الشام أحسن منه             

 في بناء جامع بني أمية وهو أحد غرائب الدنيا ، صنع فيه من الصنعة ما لم يصنعه أحـد قبلـه وال       

 وزادها في الجامع ، وذلك أن عبد الرحمن بن عوف وخالـد             1بعده ، وهو الذي هدم كنيسة مريحنا      

ابن الوليد رضي اهللا عنهما لما استفتحا مدينة دمشق وحاصراها في زمن عمر بن الخطاب رضـي                 

ـ             ان اهللا عنه طلبوا األمان فأعطاهم األمان بعد أن وقف حد االستفتاح في نصف الجامع األعظم ، فك

نصفه كنيسة لمدجني النصارى ونصفه جامع للمسلمين ، فهدم الوليد الكنيسة وأدخلها فـي المـسجد            

ولما ابتدأ بناؤه أمر ببناء مسجد رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   . وأعطاهم عوضها رغما على أنفسهم      

 عنهمـا ،    وسلم بالمدينة وولى على بنائها محمد بن عبد العزيز أخا عمر بن عبد العزيز رضي اهللا               

وأنفق الوليد على مسجد دمشق ومسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األموال الكثيرة الجزيلة التي                

ال تحصى كثرتها ، ومما أُ حصي في بنائها اثنا عشر ألف مرخم ، وأنفق عليها أربعمائة صـندوق                   

ديل ستمائة سلسلة من    من المال ، في كل صندوق ثمانية وعشرون ألف دينار ذهبا ، وألقى فيها للقنا              

الذهب ثم أزالها بعده عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه وردها لبيت المال وألقى مكانهـا سالسـل    

الصّفر والحديد ، وأمر بتوسيع مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأدخل فيه الحجرة ، وله فـي        

أنا الذي وضعته فـي  « :  عنه   الخير مناقب كثيرة ومع ذلك كله قال عمر بن عبد العزيز رضي اهللا            

قبره فواهللا ما وضعت عليه اللحد حتى رأيته قد تمخض في أكفانه كأنه حـي ، وغُلـت يـداه إلـى         

و لما ُأخذ في حفر أساس مسجد دمشق وجدوا تحت األرض في محراب الكنيسة صخرة من                . »عنق

 فأوتي بوهب بن منبه فقرأها فإذا       الرخام منقوش فيها باليوناني كتابة كثيرة ، فطلب الوليد من يقرأها          

بسم اهللا الرحمن الرحيم ، ابن آدم لو عاينت ما بقي من أجلك لزهدت في طول أملـك        : فيها مكتوب   

ولقصرت من رغبتك وحيلك ، وإنما يلقاك ندمك إذا زلَّتْ في المنية قدمك وأسلمك أهلك وحـشمك،                 

ب ، فال أنت إلى أهلك عائد وال في عملـك           وانصرف عنك الحبيب وودعك القريب وتُدعى فال تُجي       

وتاريخها من عهد سليمان عليه السالم ، فأمر        . زائد ، فاغتنم الحياة قبل الموت والطاعة قبل الفوت          

الوليد بكتب هذه الموعظة بماء الذهب واإلزورد في حائط المسجد ، وكتب فوق ذلك أمر ببناء هـذا           

د اهللا الوليد بن عبد الملك في ذي الحجة سنة سبع وثمـانين             المسجد وهدم الكنيسة أمير المؤمنين عب     

  .من الهجرة 

                                                
د بقية من كنيسة باب معرفة ما ذكر من األمر الشائع الزائغ من هدم الوليكنيسة مريحنا ذكرها كذلك ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ،  1

   . 249:  ، ص 2:  ، ج مريحنا وإدخاله إياها في الجامع
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ولما تولى الوليد جاءه الحجاج للبيعة فرحب به الوليد ، وكان الحجاج ال يفارقـه سـالحه                   

              ودرعه وقوسه وكنانته وسيفه ، فاستخلى هو والوليد وأقام في منزله معه ، وكـان عنـد الوليـد أم

بن عبد العزيز ولها مناقب جمة في الخير والصالح ، فلما رأته مع الحجـاج               البنين بنت عمه عمر     

 مع غادر بسالحه ؟ فضحك      1ما جلوسك في غاللة   : اختشت عليه فأرسلت له وليدة تقول له في أذنه          

يا أمير المؤمنين ، المرأة     : ضرة بنت عمي قالت لي كذا وكذا ، فقال الحجاج           : الوليد وقال للحجاج    

شّم وليست بقهرمانة للرأي ، إنما مفاكهة النساء من زخاريف القول ألنها ال تطلع على سر                ريحانة لل 

وال تدرك بالعدو ، شغلها بزينتها وال يؤخذ رأيها وال تحّل مشورتها ، فإياك ومـشاورة النـساء يـا       

 لتـرك   أمير المؤمنين ، فإن رأيهن أمن وعزمهن وهن ، فالمرأة ال تعدو بكرامتهـا نفـسها ، واهللا                 

الجلوس معهن أوفر للعقل وأبين للفصل وأثبت لألمر ، يا أمير المؤمنين ، فإياك أن تطيل الجلـوس                  

معهن؛ فسمعته أم البنين في كل ما قاله فأرسلت للوليد ان يدخل عليها الحجاج فأمره بالدخول عليها                 

ال بد لك مـن ذلـك ، فُأدخـل    : أقلني من الدخول عليها يا أمير المؤمنين ، فقال له          : فقال الحجاج   

إيه حجاج عدو   : عليها فلم تأذن له بالجلوس وإنما أمرت له بما يأكل وهو واقف ، فلما أكل قالت له                  

اهللا ، قتلت عبد اهللا بن الزبير بن ذات النطاقين وأول مولود ولد في اإلسالم ، وقتلت ابن األشـعث                    

 ولكنْتَ أذل من النعل ، ثم تمن بقتلهما علـى أميـر             وواهللا لوال ابن األشعث ما لُذت أنت بعبد الملك        

المؤمنين، وواهللا لوال أنك أهون الخلق على اهللا ما ابتالك برمي الكعبة بالمنجنيق؛ إيه عدو اهللا ، ثـم        

تأمر أمير المؤمنين بالبعد عن النساء وترك الجلوس معهن وااللتذاذ بهن ، إن كن النساء يلدن مثلَك                 

يهن وإن كن يلدن مثل أمير المؤمنين فأنت كاذب ونصيحتك له غير مقبولة؛ إيه عدو               فحقّ ما تقول ف   

اهللا ، أنسيت رمح غزالة الحرورية بين كتفيك وأنت هارب أمامها ؟  أم روعة أم شبيب تكفيك ؟ ثـم   

  : أنشأت تقول 

  

  وفي الحروب نعامـة علي ع من صفير الصافر *** أسدوقبيح تَر  

 ت إلى غزإذا كان قلبك في جناحي طائر *** الة في الوغا هال برز 

  

ما لـك يـا أبـا       : أخرجوه عني أخرج اهللا روحه ، فخرج وخجل فقال له الوليد            : ثم قالت     

عني حتى كان بطن األرض خيرا عني من ظهرها ،  يا أمير المؤمنين ، واهللا ماسكتتْ: محمد؟ قال 

رجليه األرض ، وكانت غزالـة زوجـة شـبيب          ثم أخذ يقول ما قالت له والوليد يضحك ويفحص ب         

                                                
  . ثوب رقيق يشفّ ما تحته ، وهو لباس داخلي أو قميص رقيق تغطِّيه ثياب خارجية1
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 التي أحصرت الحجاج مع زوجها شبيب ومع أمه أم شبيب ، وكانتا ال يروعهما األبطـال      1الخارجي

وال يخافا مالقاة الرجال وإنما لهما من البسالة والشجاعة في الحروب والفروسية ما ال يطمـع فـي               

 جامع الكوفة ركعتين أو تمـوت ، لمـا أحـصرت    مثله ، وغزالة هذه التي أقسمت باهللا لتصلين في        

الحجاج صلتهما بسورة البقرة وسورة آل عمران ، ولم يدخل الحجاج العراق حتى قتلـت غزالـة ،               

بعد أن قتلت من أهل الشام ما ال يحصى عدته ، وأم شبيب هي البرصاء وشبيب هو الـذي خـالف               

نفرت منه فرسه على شاطئ الدجلة فغرقا معـا  على بيعة معاوية وابنه يزيد لما قتل الحسين إلى أن          

 ، ولكراهتهم لقاتلي الحسين سموا خوارج لمـا خرجـوا          2﴾ذَِلك تَقِْدير الْعِزيِز الْعِليِم     ﴿  : وهو يقول   

عن رأي من رآى ذلك وارتضاه ، ثم ُأضيف إليهم كل من خالف رأي الجماعة والـسنة ، وانظـر                    

لعباسيين ؛ ولقد أخذ عبد اهللا بن زياد امرأة منهم وأمر بتعـذيبها             أقسام الخوارج كلها في أول دولة ا      

هذا آخـر يـوم   : فعذبت بأنواع من العذاب ولم تتأوه ، وأمر بقطع جوارحها فلما رأت الحديد قالت               

من أيام الدنيا التي ال اسف لعاقل عليها وهذا أول يوم من أيام اآلخرة المرغوب فيهـا عنـد أولـي               

اللهم إنك تعلم أن علمي بفناء الدنيا زهّدني فيها ، وتحقيقي بثواب اآلخرة سـهل             : ت  األلباب ، ثم قال   

علي البالء ، وها أنا ذا بين يديك ال أحب تعجيل ما أخّرت وال تأخير ما عجلت ، فقطعت جوارحها                    

األربع فما تأوهتْ وال نطقت بكلمة فأمر بحرقها بالنار ، فلما رأت النار صرخت وصـاحت فقـال                  

واهللا ماجزعتُ من ناركم وال أسفتُ على دنياكم ولكن ذكـرتُ    : مالِك صبرت ثم جزعت؟ قالت      : لها

ـُِقعتا ، فقالت          ـْع عينيها فف اللهم إنه قد طال حزني فـي  : نار اآلخرة وتعذيب العصاة بها ، فأمر بفق

ولَِئن صبرتُم لَهو خَيـر     الدنيا ولم أر بعيني ما يسرني منها فأقر عيني في اآلخرة فإنك الذي قلت ﴿                

اِبريناللهم إن كنتُ على بصيرة منك فهذا قليل في جنب ما رجوت مـن عظـيم            :  ثم قالت    3 ﴾ لِّلص

  : الثواب ، ثم أنشات تقول 

  

   فزادنـي ـْما بأنك مالكي تحقيــقا *** إن الزمان عدى علي   ِعل

   طريـــقا فال عبرة به إليك *** ما مسني ضر ألجل إســاءة  

  به إني وجدتك في البالء رفيقا *** فاقض القضاء مع الرضى مني 

  

                                                
  .نسبة إلى الخوارج  1
  .38سورة يس ، آية  2
  .126سورة النحل ، آية  3
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فأحرقت بالنار وهي صابرة لم تتلكم حتى أحرقت رحمها اهللا ، وكانت من الخـوارج األول                  

  .ثم صار بعد ذلك كل من فارق الحق يسمى خارجا لخروجه عما عليه أئمة الدين وسنة المسلمين 

 الوليد بمدينة واسط سنة أربع وتسعين من الهجرة ، وفي هذه السنة             ومات الحجاج في خالفة     

تزلزت األرض وبقيت الزلزلة أربعين يوما وعمت جميع األرض وتهدمت بـالد أنطاكيـة كلهـا ،             

 مات الحجاج وهـو ابـن أربـع    «: ووقعت األبنية العظام في كل البالد ، قال أبو عمر في التمهيد      

علماء وأئمة الدين ال يروى حديثه وال يخبر به إلفراطه في الظلـم ،  وخمسين سنة ، وعند جمهور ال     

يشهد لهذا بعض قول األئمة أن أخذ العلوم والـشرائع مـن      : وطائفة من العلماء تكفره زيادة ، قلت        

 وكانـت إمـارة     .» عند أهل األغواء والضالل عادت على معلِّمها ضررا ، زيادة من غيـر إالم               

 أحصي عليه من قتله الحجاج صبرا من غير حرب مائة ألف وعـشرين       الحجاج عشرون سنة ومما   

ألف وترك بعد موته في حبسه خمسين ألفا من الرجال وثالثين ألفا من النساء ، منهن سـتة عـشر                    

ألف مجردة ال ثياب عليهن ، فكان من طغيانه وجرأته على اهللا أنه يحبس الرجـال والنـساء فـي                    

ا من غير سقف ال يقي حرا وال بردا ثم يرميهم داخـل سـوره               موضع واحد ، وذلك أنه صنع قور      

ويغلق عليهم ، ولما أراد اهللا أن يهلكه ويريح الخلق منه خرج يوم الجمعة لصالة الخطبـة فـسمع                   

: المسجونون يستغيثون باهللا وبك ، فقـال        : ما هذا؟ قيل له     : ضجة عظيمة على صوت واحد فقال       

ني ، فلم تأت عليه الجمعة األخرى حتى أهلكه اهللا تعـالى بـسبب              قولوا لهم اخسؤوا فيها وال تكلمو     

  . دعاء أولياء اهللا عليه ، وذلك أنه لم يدع عالما وال فقيها وال وليا إال قتله لنكرانهم بيعة بني أمية 

وإنما أنكر العلماء بيعة بني أمية ألنهم كانوا يقتلون ذرية علي بـن أبـي طالـب كـرم اهللا            

ن عليا في خطبتهم ، فلم يوافق الناس على بيعتهم ولم يرضوهم لدين اهللا خلفاء ، فكان               وجهه، ويلعنو 

الحجاج يقتلهم حتى لم ينج منه فقيه وال عالم إال مستخفيا منه ، وقد كانت الناس يرجون عبد الملـك            

لى عزل  بن مروان لما كان فيه من العلم وحب الخير وإجراء األموال للفقهاء والعلماء ، فراودوه ع               

يا حجاج أوصيك بما َأوصى به البكري أخاه زيـداً والـسالم ، فكـان    : الحجاج فأبى وإنما كتب له     

الحجاج يطلب من يفسرها له إلى أن ألقى عشرة ألف دينار لمن يفسرها له ، فجاءه رجل حجـازي                   

البكـري لزيـد ،     أنا أدري وصية    : مظلوم يشتكي مظلمةً فسمع بالجائزة فجاء إلى الحجاج وقال له           

  : إنه كتب إليه في وصية : وما ذاك ؟ قال له : قال الحجاج 

  

 يرون المنايا دون قتلك أو قتـــِل ***  فإنهــــــم 1أقول لزيد ال تزيد  

  فشب وقود الحـرب بالحطب الجزِل         *** فإن وضعوا حربا فضعها وإن أبـوا  

                                                
 .ال تثرثر بدل ال تزيد ) ر(جاء في نسخة  1
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  بنَاِبها روسالض تْ الحربـِْلف*** وإن عض ـَك أو مث   عوضه حد الحرب مثل

   

فأعطاه الحجاج الجائزة وقضى له حوائجه ، ثم كتب من حينه إلى المهلب بن أبـي صـفرة            

إن أمير المؤمنين أوصاني بما أوصى به البكري زيدا ، وأنا أوصيك بما أوصى بـه        : وهو يقول له    

إن : أعطى جائزة ألعرابي فقال له      الحارث بن كعب بنيه ، فطلب المهلب من يفسر له ذلك إلى أن              

يا بني ، كونوا جميعا وال تكونوا شيعا فتتفرقـوا وتـذهب            : الحارث بن كعب أوصى بنيه فقال لهم        

وقد كـان المهلـب أوال مـع ابـن     . ريحكم ، فإن موتا في قوة وعز خير من موٍت في ذل وهواٍن    

لب على وجهـه تائهـا فـي األرض    األشعث مخالفا على الحجاج ، فلما قتل ابن األشعث خرج المه  

مستخفيا بنفسه فرافقه في بعض الطريق رجل فقير فتصاحبا وتماشيا معا إلى أن جنهما الليـل فـي                  

بعض القرى التي أخالها الحجاج وأحرق بيوتها ، وكانت ليلة شديدة البرد والمطر والثلج ، فلم يجدا                 

ه ليلتهما إلى الصباح فلما أرادا االنصراف       أن يستترا إال في أثوق وهو موضع طبخ الخبز ، فباتا في           

  : أخذ المهلب فحمة وكتب بها في حائط هذه األبيات 

  

   فهذا العيش ما ال خير فيه *** أال موت يباع فاشتريـِه  

  نفس حٍر المهيمن تصدق بالوفاة على أخيـه *** األرحم  

  أال ليتني من ساكنيـــه *** أقول إذا مررت بلحد قبٍر  

 فينقذني من الموت الكريه ***  لذيذ الطعم يأتي  أال موت 

  

: ولما ضاقت األرض بما رحبت على المهلب وكان من أشد الناس بأسا ، كتب إلى الحجاج                   

                    أما بعد ، فإن عفوت عني فإني قد رجعت عن مذهبي إلى مذهبكم وأذعنت إلـى خـدمتكم ، فـسر

شوكته ، فأتاه المهلب وواله الحجاج على بـالد         الحجاج بذلك وأجابه لما أراد إال أنه كان يخاف من           

خراسان وما واالها من العراق ، وكان من أظلم عمال عبد الملك بن مراوان ، فلمـا رجعـتْ لـه                

الوزارة واإلمارة عرفه ذلك الرجل المسكين الذي بات معه في األثوق فأراد الوصول إليه فلم يقـدر            

لمسكين حتى جلس المهلب في بستان على جابية ماء يأتيها          من ِغلَِظ الحجاب ، فلم يزل يترقبه ذلك ا        

  : الماء من قناة على بعد ، فعمد ذلك المسكين إلى لوح ونقش عليه هذه األبيات 

  

   ِمقالة مذكِّر ما قد نسيــه *** أال قل للوزير بال احتشام  

  قليل الماء والجاه الوجيـه *** أتذكر يا أمير وأنت خذني  
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  ار بالشعر البرية *** أثوق  وقد أثبت خطك فيعلى الكر  

  تصدق بالوفاة على أخيـه   *** أال رحم المهيمن نفس حر 

  

على بصاحب هذا اللـوح ،  : ثم رمى اللوح في القناة فحمله الماء إلى يد المهلب فقرأه وقال             

ني ممـن   أن تُنـصف  : وما هـي ؟ قـال       : نعم ، قال    : هل لك من حاجة ؟ قال       : فُأوتي به فقال له     

: وما ذاك؟ قال  : من ال يرحم صغيرا وال يوقر كبيرا ، قال          : ومن الذي ظلمك ؟ قال      : ظلمني، قال   

ولـه  . متى ما عاد عليك خصمك إيتني به        :  ، ثم قال له      1ادفعوا له ألف دينار وخلعة    : الفقر ، قال    

 .تواريخ جمة مثل الحجاج فتركتها لالختصار

لطه على سعيد بن جبير رضي اهللا عنه ، وسعيد بن جبير لـم  ولما أراد اهللا هالك الحجاج س     

يشك أحد في واليته وله مناقب كثيرة ، بكى من خشية اهللا حتى عميتْ عيناه ، وبات ليلة يردد قوله                    

 حتى أصبح الصبح ، وبات ليلـة أخـرى يـردد ﴿    2﴾واتَّقُواْ يوماً تُرجعون ِفيِه ِإلَى اللِّه    ﴿  : تعالى  

 ، وختم القرآن في ركعة واحدة في الكعبة ، وقرأ في الثانيـة قـل   3﴾ زوا الْيوم َأيها الْمجِرمونوامتَا

من ذكر ذنوبه واحتقر عمله ، وقيل لـه  : هو اهللا أحد ، وسئل رضي اهللا عنه من أسعد الناس ؟ قال       

العمـل بطاعتـه    :  ؟ قال    وما عالمة ذكر اهللا   : ترك معصيته ، قيل له      : ما عالمة خشية اهللا ؟ قال       

وكان رضي اهللا عنه ممن خرج مع القراء        . ومن لم يطع اهللا فليس بذاكر وإن كثر تسبيحه وتالوته           

 4لقتال الحجاج وحضر يوم الجماجم ، فلما قتل ابن األشعث اختفى هو إلى ان أخذه خالـد القـصي                  

ا أخذه بعثه إلى الحجاج وهو رضـي  بمكة ، وكان عامال لبني أمية واله اليزيد بن معاوية عليه ، فلم   

قد سـألت اهللا  : إنك مقتول ، فقال : اهللا عنه طيب النفس راض بحكم اهللا لم يتغير له باطن ، فقيل له  

الشهادة ولعله قِبـل دعائي ، وكان رضي اهللا عنه مجاب الدعوة ، حتى أنه كان له ديك إذا صـرخ              

مالك ، قطع اهللا صراخك ؟ فلم يصرخ بعد ذلك؛           : قام سعيد لصالته فلم يصرخ ليلة ، فقال له سعيد         

يا بني ، ما يبكيك ؟ ما بقاء أبيك بعد سبع وخمـسين سـنة   : ولما ذهبوا به بكى ولد سعيد ، فقال له      

بـل  : سعيد بن جبير ، قـال  : ما اسمك ؟ قال : في الدنيا ؟ فلما اُدخل على الحجاج قال له الحجاج        

ال يعلم الغيب   : شقيتَ ، قال سعيد     : سمتني قبلك ، قال له الحجاج       أمي  : شقي بن كُسير ، قال سعيد       

لو علمت أن الجنة والنار     : واهللا ألبدلنك من دنياك نارا تلظَّى ، قال سعيد          : إال اهللا ، قال له الحجاج       

                                                
   .ما يعطيه اإلنسان غيره من الثياب منحةً أو هدية 1
  .281سورة البقرة ، آية  2
   .59سورة يس ، آية  3
 .أي كناية على خالد القسري و هو الصواب . إلى ان أخذه ذلك القسري  ) : ر(ورد في نسخة  4



  للحاج الشطيبي االندلسي كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان

 284 

سيد : ما تقول في رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال            : بيدك ما اتخذت إلها غيرك ، قال الحجاج         

ثـاني  : ما تقول في أبي بكر ؟ قـال  :  آدم ، نبي مصطفى خير من مضى وخير من بقي ، قال          ولد

فما تقول في عمر بـن الخطـاب ؟   : اثنين إذ هما في الغار أعز اهللا به الدين وجمع به الفرقة ، قال   

 بأحـد   عمر الفاروق خيرة اهللا وخيرة رسوله صلى اهللا عليه وسلم ، أحب اهللا أن يعز الـدين                : قال  

الرجلين فكان عمر أحقهما بالخير والفضيلة ، عاش سعيدا ومات حميدا على منهاج رسـول صـلى          

المقتول ظلما جهـز  : فما تقول في عثمان بن عفان ؟ قال : اهللا عليه وسلم ، لم يبدل ولم يغير ، قال    

ى اهللا عليـه    جيش العسرة وحفر بئر رومة واشترى من اهللا بيتَه في الجنة بماله ، صهر النبي صـل                

فما تقـول فـي علـي ؟    : وسلم على ابنتيه ، زوجه النبي صلى اهللا عليه وسلم بوحي من اهللا ، قال   

ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأول من أسلم وتزوج فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا                  : قال

: ول في معاويـة ؟ قـال   فما تق : عليه وسلم التي هي أحب بناته إليه ، وأبو الحسن والحسين ، قال              

: فما تقول في الخلفاء بعده إلـى اآلن ؟ قـال   : كاتب الوحي عن رسول صلى اهللا عليه وسلم ، قال       

فما تقول في عبـد الملـك بـن      : فسيجزون بأعمالهم ، فمسرور ومبتور ولست عليهم بوكيل ، قال           

فمـا  :  فلن يعجز اهللا ، قـال  إن يكن محسنا فعند اهللا ثواب إحسانه ، وإن يكن مسيئا   : مروان ؟ قال    

: إذا أسوؤك وال أسرك ، قال       : بث في علمك ، قال      : أنت أعلم بنفسك مني ، قال       : تقول في ؟ قال     

إنـك  : ال أمنني اهللا إن أمنتك ، قال سـعيد       : إن أمنتني شرك ، قال      : البد أن تبث في علمك ، قال        

 واجترأت بمعصيته على قتل أولياء اهللا ، ترى من          لمخالف لكتاب اهللا ، أظهرت الجور في حدود اهللا        

أما واهللا ألقتلنك   : نفسك أمورا تريد بها الهيئة وهي تقحمك الهالك وستَرد غدا فتعلم ، فقال الحجاج               

إذا تفسد علي دنياي وأفـسد عليـك آخرتـك          : قتلةً لم أقتلها أحدا قبلك وال أقتلها أحدا بعدك ، قال            

:  لك ألقطعنك قطعا وأفرقن أعضاءك عضوا عـضوا ، قـال سـعيد              الويل: والقصاص لك ، قال     

أشهدكم أني أشـهد أن  : اضربوا عنقه ، قال سعيد : الويل لمن زحزح عن الجنة وأدخل النار ، قال          

ال إله إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا عبده ورسوله ، أستحفظكم  بهذه الشهادة إلى يوم القيامة ، قـال                    

من جرأتك علـى اهللا ، فقـال      : مم ضحكتَ ؟ قال     : ضحك سعيد ، قال الحجاج      اقتلوه ، ف  : الحجاج  

ِإنِّي وجهتُ وجِهي ِللَِّذي فَطَر السماواِت واَألرض حِنيفًا وما         ﴿  : أضجعوه واذبحوه ، فقال     : الحجاج  

شِْرِكينالْم اللّـهِ   ﴿: أقلبوا ظهره إلى القبلة ، قال سعيد :  قال 1﴾ َأنَاْ ِمن ـهجو لُّواْ فَثَما تُونَم2﴾ فََأي ، 

ِمنْها خَلَقْنَاكُم وِفيها نُِعيدكُم وِمنْها نُخِْرجكُم تَـارةً  ﴿ : كبوه على وجهه إلى األرض ، قال سعيد        : قال  
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  ، فذبحوه من قفاه وأزالوا رأسه من موضعه فتكلم وهو مقطوع ثالث مرات بـال إلـه إال  1﴾ ُأخْرى

اللهم يا قاصم الجبابرة ، أقـصم       : فلما وصل خبره إلى الحسن بن أبي الحسن البصري ، قال            . اهللا  

ما لـي  : الحجاج ، فخرجت له أكلة في قلبه في ذلك اليوم وتدود قلبه وسقط إلى األرض وهو يقول             

 أعلـم  وقتل سعيد رضي اهللا عنه وما على وجه األرض أفقه منـه وال    . وسعيد بن جبير حتى مات      

بحدود اهللا منه ، ولم تأتي عليه الجمعة األخرى حتى أهلك اهللا الحجاج ، وكم من أمثال سعيد رضي                   

  . اهللا عنه من أهلكه اهللا على يد الحجاج  كإبراهيم التيمي والنخعي ومن أشبههم 

ج كان إبراهيم التيمي قد أخذه الحجاج وأثقله باألكبال وألقاه في السجن فمات ، فرآى الحجـا               

ليلة موته أن هذه الليلة مات رجل من أهل اهللا في هذه البلدة ، فلم يصبح بها ميت إال التيمي ، فقـال       

رؤياي نزغْة من الشيطان وأمر برميه على المزابل؛ وكان التيمـي رأسـا فـي العبـادة             : الحجاج  

يم ، كم تمكث    يا إبراه : والصالح ، وكان يواصل شهرا ال يأكل وال يشرب ، فقال له األعمش يوما               

شهرا أو شهرين ، وإني اآلن منذ أربعين يوما ما أكلت شـيئا؛ وكـان ال يرفـع           : عن األكل ؟ قال     

رأسه إلى السماء أبدا حياء من اهللا تعالى ، وال يتكلم بلسانه على شيء من الدنيا وال مـن أسـبابها                     

  . رحمه اهللا تعالى 

بد الملك ، وأخباره كثيرة ، ومات قبـل         وفي سنة ستٍّ وتسعين من الهجرة مات الوليد بن ع           

وفي أيامـه فتحـت   . أن يتم بناء جامع دمشق وإنما أكمله أخوه سليمان وكذلك صخرة بيت المقدس         

السند والهند واألندلس وكثير من الفتوحات العظام ، وترك أربعة عشر ولدا ، وخالفته تسع سـنين                 

  .وثمانية أشهر وأخباره كثيرة 

  

 بد الملك بن مروان خالفة سليمان بن ع  

  

وبويع أخوه سليمان بن عبد الملك بن مروان يوم موت أخيه الوليد ، فلما بويع صعد المنبـر     

الحمد هللا الذي ما شاء صنع وما شاء أعطى وما شاء منع وما شاء رفع وما شاء وضـع ،                    : ثم قال   

ا وتؤمن خائفها وتخـوف  أيها الناس ، دار غرور وباطل تتقلب بأهلها فتُضحك باكيها وتبكي ضاحكه    

آمنها وتثري فقيرها وتفقر مثريها ؛ عباد اهللا ، اتخذوا كتاب اهللا إماما وارضوا به حكما ، واجعلـوه                   

  .لكم هاديا ودليال فإنه ناسخ ما قبله وال ينسخه كتاب بعده 

فلما استقرت الخالفة بيده جهز أخاه مسلمة بن عبد الملك لغزو بالد الـروم فـانتهى إلـى                    

قسطنطينية ، فنزلها وحصرها حصارا عظيما ؛ وكانت كنيته مسلمة الجـرادة الـصفراء وكـان                 ال

                                                
  .55سورة طه ، آية  1



  للحاج الشطيبي االندلسي كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان

 286 

موصوفا بالشجاعة ال يطيقه أحد في الحرب واللقاء ، جهز له أخوه سليمان جيشا من الشام فيه مائة                  

ألف مقاتل وعشرون ألف مقاتل ، وحصر عمورية وأخذها عنوة وقتل كل من فيها من رجال ونساء                 

ولـسليمان  . ان ، ثم أخذها المعتصم من أيديهم كما سيأتي إن شاء اهللا في أخبار بني العبـاس        وصبي

  . بن عبد الملك أخبار عجيبة إال أنه لم يأت الخالفة إال سنتين وثمانية أشهر 

مـا  : ناشدتك اهللا واالذان ، فقـال لـه       : فمن أخباره أن رجال مظلوما وقف بين يديه وقال            

:  قال لـه 1 ﴾فََأذَّن مَؤذِّن بينَهم َأن لَّعنَةُ اللِّه علَى الظَّاِلِمين     قوله تعالى ﴿    : ان ؟ قال    معنى قولك واالذ  

ضيعتي غُلبتُ عليها ، فنزل سليمان عن سريره ووضع خـده علـى األرض   : ما ظالمتك ؟ قال له      

 وخَد سـليمان علـى   واهللا ال رفعت خدي حتى يكتب برد ضيعته ، ثم كتب له: من غير حائل وقال    

األرض إجالال لقوله تعالى وخوفا من وعيده ، وأطلق سليمان من سجن الحجـاج ثالثمائـة ألـف                  

وألهمه اهللا تعالى لحب الخير وأهله حتى أنه لم يتخذ وزيرا إال ابن عمه عمر بن عبد العزيـز بـن                     

خلق اهللا ، وكان في مـدة       مروان ، فكان ال يخالف رأيه وال يجلس إال معه وال يوثر عليه أحدا من                

 من سفك الدماء إال بحقها ، ورد الصالة أول الوقـت ، وكـان               2خالفته يظهر شعائر اإلسالم ويقلُّ    

رحم اهللا سـليمان ، أفـتح   « : الخلفاء قبله قد ردّوها آخر الوقت ، فكان ابن سيرين رحمه اهللا يقول          

ثبات في اليقين مع صحة الدين ، ثم اختـتم           وذلك من عالمات ال    ،» إمارته برد الصالة ألول وقتها      

إمارته بخالفة عمر بن عبد العزيز ، ولم يشاهد قط في سليمان أمرا مخالفا للسنة إال أنه كان كثيـر                   

 والخـز حتـى   3وفي خالفته لُـبس الحرير والوشْي. األكل وكثير الجماع ، وكان به عرج وخيالء      

لطباخ فإن له منديالً موشى يلقيه علـى رأسـه وعلـى            أنه لم يكن في دائرته أحد دون وشْي حتى ا         

صدره ، وكان يعجب بنفسه غاية العجب ، وكان خطيبا بليغا فصيحا ، فانتهى به عجبه ذات يوم لما                   

قربت وفاته أنه دخل الحمام يوم الجمعة ثم لبس حلّة من الحرير األخضر ولبس جبته وهز عطفيـه                  

ـْبة الجمعة ، فأول من لقيه عمر بن عبد العزيز فقال             وعِجب بنفسه وخرج إلى الصال     ة ليخطب خط

سرور ولوال أنه غرور ، وحسن لوال أنه حزن ، وملـك  : يا عم ، كيف ترى سلطاننا ؟ قال له    : له  

ـْك ، وحياة لوال أنه موت ، ونعيم لوال أنه عذاب أليم ، فلم يرد منه ذلك القـول فرجـع          لوال أنه هل

 : كيف ترين أمير المؤمنين ؟ فقالت :  كانت له وقال لها 4إلى حِظيّة
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   المتاع لو كنت باق مغير أن ال بقاء لإلنسان *** أنت ِنع  

  يعلم اهللا غير أنك فـاِن*** ليس فيما بـدا لنا منك عيب 

  

كان فينا محمد صلى اهللا عليه وسلم نبيـا  : فخرج إلى الجامع وصعد المنبر وقال في خطبته       

ال ، وكان أبو بكر رضي اهللا عنه صديقا ، وكان عمر رضي اهللا عنه فاروقا ، وكان عثمـان                 ورسو

رضي اهللا عنه حبيبا ، وكان علي رضي اهللا عنه شجاعا ، وكان معاويةُ  حليمـا ، وكـان اليزيـد                      

صبورا ، وكان عبد الملك مسايسا ، وكان الوليد جبارا ، وأنا الملك الشاب الكريم الوهـاب الـسيد                   

لمجاب ، فابتدأ الخطبة وصوته يسمع من أقصى المسجد ولم يِتمها حتى كاد صوته ينقطع وأخذتـه                 ا

الحمى وما تم صالته حتى سقط إلى األرض ، فدخل بين رجلين ورد إلى منزله وهو يجر رجليه ،                   

  . وأصابه وجع الجنب ولم تأت عليه الجمعة األخرى إال في قبره 

: ما لنا نكره الموت ؟ قال       :  حاتم األعرج قبل موته فقال له سليمان         وقد كان دخل عليه أبو      

: ألنكم عمرتم دنياكم وأخربتم آخرتكم ، فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخـراب ، قـال لـه         

كالغائب يرجـع إلـى أهلـه فرحـا     : فأخبرني كيف يكون حال المحسنين غدا يوم القيامة ؟ قال له         

كالعبد اآلبق ، يرد إلى سيده خائفا مـذعوراً؛ فبكـى           :  وحال المسيء ؟ قال له       :مسرورا ، قال له     

أداء الفرائض مـع    : يا حاتم ، أي األعمال أفضل ؟ قال         : سليمان حتى كاد يغشى عليه ، ثم قال له          

فـأي  : كلمة حق عند من يخشى جوره ، قـال          : فأي األقوال أعدل ؟ قال      : اجتناب المحارم ، قال     

احذر ربك أن يـراك     : عظني وأوجز ، قال     : من اشترى آخرته بدنياه ، قال       : ل ؟ قال    الناس أفض 

لقد أسرفتَ على أميـر     : حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك ، فبكى سليمان بكاءا عظيما ، فقيل لحاتم               

جع حاتم  فلما ر . إن اهللا قد أخذ ميثاقه على العلماء ليبيننّه للناس وال يكتمونه            : المؤمنين ، قال حاتم     

قل ألمير المـؤمنين واهللا ال      : األعرج إلى منزله بعث له سليمان بمال فرده عليه وقال للرسول إليه             

  .أرضاه لك كيف أرضاه لنفسي 

وفي أول خالفة سليمان وقع الطاعون العظيم في الخلق وذلك سنة ست وتـسعين ، فممـا                   

 من يعد وال من يدفن وإنما يمـوت أهـل    اُحصي في ثالثة أيام سبعون ألفاً ثم غلب الحصر فلم يكن          

المنزل كلهم فيطبق عليهم الباب لعدم من يدفنهم ، وكان الطاعون أيضا سنة تـسع وثمـانين مـن                   

 وقرابته  1ولما حضرتْ سليمان بن عبد الملك الوفاة أحضر جميع أوالده وإخوانه وأعمامه           . الهجرة  

الذي ترضـاه  :  مت من ترضون للخالفة ؟ قالوا له إذا أنا : حتى إذا لم يغب منهم أحد ، ثم قال لهم           

إذا مت فنادوا إلى الـصالة      : أنت رضيناه نحن ، فتعاهدوا عليه ثم كتب لهم عهدا وأطبعه وقال لهم              
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جامعة ، فإذا حضر الناس كافة فبايعوا الذي عهدت إليكم في هذا الكتاب ، فتشوفت أوالده وإخوانـه            

ة ولم يعلمهم من الذي كتب ، فلما مات وحـضر النـاس فتحـوا        وجميع أعمامه وبنو مروان للخالف    

  .العهد فإذا هو بعمر بن عبد العزيز بن مروان 

  

  خالفة عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه  

  

فبويع عمر بن عبد العزيز رغما على أنفه وهو لم يرض الخالفة لنفسه ، وذلك يـوم مـات      

لهجرة ، وكان يسمى عندهم شيخ بني أمية ، وأمـه أم            ابن عمه سليمان في صفر تسٍع وتسعين من ا        

عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه وهو رضي اهللا عنـه تـابعي مـن َأجـّل                     

ولد بمصر سنة إحدى وستين وبويع رضي اهللا عنه بمرج ذالج بدير سمعان مـن عمالـة                 . التابعين

 على رؤوس الخلق بعمر بن عبد العزيز قام         حمص مما يلي بالد ِقنّسرين ؛ ولما قريء عهد سليمان         

عمر وخرج فارا بنفسه ، وكان قد أخفى نفسه ولم يظن أنه ابتلي بذلك فلحقـه مكحـول والزهـري      

وأئمة ذلك الوقت ، وحبسوه ولحقت بهم الخلق ورفع على األيدي حتى وضع على المنبر كرها منه،                 

  : قول وإذا بصوت يسمعه جميع الناس ولم يرون من هو وهو ي

  

  ها *** من اآلن قد طابت وطاب قرارهاعلى عمر المهدي قام عمود 

  

فلما وضعه الناس على المدرجة األولى من المنبر وكان للمنبر خمسة أدراج ، فـأول مـن                   

بايعه من الناس يزيد بن عبد الملك ، وأبى هشام بن عبد الملك وسعيد من بيعته فبايعه الناس كافة ،                    

هشاما وسعيدا ولم يزالوا حتى أتوا بهما فبايعاه فكانت خالفته خير خالفـة ، ومدتـه                ثم أتت األئمة    

وكان رضي اهللا عنه في غاية الزهد والورع والعفة والصيانة واتباع السنة ، كان يأكـل                . خير مدة   

قبل الخالفة النعم ويلبس خير الثياب فلما ولى الخالفة كاد أن يقطع جميع األكل حتى نحـل جـسمه           

د النضارة والطراورة ، وخشن لباسه بعد البهاوة والنظافة ، ولقد دخل عليه بعض قرابته فقـالوا                 بع

واهللا ما له ثوب آخر يبدلـه بـه؛ وكـان    : هال غسلت ثوب أمير المؤمنين ؟ قالت       : لزوجته فاطمة   

ـ    ة دراهـم ،  يلبس الثوب قبل خالفته قيمته أربعون دينارا ، فصار بعد الخالفة يلبس ثوبا قيمته أربع

ودخل عليه بعض األئمة فوجده قد نحل من شدة العبادة وتغير لونه واستحالت صفته ، فجعل ينظـر        

واهللا لو رأيتني بعـد دخـول       ! كأنك تنكر حالتي ؟   : إليه ويبكي ففهمه عمر رضي اهللا عنه فقال له          

ان وخـرج   قبري بثالثة أيام وقد خرجت حدقتاي وسالتا على خدي وتكشفت الشفتان علـى األسـن              
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الصديد والدود على المناخر والفم وانتفخ البطن حتى عال فوق الصدر وخرج الصلب علـى الـدبر            

  . لكنت أشد إنكارا وأعظم تعجبا من اآلن 

أما بعد ، فإن الدنيا دار عقوبة لهـا         : ولما استقرت إليه الخالفة كتب له مطرف بن عبد اهللا             

 عنده ، فكن فيها يا أمير المؤمنين كالمداوي جرحه يصبر           يجمع من ال عقل له وبها يقنع من ال علم         

واهللا لقـد   : عظني يا أمير المؤمنين ، فقـال        : وقال رجل   . على مرارة الدواء ومخافة عاقبة الداء       

أرقت البارحة متفكرا في القبر وساكِنه ، لو رأيت الميت بعد ثالث في قبره الستوحشت منـه بعـد                   

تا يجول فيه الهوام ويجري فيه الصديد وتخترقه الديدان مع تغيـر الـريح    طول األنس به ولرأيت بي    

  . وتقطع األكفان بعد حسن الهيئة وطيب الرائحة ، ثم صاح وخر مغشيا عليه 

ولما ولى عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه الخالفة أرسل ملك الروم بعض أرباب النظر                  

وانظروا حالته التي تدل على حقيقته ، فلمـا دخلـوا           امضوا إلى ملك العرب     : من دولته وقال لهم     

إن عادتنا إذا ولى الملك أحد منا أول مـا          : على عمر سألهم عن سير ملوكهم وعوائدهم ، فقالوا له           

يدخل عليه غاسل الموتى والحفار الذي يحفر القبور فيعطيهم كفنه وحنوطه ويعين لهم موضع دفنـه          

 كل ذلك لئال ينسى الموت الشتغاله بالملك ، ثم يكتب قُبالة وجهه في              ثم يتولى الملك ويبايعه الناس ،     

ثـم لـم يـزل يـستخفي بنفـسه          . ال تغضب فإنك لست بإله وإنما أنت بشر يأكلك الدود           : مجلسه  

ويستمحن الرعية والعمال من غير أن يعتمد على غيره في البحث على ذلك ، ولقد انتهي البحث في                  

اضي فوجد رجلين يختصمان على مال وجده أحدهما في جـدار اآلخـر   بعض ملوكنا إلى مجلس الق 

هـذا حـال قـوم ال    : بعد أن ابتاعه منه ، وليس لألول به علم فقسمه القاضي بينهما ، فقال عمـر   

  .يؤمنون باهللا فكيف يكون حال المؤمنين ، واهللا أنا ألحق بالحق منهم 

أحسست بـه يـا   : ليه الطبيب فقال له فمكث في الخالفة سنتين وأشهر وسقي السم فُأدخل ع         

تَعالج يا أمير المؤمنين    : نعم ، لما وقع في جوفي أحسستُ به ، فقال الطبيب            : أمير المؤمنين ؟ قال     

واهللا لو علمت أن شفائي عند شحمتي ُأذني ما مددتُ إليه يدي ، اآلخـرة               : لئال تذهب نفسك ، فقال      

ن هر ملعمر في لقائك ، ومات رحمه اهللا بعد أيام خير وأبقى واهللا تعالى خَي إليه ، اللهم ِخر رب.  

يوم سـعيد يـوم   : ولقد كان قبل ذلك دخل عليه بعض األولياء واألئمة العلماء فقال له عمر        

إنك مجاب الـدعوة  : وما هي ؟ قال له : نعم ، قال : قدومك علينا ، فهل لكم من حاجة عندنا ؟ قال         

بئس الوافد ، نعمة أنعم اهللا بها على المسلمين أدعو عليها           : ي بالموت ، قال     وأردت منك أن تدعو ل    

وكان عند عمر رضي اهللا عنه صـبي لـه فـي    . اقضي حاجتي يا أمير المؤمنين  : فقال  ! بالموت  

اللهم إن هذا عبدك يحب الموتَ ، اللهم اقض حاجته وال تُبِقِنـي             : حجره ، فاستقبل عمر القبلة وقال       

  .وال هذا الصبي ، فما تم الشهر حتى مات جميعهم بعده 
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وذكر أهل التاريخ أن عمر بن عبد العزيز هو أول من عمل دار الضيافة وأجـرى النفقـة                    

ال يقيد مسجون بقيد ألنـه يمنـع الـصالة ،           : البن السبيل وكتب إلى جميع العمال في سائر البالد          

لة من رجب ، وليلة النـصف مـن شـعبان ، وليلـة     أول لي: ويوصيهم بإكرام أربع ليال في السنة      

وكان بنوا أمية يلعنون    . العيدين ، ألن اهللا تعالى ينزل الرحمة فيها على العباد أكثر من جميع السنة               

 ربنَا اغِْفر لَنَا وِلِإخْواِننَا الَِّذين سبقُونَا﴿ : عليا في خطبهم على المنابر فقطعه عمر وجعل مكان ذلك 

ِإن اللّـه  ﴿ :  ، وقوله تعـالى  1﴾ ربنَا ِإنَّك رُؤوفٌ رِحيم ِإيماِن ولَا تَجعْل ِفي قُلُوِبنَا ِغلا لِّلَِّذين آمنُواِبالْ

لَعلَّكُـم   وينْهى عِن الْفَحـشَاء والْمنكَـِر والْبغْـِي يِعظُكُـم     يْأمر ِبالْعدِل واِإلحساِن وِإيتَاء ِذي الْقُربى

ونوعزل جميع العمال الفجرة واستعمل على أمة محمد صلى اهللا عليه وسلم أحسن مـن                 2﴾تَذَكَّر ، 

: أيسرك هذا األمر يا سالم ؟ قال        : لقد دخل عليه سالم السيري في خالفته فقال له عمر           . قدر عليه   

يـا  : وكتب له طـاوس  . ت نفسي إني أخاف أني قد أوبق    : يسرني للناس ويسوءني لك ، فقال عمر        

ـُك كله خيرا ، فاستعمل على الناس أهل الخير ، فقال عمر       كفـى  : عمر ، إني أردت أن يكون عمل

بهذه موعظةٌ ، ثم أخذ بتفريق المال على أوالد علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه ، وصعد المنبـر                    

كتاب بعد القرآن ، وإنـي لـست بقـاض          يا أيها الناس ، ال نبي بعد محمد عليه السالم وال            : وقال  

ولكني منفّذ متبع ولستُ بمبتدٍع ، أالَ وإن الرجل الهارب من اإلمام الظالم ليس بعـاص ، ألنـه ال                    

  .طاعة لمخلوق في معصية الخالق 

ولما كان عند بيعته لما مات سليمان أتوه بالمراكب الجياد وجاء صاحب الشرطة ليمشي بين                 

ما هذه أعوذ باهللا أن أكون من الجاهلين ، إنمـا أنـا رجـل مـن                 : ك ، فقال    يديه على عادة الملو   

يا أيها الناس ، ابتليت بهذا األمر من غيـر رأي منـي فيـه وال         : المسلمين ، ثم صعد المنبر وقال       

مشورة ، وإني قد خلعتُ ما قلدكم سليمان من بيعتي ، فاختاروا ألنفـسكم مـن ترضـونه غيـري؛      

إذا فـاتقوا اهللا واعملـوا      : ال نرضى غيرك ، فقـال       : جد وصاحوا صيحة    فضجت الناس في المس   

آلخرتكم واصلحوا سرائركم وعالنيتكم وأكثروا من ذكر الموت قبل أن ينزل بكم وأطيعوا من أطاع               

اهللا واعصوا من عصى اهللا وأطيعوني ما أطعتُ اهللا ، فإن عصيته فال طاعة لي عليكم؛ ثم انصرف                  

ر بجميع ما فيها من ستور الحرير والبسط المثـمنة أن تباع في السوق كلهـا ،            إلى دار الخالفة وأم   

ثم أول ما أخذ في رد المظالم إلى أهلها وإطالق النداء بذلك ، ثـم               . وجعل ثمنها من مال المسلمين      

نزع ما في يد أقاربه من أموال السلطان وعزل من ال يراه أهال لذلك ؛ فأعطوا ألف ألـف دينـار                     

 الذي كان يأتيه بطعامه وشرابه إلفطاره على أن يلقي السم في أكلٍة أو شربٍة فألقـاه ، فلمـا                   لخديمه

                                                
   .10سورة الحشر ، آية  1
   .90سورة النحل ، آية  2
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: ألف ألـف دينـار ، قـال         : ما الذي حملك على هذا ؟ قال        : شربه واستقر في جوفه فقال للخديم       

.  بقتلـي  هاتها، فأتاه بها فطرحها في بيت المسلمين وقال انج بنفسك قبل أن يراك النـاس فيقتلـوك      

واهللا منذ ولى الخالفة ما اغتسل من جنابتـه  : وكانت زوجته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان تقول        

أجلسوني ، فأجلسوه فرفـع  : ولما بلغ به الداء قال    . وإنما نهاره في شأن الخلق وليلته في عبادة اهللا          

رتُ ، ونهيتني فعصيتُ ، ولكني      إلهي إنك أمرتني فقص   : يديه إلى السماء وهو مستقبل القبلة ، وقال         

ولما كان قبل موته بأيام كان قد بعث وفدا إلى ملـك            . أشهد أن ال إله اال اهللا وأن محمد رسول اهللا           

الروم ، فلما أتوه تلقاهم بالجميل وأجابهم بأحسن الجواب وأمر بضيافتهم ، فكانوا عنده أيامـا فـي                  

 إليهم ، فاُحضروا لديه فلما دخلوا عليه وجدوه قـد           أحسن مثوى فبينما هم كذلك فإذا بالملك قد بعث        

مات ملككـم  : ال ، قال لهم : أعرفْتم ماجرى ؟ قالوا : وضع التاج عن رأسه وتغير حاله ، فقال لهم   

ابكوا على أنفسكم وأما هو فقد خرج لخير مما خلـف ، واهللا إنـه لرجـل                 : عمر ، فبكوا فقال لهم      

يخاف اهللا واهللا تعالى ال يجمع خوفين على عبده ، ولقد بلغنـي             صالح وخير ملٍك في العرب ، كان        

من فضله وبره وصدقه ما لو كان أحد بعد عيسى يحيي الموتى لكان هـو ، ولـيس عجبـى مـن                    

الرهبان الذين عبدوا اهللا في الصوامع ورؤوس الجبال وبطون األودية ، وإنما عجبي مـن ملككـم                 

ها مثل ما زهد الرهبان ، لكن أهل الخير ال يبغون مع أهـل              الذي صارت الدنيا تحت قدميه فزهد في      

  .الشر 

ـّانة            :  ، فوقف ساعة ثم قال ألصـحابه         1ولقد مر يوما عمر بن عبد العزيز رحمه اهللا بالجب

سلمت عليهم فلم يردوا وناديتهم فلـم يجيبـوا وإذا بقائـل    : ال ، قال : هل سمعتُم ما سمعت ؟ قالوا       

 محاسن وجوههم ومزقت أكفانهم وجلودهم ، ثم بكى ، ولم يعشْ بعد هـذا إال  أنا الذي غيرت : يقول  

  .أياما وتوفي رحمه اهللا 

وكانت خالفته سنتين وخمسة أشهر ومات وهو ابن أربعين سنة ، وكانت سيرته كسيرة جده                 

من أمه عمر بن الخطاب رضي اهللا عنهما ، ولما وضع عمر بن عبد العزيز في قبره جاء عارض                   

 2من الريح شديد ومعه برد كبير فسقطت بردة كبيرة على حجر وانكسرتْ فوجدوا فيها بطاقة كاغـد    

بسم اهللا الرحمن الرحيم براءة من اهللا العزيز الجبار لعمـر بـن عبـد           : مكتوبة بأبدع خطٍّ بالعربي     

  :ه ولما توفي رحمه اهللا قال الفرزدق يرثي. العزيز من النار ، فوضعوها في أكفانه 

  

  

                                                
   . مقبرة ، مدفن1
  .الِقرطَاس ، َأِي الورقُ الصاِلح ِللِْكتَابِة َأِو اللَّفِّ:  جمع  كَواِغد كاغط بدل كاغد والكاغد) ر(جاء في نسخة  2
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  ـرمى الناعون لي عام الحق والديــن***  أقول لما نعلقد نعيتم قو  

  ذ رمسوا بديرـُسطاس الموازيــن *** قد حان للرامسين م   سمعان ق

  ه عين يفجـــرهاروال النخيل وال ركْض البراذين *** لم يلهه عم.  

  

 خالفة اليزيد بن عبد الملك بن مروان  

  هـ105:لى سنة  إ. هـ 101: من سنة    

  

وبويع اليزيد بن عبد الملك بن مروان يوم مات ابن عمه عمر بن عبد العزيز وبعدما دفنوه                    

في دير سمعان بحمص ، وقبره اآلن مشهور يتبرك به ولم يتعرض له أحد من العباسيين بنبش لمـا         

  .الب رضي اهللا عنهنبشت قبور بني أمية وأحرقت عظامهم كما كانوا يفعلون بأوالد علي بن أبي ط

بويع اليزيد سنة أحٍد ومائة ،  فكان عمر بن عبد العريز رضي اهللا عنه علـى رأس المائـة      

يبعث في هذه األمة علـى رأس كـل          {: األولى وفيه مصداق قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           

وية بن أبي سفيان؛ ولما تـولى       ، وأم اليزيد عاتكةُ بنتُ يزيد بن معا       1}مائة سنة من يجدد لها إيمانها       

الخالفة اليزيد أخذ بسيرة ابن عمه عمر بن عبد العزيز ، وترك األمر على ترتيب عمر رضـي اهللا          

عنه ، فكان كذلك نحو الشهرين ولم يرد ذلك أهل الشام وإنما أرادوا اللهو والطرب ، فـدخل علـى           

 له أن ليس في اآلخرة على الخلفاء حساب         اليزيد نحو األربعين من أئمة أهل الشام وأكابرهم وحلفوا        

ألنهم يدخلون الجنة بأمن السبل فخدعوه بذلك وأباح لهم اللهو والطرب وشرب الخمر؛ وكـان قـد                 

اشترى جارية في مدة أخيه سليمان من عثمان بن سهل بأربعة آالف دينار اسمها سالمة ، فـذهبت                  

ه بردها فأخفاها إلى أن تولى الخالفة فأظهرها ،         به كل مذهب ، فبلغ خبره ألخيه سليمان فعنفه وأمر         

ثم أخذ معها في اللهو واتباع الهوى واالفتتان بها واالشتغال عن سياسة الملك ، وانتهى شـغفه بهـا      

إلى أن صار يحكم بحكمها بما قالت يكون ، وكانت أخرى معها اسمها ريا فكان ال يفارقهما ، فقـال         

  :فيهما بعض الشعراء 

  

 ا وسالمة الفتى فلم لقد فتنتيتركا في الملك دنيا وال عقْال ***  ري 

  

                                                
انظـر كتـاب     » صحيح.  ن بن شريح اإلسكندراني لم يجز به شراحيل       ا رواه عبد الرحم    :قال أبو داود   «: أخرجه أبو داود في سننه       1

  .512:  ، ص 2:  ، دار الفكر ، ج ا يذْكَر ِفي قَرِن الِْماَئِةباب مالمالحم ، 
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وكانت جدته أم سعيد العثمانية ، فلما رأت ذلك منه اشترت جارية أخرى وكان قد شغف بها                   

في صغره ومنعه منها أخوه سليمان ، فكان ال يهذو وال يذكر إال إياهـا ، وكـان اسـمها حبابـة ،       

حبابة ، فاشترتها من سـهيل بـن        : الذي أشغل بالك في الدنيا ؟ يقول        ما  : وكانت أم سعيد تقول له      

عبد الرحمان ووهبتها له ووهب لها سالمة ، فكانت حبابة سبب حتفه؛ احتجب عن الناس معهـا وال         

يأذن ألحد في الدخول إال من كان مطربا ومن تصرف في حاجته ، وال يسمع من أحد مظلمـة وال                    

 وخولفت السنة واختفى الحق وظهر الباطـل ،         1ي الرعية ، وارتفع القول    يدري ما صنعت العمال ف    

مات عمر وتـرك العـدل فـي النـاس          :  طويال وقال له     2فدخل عليه مسلمةُ بن عبد الملك وعذله      

فأظهرتَ أنت مخالفة السنة واشتغلت عن الناس ، ولم يزل به حتى خرج معه إلـى الجلـوس إلـى           

حوص الشاعر وإلى سعيد المغني فأمرتْهما أن يسمعاه من الـشعر مـا   الناس؛ فأرسلتْ حبابة إلى األ   

  :يرده للهو والطرب فأنشدوا 

   

  ه اليـوم أن يتلبدا فقــدغلـب المحبـــوب أن يتجلــدا *** أال ال تلم  

  فكن حجرا من يابس الصخر جلمدا *** إذا كنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى  

  ُّلَـذشتــهى فما العيش إال ما يوإن الم فيه ذو الشأن وفنّـــــدا*** وي 

  

لو كـان معـي   : فقالت ! بحياتي أال ما أسمعتهم لي أنِت: ولما سمع هذه األبيات قال لحبابة        

األحول المكي ، وكان األحول بالحجاز مشهورا بالسماع ، فأرسل من فوره لعامله بمكة وهو يقـول            

ل وجهزه من فوره إلي مكرما ، فلما قدم عليه األحوُل قال له             ادفع ألف دينار لألحو   : ساعة وصوله   

إنه يا أميـر    : لو لم ترث من أبيك رحمه اهللا إال الطرب لكان خيرا كثيرا ، قال له األحوُل                 : اليزيد  

قد علمتُ ذلك ولكـن لحبـه       : المؤمنين كان كافرا مؤذيا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال له              

يه ، ثم أخد في اللهو والطرب واالعتكاف على المعازف والـشُّرب واالحتجـاب   الطرب ترحمت عل 

ـْق ، فقيل له       كذب من قال هـذا وأنـا       : إن الدنيا لم تَصفُ ألحد قط يوما واحدا ، فقال           : عن الخل

أريكُم اليوم تكذيب من قال ، ثم صنع مهرجانا لم يسمع قط بمثله؛ فبينما هو في أرغد عيش وأهنـاه                  

 وقٍت وأساله ، والجارية حبابة بين يديه تطربه ، وكان ال يقدر على فراقها وقتـا واحـدا إذْ             وأطيب

شدقتْ بحبة رمان وغصتْ وسقطت ميتة ، فأخذ في البكاء والنحيب عليها أياما ومنع النـاس مـن                  

 أذن  دفنها حتى أنتنت وجيفت وهو ال يدري بشيء من ذلك فاجتمع عليه بنو أمية ولم يزالوا به حتى                 

                                                
 .العدل بدل القول ) ر(جاء في نسخة  1
2ذاالً ذ عذالً ، وتَعوع ،  لَه : هالم. 
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لهم بدفنها ، ثم طرح نفسه على قبرها ليال ونهارا وقد خلط في عقله وامتنع من األكل ، ثـم حفـر                      

عليها بيده وأخرجها من قبرها بعد أيام وطرح نفسه عليها وهو ال يدري مـا الـدود وال القـيح وال      

  : النتن وإنما ينتحب بأعلى صوته وينشد هذين البيتين 

  

 وى راحةَ اليوم أو غد *** ئـــل عداني خليل زارني وهو قامن أجلك نه  

  عنك ال بالتجلـد 1فباليأس يخسئوا*** فإن تسل عنك النفس أو تدع الهوى  

  

  : وكانت لحبابة جارية ال تفارقها ، فلما رأته كذلك أنشدت بيتا من الشعر وهي تقول 

  

  ب أن يرىمنازَل من يهوى معطلة قفــــرا*** كفى حزنا بالهائم الص 

  

وكانت خالفته أربع سـنين     . إني أريد أن أطير ، ثم طرح نفسه على وجهه ميتا            : فقال لها     

وكان في هذه المدة قد بعث هالل المازني بجيوش الشام إلى           . وشهرين ويومين ، سنة خمس ومائة       

 المهلب ابن أبي صفرة وأمره بقتل الذكور من أهل خراسان والبصرة وجميع من تبع المهلب ، فلمـا        

فعل ذلك ورجعوا أظهر اهللا من بديع قدرته وعجيب حكمته أنه لم يمت بتلك البلدة مولود ذكر منـذ                   

وكان اليزيد قد ولى على العراق عمرو بن هبيرة الفزاري فاسـتقامت فـي أيامـه ،     . عشرين سنة   

 للحسن بن   بعدما قتلوه ، جميع البالد إلى خراسان ، وفي أيام اليزيد سنة ثالث ومائة بعث ابن هبيرة                

أبي الحسن البصري وعامر بن شرحبيل الشعبي ومحمد بن سيرين ، وتكلم معهم في شـأن يزيـد،                  

يا ابن هبيرة ، خَف اهللا في يزيد وال تخفْ يزيد في اهللا ، ألن اهللا تعـالى                  : فأما ابن سيرين فقال له      

ق في معصية الخـالق ،  قادر أن يمنعك من يزيد وال يقدر يزيد أن يمنعك من اهللا ، وال طاعة لمخلو    

ويوشك أن يبعث لك يزيد من ينزلك من سريرك ؛ ولم يقدر أحد أن يقول أكثر مما قال ابن سيرين،                    

وفي هذه السنة مات مجاهد وجابر ويزيد األصم ويحيى بن وثاب ووهب بن منبه وطاوس وعبد اهللا                 

محمد والحسن بن أبي الحـسن      بن الزبير ، وفي السنة التي تليها مات سليمان بن يسار والقاسم بن              

 .البصري وغيرهم 

 

 

  
                                                

 .تسلوا بدل يخسئوا ) ر(جاء في نسخة  1
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  خالفة هشام بن عبد الملك بن مروان  

  . هـ 125: إلى سنة .  هـ 105: من سنة 

      

وبويع هشام بن عبد الملك يوم مات أخوه اليزيد بن عبد الملك ، فكانت مدته تـسع عـشرة                     

مه كأنه بال فـي المحـراب أربـع         َسنة وتسعة أشهر ، وذلك أن عبد الملك بن مروان رآى في نو            

إنه يملك اإلمامة ِمن أوالدك أربعـة ، فكـان          : مرات، فاستفتى في رؤياه سعيد بن المسيب فقال له          

أخرهم هشام ، أعطى العهد عبد الملك أوال للوليد ثم سليمان ثم اليزيد ثم هشام ، وكان هشام حليمـا              

يجمع األموال التي لم يجمعها أحد وال يعطيهـا ،          عاقال يغلب حلمه على بطشه ، إال أنه كان بخيال           

ـَه               وكان إذا غضب أغلظ وكان سمينا أحول شديد الحولة ، ولم يسايس أحد الملْك من بني أمية مثلَـ

حتى قام بالخالفة أتم قيام ، وكان يستجير الخيل ويستعمل لها المالعب ، ولم يكن فـي بنـي أميـة           

  .الملك ومعاوية ، وبهشام خُتمت أبواب السياسة وحسن السيرةأعرفُ بسياسة الملك من هشام وعبد 

ومن حلمه أن رجال من أهل حمص ركب فرسا جموحا وأجراه في الحلبة وهـشام ينظـر                   

يـا أميـر المـؤمنين ،       : ربطتَّ فرسا جموحا نفورا ؟ فقـال        : فنفر به في الحلبة ، فقال له هشام         

وإنما أبصر حولة عينيك فظن أنها عين عزوز البيطار         والرحمان الرحيم ما هو نفورا وال جموحا ،         

وكان عزوز نصرانيا يكـوي الخيـل ويـداوي         . عليه وعلى فرسه لعنة اهللا      : فنفر ، فقال له هشام      

وكان يغلبه الحياء والعفاف في نفسه عن كل شـيء حتـى أنـه سـمع      . الدواب وكان يشبه هشاما     

  :قول بمضحك في المدينة فكتب بإحضاره ثم أنشا ي

  

  الهوى إلى بعض ما فيه عليك مقال*** إذا أنت طاوعت الهوى قادك 

   

ومن جمعه لألموال وحفظه عليها أنه نقص من جميـع رواتـب العمـال              . ثم مزق الكتاب      

والجزيات والنفقات كلها حتى سموه الناقص ، ولما مات سنة خمس وعشرين ومائة أخذ ابن أخيـه                 

 حتى لم يدع له ما يكَفّن فيه فكفنوه بالعارية ، وهو ابن ثالث وخمـسين        الوليد جميع األموال والمتاع   

  . سنة ، ولما توفي هشام بن عبد الملك بويع الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان 
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  الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان خالفة  

  . هـ 126: إلى سنة  .  هـ 125: من سنة  

  

ن عبد الملك بن مروان ، وليس هو الوليد بن عبد الملك الـذي بنـى                بويع الوليد بن يزيد ب      

جامع بني أمية ومسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، عام خمسة وعشرين ومائة ، بويـع يـوم                    

موت عمه هشام وهذا الوليد هو المسمى بالفاسق ، وكان قد هرب إلى البرية من عمه هـشام ألنـه              

قلة دينه واشتهاره بالمنكرات ونكرانه البعثَ واعتكافه علـى شـرب           كان يحلف فيه لفسقه وهتكه و     

الخمر ، فكان من شدة الخوف ال يأوي في موضع إال مستخفيا وذلك أن أباه اليزيد أعطى الخالفـة                   

لهشام على أن تكون من هشام البنه الوليد ، فلما مات هشام أخذ الخالفة بعهد أبيـه لـذلك ، فلمـا                      

شهر المنكرات وأباح الفسق وتدين بالزندقة والكفر واالنهماك علـى الـشرب            صارت الخالفة إليه أ   

والغناء حتى أنه حيث ما مشى ال تفارقه المعازف والدفوف والعيدان وسائر أنواع الطرب ، وكـان                 

في صغره وحياة أبيه قد حفظ القرآن واللغة والحديث فلما مات أبوه غلب عليه المجون والتهتك إلى                 

ا بعد عمه هشام ، فانتهى به الفسقُ وقلةُ  الدين فمما صح عنه أنـه صـنع صـهريجا                  أن صار ملك  

ومأله بالخمر ويجلس هو والمطربون حوله من شاء شرب كيف شاء ومن شاء رمى بنفـسه فيـه ،      

فإذا حان وقت الصالة وأذن المؤذن للصالة توضأ منه وخرج سكرانا أو جنُبا أو كيف مـا أمكنـه                   

ـْه الجارية وقالت له          فيصلي بالناس ، و    يا موالي ، قم تصلي بالناس      : أعظم من ذلك كله أنه مازحت

امضي تصلي بهم وحلف لها حتى تمشي تـصلي بهـم ،            : فإنهم قد نادوا مرارا للصالة ، فقال لها         

  .فمضت تصلى بهم وهي سكرانة مجنبة 

حف فخرج له قوله   ومما صح عنه أنه أراد الخروج لبعث الجيش للغزو فأخذ الفأل في المص              

 ، فنصبه عرضا للرمـاة وأقـسم علـيهم ليمزقـوه            1﴾واستَفْتَحواْ وخَاب كُلُّ جباٍر عِنيٍد      ﴿  : تعالى  

  : بالسهام وهو يقول 

  كل جبار عنيـــد دأتُوع ***فها أنا ذاك جبار عنيـد  

  إذا ما جئتْ ربك يوم حشر ***فقل يارب مزقني الوليد 

  

  ره وفسقه وكفره اتفق الناس على قتله فقاموا عليه وقتلوه شر قتلة وصلبوه فلما اشتهر أم  

  وله في الفسق والمنكرات أخبارا كثيرة ال تحصى وال يحل ذكرها ، وقد كان رسول  . 2صدر البلد

                                                
   .15سورة إبراهيم ، آية  1
 .على سور البلد بدل صدر البلد ) ر(جاء في نسخة  2
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 ليكونن في هذه األمة رجل اسمه الوليد وهو شر من فرعون فـي           {: اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       

وفي خالفة الوليد بن يزيـد     . وقُتل سنة ستٍّ وعشرين ومائة وكانت واليته سنة وشهرين           . 1}قومه  

ظهر الجور وعم جميع الخالئق ، والظلم والفحشُ ، وذهب من الناس الحياء وكاد الدين أن ينقطـع                  

 أصله وفرعه ، فعند ذلك قام ببالد خراسان يحيى بن يزيد بن علي بن الحسن فـأنكر الظلـم وأزال            

وفي أيامه ظهر أرباب الِغناء واستُنِْبطَت الـنّغَم الغريبـة وحملـت            . الجور فدس له الوليد من قتله       

القيان من بالد لبالد ، واتُّخذ اللهو والطرب شغْال ؛ وفي أيامه كان ابـن شـريح المغنـي وسـعيد                  

الخالعة ، قال   العريض وابن عائشة وابن محرز وهويس ودحمان ، وتولعت جميع الناس بالمجانة و            

لما مرض هشام مرضه التي مات منه دخل الوليد يتجسس على موته لعهد أبيـه لـه                 : المسعودي  

  :بالخالفة ، فسمع ناحية الرصافة أنين الباكين فأنشا يقول 

   

  و الرصافة أنّهذيلي أقول ما بالهنّه *** إني سمعتُ خليلي نح فقمتُ أسحب  

 ّن والدهنخا كبيرا قد كان برا بهنّه*** ـــه  إذا بنات هشام يندبيبكين شي 

   

  : فلما مات عمه هشام جاءه البشير بالبيعة للخالفة فأنشا يقول   

  

  قي السالفةـْي من في الرصافة *** طاب ليلي وبتّ أس   فأتاني بنع

  وأتـاني بخـاتم للخالفـــة *** وأتـاني ببـردة وقضيــب 

  

 بيوت المال وديار الخالفة وجميع األمـوال وكـلِّ مـا    فلما صح عنده موتُ عمه هجم على   

فلما أصبح فـي دار   . بديار الملك ، ولم يدع منه شيئا لعمه هشام حتى كأنه استُعير له كفن جهز به                 

إني لم أبعث إليك ألسألك عـن كتـاب وال          : الخالفة بعث إلى ابن الربدود فاُحضر بين يديه ، فقال           

سل عما شئت يا أمير المؤمنين ، وكان ابـن          : عن سير الفتوة ، فقال له       سنة ولكني أريد أن أسألك      

ـْم بنصيب ، قال له                ما تقول في الشرب ؟ قــال       : الربدود قد أخذ من كل شيء بحظ ومن كل ِعل

: قد شاركنا فيه الدواب والبهائم والوحـوش ، قـال           : شرب الماء ؟ قال     : أي شرب ؟ قال له      : له  

فنبيذ التمر ؟ قــال  : خمارا وأذى ، قال    : نبيذ الزبيب ؟ قال     : أي نبيذ ؟ قال     : ل  فشرب النبيذ ؟ قا   

:  

                                                
:     ، ص 1: ومن ذلك ما اطلع عليه من الغيوب وما يكون ، ج : ذكره القاضي عياض في كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، فصل  1

344.   
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ـْن ، قال        فما تقول فـي   : هي شقيقة الروح وأليفة النفس ، قال        : فالخمر ؟ قال    :  كله ريح في البط

 : فأي المجالس خيـر ؟ قـال  : يلهي المحب ويؤنس الخلي ويبرد غليل القلب ، قال : الطرب ؟ قال   

ثم أنه أصبح يوم عيد النحر فأرسـل  . ما يرى منه السماء وال يدركه ريح وال حر وال برد وال أذى    

  : غني شيئا فقال : إلى ابن عائشة وكان مطربا فدخل عليه فقال له الوليد 

  

  ر*** إنـي رأيت صبـيحة النحـرحوراء تفني عزيمة الصب  

   بالبــدر عند المسا*** مثل الكواكب في مطالعــها ء يطُفْن  

    فرجعـتُ موقّرا من الوزر *** فخرجت أبغي األجر محتسبا 

   

أحسنْتَ  يا أمير الشعراء ، بحياتي عليك أِعد علي مقالتَك فأعادها ، فطُرب              : فقال له الوليد      

 طـرب   ثم كان الوليد متى   . الوليد وأمر له بألف دينار وبغلة ، وحلفَ له ليركبن عليها على البساط              

كفر ، ولم يدر ما يفعل بنفسه وال بدينه ، فتارة يقول لساقيه اسقني بالسماء السابعة وغير ذلك إلـى                    

  :أن طرب مرة فقال وهو في سكره شعر 

  

  بال وحي أتاه وال كتاب*** تلقّب بالخالفة هاشمي  

  وقل هللا يمنعني شرابي *** فقل هللا يمنعني طعامي 

  

ولما ورث الخيل من عمه هشام أولـع        . لبث أن قتل شر قتلة      وكان ذلك آخر العهد به فلم ي        

بجوبهم في الحلبة ، فكان له فرس ال يجارى اسمه الزائر وآخر اسمه المصباح ، فأجرى يوما حلبة                  

فيها ألف قارح من الخيل ووقف ينظر فرسه الزائر وفرسه المصباح ، فلما طلعـت الخيـل رمـى                  

ِره الوليد أن يسبقه غيره فرمى بنفسه على الفرس الزائر وسـبق بـه              الزائر راكبه وكان قد سِبق فَكَ     

ولما شاع ِفسقه وتبين للناس كفره ضجوا إلى ابنه         . هو، ومنه إلى بعد ، صار الملوك يجرين الحلبة          

يا أهل الشام ، دونكم وإيـاه ، فمـن أتـاني      : اليزيد ، وكان يظهر من نفسه النسك والدين فقال لهم           

يد فله مائة ألف دينار من بيت المال ، فقاموا عليه وحاصروه ودخلـوا عليـه وقطعـوا                  برأس الول 

  .فكانت واليته سنة وشهرين وذلك سنة ستٍّ وعشرين ومائة . رأسه
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 خالفة اليزيد بن الوليد  

   هـ 127:إلى سنة  . هـ 126:  من سنة  

  

انت بنوا أمية يتحفظون من ذلـك       وبويع اليزيد بن الوليد وهو أول خليفة كانت أمه أمة ، وك             

ألنهم وجدوا في كتاب الزجر والعيافة واألسباب الفلكية أن انقراض ملكهم على يد ملك مـنهم أمـه              

فلما بايعت أهل الشام اليزيد وتيقنت بنوا أمية بتمام  نظم ملْكهم ، وكان يزيد عندهم مهمال من                  . أمة  

 فلما بايعه أهل الشام لما رأوا من حال الوليد لم يدم في             أجل أمه ال يظنون أنه يتولى على الخالفة ،        

المملكة إال خمسة أشهر ونصف ، وقام عليه أخوه إبراهيم بن الوليد بمبايعة أهل الـشام لـه ، ألن                    

يزيد بلغه أن الذي يخرب ملْكهم على يده هو ابن أمة ، ألن يزيد أوال كان يظهـر النـسك والـدين            

لكا أظهر للناس ما في اعتقاده من مذاهب المعتزلة وأصول نياتهم ومذاهبهم            والصالح ، فلما صار م    

التوحيد والعدل والوعد والوعيد واألسماء واألحكام ، فأما التوحيـد فهـو عنـدهم              : الخمسة وهي   

االعتقاد أن اهللا ال يرى ال في الدنيا وال في اآلخرة ، ومن لم يقل هذا ليس بموحد ؛ وأما العدل فإنهم                 

ما َأصابك ِمن حسنٍَة فَِمـن      ﴿  : لون أن اهللا لم يخلق الشر من العباد وعملوا في ذلك بقوله تعالى              يقو

َئٍة فَِمنيس ِمن كابا َأصماللَِّه و فمن لم يعتقد هذا عندهم فقد نفـى  1 ﴾نَفِْسك ، وأن العبد يخلق أفعالَه 

ولون إن من ارتكب الكبائر ليس بمؤمن وأن اهللا ال يغفـر  العدل عن اهللا ؛ وأما الوعد والوعيد فهم يق    

له ، ومن هؤالء تفرقت الخوارج وتقسمت ، األقسام كثيرة كالمرتجئة والرافضة والزيدية والوحشية              

وغيرهم ، كلها مذاهب فاسدة خارجة عن السنة ، من اعتقدها فهو معتزلي ، وأما الزيدية فهم ثمانية                  

بن علي بن الحسن بن علي  بن أبي طالب وبه سموا ، وزيد هو الـذي                 كلهم منسوبون لزيد    : فرق  

صلبه هشام بالكوفة فبقي على خشبة خمس سنين فلم يتغير له عضو وال بلي ثـوب وال بـدتْ لـه                 

عورة ، ثم أمر هشام بعد خمس سنين بإحراقه وإحراق خشبته ، فمن اليزيديـة الجاروديـة وهـم                   

معروف بالجارود ، ومنهم المدينية ومنهم األبرقية ومنهم اليعقوبية         أصحاب زياد بن المنذر العبدي ال     

وهم أصحاب يعقوب بن علي الكوفي ومنهم العقيبية ومنهم األبترية ، وهم أصـحاب كثيـر األبتـر       

والحسن بن صالح؛ ومنهم الجريرية وهم أصحاب سليمان بن جرير ، ومنهم اليمانية وهم أصـحاب                

أما أهل اليمامة فهم ثالث وثالثون فرقة ، وقد تنازعت القطعية بعد مضي             محمد اليماني الكوفي ، و    

الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ،                    

 فرقة وتنازعوا في التأويـل ، والغُـالة         2وتباينت الكيسانية وسائر طوائف الشيعة إلى ثالث وثالثين       

                                                
  .79سورة النساء ، آية  1

  .ثالث و سبعين بدل ثالث و ثالثين ) ر(جاء في نسخة  2 
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حمدية منهم أربعة والمعنوية أربعة وهم الغلوية ، وذهب كل فريق مـن أصـحاب               الم: ثماني فرق   

الدر والسروة والتشريق وغيرهم ، ولما رآى يزيد الناس قد بايعوا أخاه إبـراهيم ، أراد أن يعـزل                   

  .نفسه ألخيه فأخذته غيرة عظيمة ومات مطعونا بوجع قلبه بعد خمسة أشهر ونصف من خالفته 

  

 ن الوليد خالفة إبراهيم ب  

  . هـ 127: إلى سنة  .  هـ  127:من سنة    

  

وبويع إبراهيم بن الوليد بعد أخيه اليزيد بن الوليد ، فلم يرضه للخالفة جمهور العلمـاء وال                   

أكابر الناس وذلك سنة سبع وعشرين ومائة ، فكان أكثر الناس ال يبايعونه وال يـسلّمون عليـه وال                   

ثير والتخليط ، واضطرب األمر واختلفت الكلمـة وسـقطت حرمـة    يصلون خلفه ، فوقع الهرج الك   

الخالفة وفر الناس للجبال وشاع الفساد ، فبعث الناس إلى مروان الحمار الجعدي بـن محمـد بـن              

مروان ، وكان بالجزيرة لما أقبل إليهم فبايعوه وهو آخر ملوك بني أمية ، فلما بايعوه دخـل علـى                    

ولم يزد الحال إال شدة واختلف الناس ونفر كل ذي رأي عنـه ، وكانـت                إبراهيم بن الوليد فقتله ،      

كنيته مروان أذن الحمار الدمشقي ، ودخل دمشق سنة سبع وعشرين ومائة وأتى معـه بالمـسودة ،    

فلما رأى إبراهيم ذلك خرج هاربا فلحقه مروان وقتله وقتل أوالده ، وأخذت المسودة وهـي أهـل                  

ما أتيت بكم لهـذا ، فنفـروا عنـه          : ث ما وجدوهم ، فقال لهم مروان        العراق في قتل بني أمية حي     

وكانت دولة إبراهيم شهران وعـشرة      . ورجعوا للعراق وتكلم كل واحد منهم بما أراد في بني أمية            

  .أيام 

  

   خالفة مروان بن محمد بن مروان البنوزيادي أذن الحمار  

   هـ132: إلى سنة  .  هـ 127من سنة   

  

ن بن محمد بن مروان البنوزيادي الحمار الجعدي ، بويع بدمـشق سـنة سـبع             وبويع مروا   

وعشرين ومائة وكانت مدته خمس سنين وشهرين ، وهو آخر خلفاء بني أمية وكنيتـه مـروان أذن       

ولما رجعت عنه المسودة اختلفت الناس بخراسان ، وقام بها أبو مسلم الخراساني ، وقـام                . الحمار  

 بها وجهز عنه عبد اهللا بن علي بن عباس لقتال مروان بن محمد فخرج إليـه                 السفاح بالكوفة فبويع  

مروان والتقيا بذات الموصل ، فاقتتلوا قتاال عظيما وانهزم مروان بن محمد ورجـع هاربـا يريـد                  

الشام، وقد قتل من عسكر الشاميين ما ال يحصى عدته ، وغرق باقيهم وعبد اهللا بن علي خلفهم إلى                   
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ردن ، فلقي جماعة من بني أمية نحو الثمانين رجال ، فقتلهم عن آخرهم ، وأمـر                 أن وصل نهر األ   

عبد اهللا أن يبسطوهم ويفرش عليهم هو وأصحابه البسط ، وأقسم ال يبرحوا عنهم حتى يتغذوا وهـم              

يسمعون أنينهم ، ثم جهز السفاح عمه اآلخر صالح بن علي وجيش له بقية أهل العراق وبعثه خلف                  

هللا لقتال الشام ، فجاء صالح على طريق السماوة فوجد أخاه عبد اهللا قـد نـزل دمـشق                   أخيه عبد ا  

فدخلوها عنوة ، وأباحوها ثالثة أيام ، ونقض عبد اهللا سور دمشق ورمى حجرا حجـرا ، وهـرب                   

مروان إلى مصر فتبعه علي بن صالح وقتله ببصرى ، قرية من قرى مـصر بالـصعيد ، وكـان                    

لهروب لبالد الحبشة ، فلحقه صالح وتمزقت بموته دولة بني أمية ألف شـهر              مروان قد عزم على ا    

أتتـرك الخالفـة   : وقد كان علي رضي اهللا عنه لما قتله ابن ملجم قيـل لـه   . ونيف وثمانون سنة   

  .ليلة القدر خير من ألف شهر ، فعلموا أن دولة بني أمية ألف شهر : لمعاوية؟ فقال 

وثالثين ومائة وقع طاعون في الخلق لم ير مثله قط ، مـات             وفي خالفة مروان سنة إحدى        

في يوم واحد سبعون ألفا ، وفي اليوم الثاني نيف وسبعون ألفا ، وفي اليوم الثالث خمدت الخلق فلـم     

  . يلق أحد أحدا ، وفي هذا الطاعون خلى كثير العراق فلم يعمر بعد ذلك 

بني أميـة والعباسـيين أن الكميـت ،          وكان سبب وقوع التباغض بين       «: قال المسعودي     

الشاعر المعروف بالفرزدق ، مدح النزارية فأفحش في مدحه ففخروا في ذلك على اليمانية ، فنهض                

يـا بنـي   : عبد اهللا بن معاوية بن عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالب وجعل يدور في بني هاشم ويقول   

 ذكركم ، فَخّم قدركم حين سكت النـاس         هاشم ، هذا الكميت قال فيكم الشعر حين صمت الناس عن          

عن تعظيمكم ؛ فألقت الناس كلها له الذهب والفضة والحوائج المثمنة والمتاع ، حتى ألقـت النـساء                

يا أبا المستهل ، هذا أجهد المقل ، ونحن في دولة أعـدائنا             : كلها حليها له ، ثم قال عبد اهللا للكميت          

واهللا ما أردت بمدحه إال اهللا ورسوله ، واهللا ال أخـذت  : ال  ، ق1بني أمية ، فاستعن بهذا على دهرك     

يا أبا المستهل ، فهل لك أن تقول شيئا؟ لعل فتنة تقوم في أعـدائنا ،                : شيئا من الدنيا عليه ، قال له        

  : نعم ، ثم ابتدأ قصيدته التي في أولها : قال 

  

  وهل بـأس بقوم مسلمينا*** أال حييت عـنا يا مديــنا  

 تشير إليـه أيدي المهتدينا*** ر السماء وكل نجـم  لنا قم  

  وسكنكم بمكة قاطنيــنا*** حمدت اهللا إذ سمـى نزارا  

   وللناس القفا ولنا الجبيـنا *** لنا جعل المكارم خالصات 

  
                                                

 .ظهرك  بدل دهرك ) ر(جاء في نسخة  1
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ثم أخذ في ذم أعدائه فقام دعبل بن علي الخزاعي بنقض هـذه القـصيدة علـى الكميـت ،        

  :نيين ويعيب غيرهم ، فقال وعارض بمثلها يعارض اليما

  

  كفاك اللـوم من األربعيـنا*** أفيقي من مالمك يا ضعينا  

 يشيبن الذوائـب والقـرون*** ألم تحزنك أحـداث الليالي  

  وأنتم باألعاجم فاخريــنا*** فإن يكن ولد إسرائيل منكم  

  مسخن مع القرود الخاسئينا *** فال تنسى الخنازير اللواتي« 

  

ول الشنئان بين النزارية واليمانية ، ومنها تحزب الناس بالمناقب ، وثارت بيـنهم              فهذا كان أ    

في البدو والحضر إلى أن قام مروان بن محمد الجعدي متعصبا لقومه ، فـانحرف النـاس للدولـة                 

العباسية وتلقلق األمر إلى انتقال الدولة العباسية إلى بني هاشم ، ولم يبق معهم من بني أمية إال مـن    

لشغلنا باللذات واتبـاع  : ما الذي سلب عنكم الملك؟ فقال : فقيل لبعض شيوخهم    . ر بنفسه مستخفيا    ف

ولما ألغت الخالفة أزمتها بين العباسيين جعلـوا        . الشهوات وتركنا سياسة الملك ، وضيعناه فضيعنا        

 كمـا كـانوا     يحفرون قبور بني أمية ، ويخرجون ما يجدون من عظامه وبقاياه ، ويحرقونها بالنار             

  .يفعلون بذرية علي وكل من انتسب إلى بني هاشم وكل شريف حسني 

 خرجت مع عبد اهللا بن علي لنبش قبورهم فـي أيـام أبـي العبـاس     «: قال عمر بن هني      

السفاح، فأول ما نبشنا قبر هشام فأخرجناه فوجدناه صحيحا ما فُقد منه شيء إال النفس ، وذلك بعـد                   

أمر عبد اهللا به فأجلس وضربوه وهو ميت ثمانين سوطا ، ثم أمر بحرقـه               خمس سنين من دفنه ، ف     

بالنار وإذراء رماده بالرياح ، ثم أخرجنا سليمان بن عبد الملك وكان مدفونا بأرض فالق ، فلم نجـد           

منه إال صلبه وأضالعه ورأسه ، فأحرق وأذري بالريح رماده ، وحفرنا جميع قبور بني أمية وكان                 

 ، ثم انتهينا إلى الشام واحتفرنا قبر الوليد بن عبد الملك ، فما وجدنا منه قلـيال وال     1نأكثرهم بقنسري 

كثيرا ، واحتفرنا قبر عبد الملك فما وجدنا غير شق رأسه ، ثم احتفرنا قبر يزيد بـن معاويـة فمـا      

 لحده ،   وجدنا منه إال عظما واحدا ، ووجدنا مع نحره خطا أسود كأنه الرماد ، وقد أخذ بالطول في                 

: ولما انقضت مدة بني أمية وقرب تمامها ، قال العـال             . »ثم تتبعنا جميع قبورهم بالنبش والحرق       

 كنت نائما فرأيت في نومي كأني في جامع دمشق ، وكأن رجال في يده خنجر ، وعلى رأسه تاج                    «

  : وهو رافع صوته بهذه األبيات 

  
                                                

 . الجنوبية عبارة عن مدينة أثرية حلب في هضبة سوري  حاليا موقع أثري 1
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  م وأن ال يرجعوذهـاب ملكك*** أبني أمية قد دنا تشتيتكــم  

  للمحسنين  إليه ثمة يفجــع*** وينال صفوته عدو ظالــم  

  يا ويحه من قبح ما قد يصنع*** بعد الممات بكل  ذكر صالح 

  

هيهـات يـا    : ولعل ذلك ال يكون ، فأطرق سليمان ساعة وقال          : فقلت لسليمان   : قال العال     

ل مروان الجعدي وانقضت دولـتهم فـاتح   فلم تتم الجمعة حتى دخ . عال ، ما يأتي به الزمان قريب        

وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . »ثالث وثالثين ومائة ، وكانت مدتهم نيف وثمانين سنة          

أخبر بملوك بني أمية من والية معاوية ، ووصى معاوية على ذلك وأخبرهم أنهم يتخذون مـال اهللا                  

فيملكون أضعاف ما ملكت بنو أمية ، وأنهم يقتلون         دوال ، فيخرج عليهم ولد العباس بالرايات السود         

  . عليه الصالة والسالم ويشردونهم 1أهل بيته وعترته

  

  ذكر الدولة العباسية

 

  عبد اهللا بن محمد بن علي بن عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب الهامشمي: خبر السفاح  

  هـ138هـ إلى 133من 

 

حمد بن علي بن عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلـب      بويع أولهم السفاح واسمه عبد اهللا بن م         

الهاشمي ، بويع بالخالفة سنة ثالث وثالثين ومائة ، واستوزر أبا أسامة حفصا الخالل ، وهـو أول                  

من لقب بالوزير ، ولما صعد على المنبر للخطبة سقطت من يده العصا ، فتطير لذلك فقـام رجـل                    

  :وأنشد 

  

  كما قر عينا باألياب المسافر*** فألقى عصاها واستقر بها النوى 

  

ولما تمكن أخذ في قتل بني أمية حتى لم يـنج منـه أحـد إال    . ثم مدها له ثم استبشر بقوله         

مستخفيا كعبد الرحمان بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الذي فر من العباسيين ببالد المغرب ثـم                  

ثين ومائة ، فملكها وملك األنـدلس بأسـرها    قطع إلى األندلس ، ثم قام بمدينة قرطبة سنة ثمان وثال          

                                                
  .ه سله ونَهل بيتأي أ 1
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ولم تزل الخالفة بيد بني أمية باألندلس إلى سنة سـبع وأربعمائـة             . وورث الملك فيه لبنيه وإخوته      

نحو الثالثمائة سنة ، إلى أن ظهر الشرفاء بنو حمود باألندلس ، فكانوا بها سـبع سـنين ، وقامـت         

  . شاء اهللا عليهم الثوار في كل مكان بحسب ما يأتي إن

وكان السفاح من أحسن الناس وجها وأكملهم عقال ، إال أنه قد كان فظا غليظا ؛ بقـي فـي                     

الخالفة خمس سنين ومات ، وكان قد ولى أخاه أبا جعفر المنصور على ركب الحج وصرفه بهـم ،          

ي المـرآة  واستقر في دار الخالفة بالشام ، وأمر أخاه صالحا بمصر ، فلما قربت وفاته نظر وجهه ف           

األجل بيننا شهران وخمسة أيـام ،   : اللهم عمرني طويال بطاعتك ، فإذا بشخص يقول آلخر          : وقال  

  .حسبنا اهللا ونعم الوكيل ، وتطير من ذلك الفأل ومات لرأس شهرين وخمسة أيام : فقال 

   

 خبر أبو جعفر المنصور 

  هـ159 هـ إلى 138    من 

  

صفَا أمرنـا  : ريق الحج بموضع يقال له الصافية ، فقال        وبويع أخوه أبو جعفر المنصور بط       

إن شاء اهللا ، فبايعه الناس بها بأمر أخيه عبد اهللا ، ثم دخل الهاشمية وبايعه الناس البيعـة الثانيـة ،            

وذلك سنة ثمان وثالثين ومائة ، وبقي في الخالفة إحدى وعشرين سنة وإحدى عشر شـهرا ، أمـه       

و لما استقرت الخالفـة     . دا بخيال باألموال إال في النوائب وعند مستحقها         بربرية ، وكان ناسكا عاب    

بيده أخذ في بناء الخضراء ، وبنى فيها قصره الجعفري ، وطاعت له البالد والعباد ، فلما تم بنـاؤه                  

  :أتاه آت في نومه وقال له 

  

  وأوحـش منه أهله ومنازله*** كأني بهذا القصر قد باد أهلـــه  

 إلى جـدث تبنى عليه جنادله***  القصر من بعد بهجة وصار عميد 

  

أريد الحـج ؛ ثـم ولـى        : فاستيقظ مرعوبا وأيقن أنه ال محالة ميت ، فقال لحاجبه الربيع              

الخالفة البنه المهدي ، وبايعه وأمر الناس ببيعته وخرج حاجا ، فلما قرب من مكة نام فسمع قـائال                   

  :يقول في نومه 

  

 ِسنوك وأمر اهللا البد واقــع*** ك وانقضت أبا جعفر حانت وفات  

  لك اليوم من وقع المنية دافع*** أبا جعفر هل كاهن أو منجــم 
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  .فاستيقظ وقد حم ومرض أياما وهو ببير ميمون محرم على أميال من مكة   

  

 خبر محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور 

  هـ 169 هـ إلى 158من  

    

جعفر المنصور سنة ثمان وخمسين ومائة ، وكانـت خالفتـه           وبويع محمد المهدي بن أبي        

. عشر سنين وشهرا واحدا ، وكان المهدي جوادا بالمال محبوبا عند الرعية ، حسن الخلْق والخُلُـق   

خلف أبوه جعفر المنصور مائة ألف ألف وستين ألفا ، فرقها المهدي كلها ، أعطى منها شاعرا ألفا،                  

فلما حانت وفاته خرج غازيا ونزل بقرية من قرى ماِسبدان ، فألقت            وأعطى آخر مائة ألف درهم ؛       

جارية من جواريه سما لجارية أخرى كانت تغير منها ، وكان طعاما طيبا ، فلما رآه هو ابتدأ منـه                    

فما استقر في جوفه حتى خرجت روحه ، فطلب له نعش يمشي عليه فلم يوجد ، فحمل لقبره علـى                 

وفي ذلك العام دفن داود بـن نـصير        . جوز سنة تسعة وستين ومائة      باب ودفن وحده تحت شجرة      

  . الطائي رحمه اهللا ، زاهد زمانه وعابد عصره ، وسفيان الثوري وكثير من التابعين 

وقد كانت الواقعة وقعت في أيام أبي جعفر المنصور في ذرية علي حيث كانت ، ففر أوالد                   

إدريس وسليمان ومحمد وداود وإبـراهيم      : وكانوا ستة   عبد اهللا بن الحسن بن علي بن أبي طالب ،           

وعيسى ، فانظرهم إن شئت بعد هذا في أخبار المغرب واالندلس على حسب ما سـنذكره إن شـاء          

  . اهللا هناك ، واهللا الموفق 

 المهدي منـي وأنـا   {: وليس هذا المهدي الذي ذكره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوله         

 ، بل   1}ي المهدي يعيش سبعا أو تسعا ، يواطيء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي               منه ، يكون في أمت    

قد تسمى محمد بن الحنفية بالمهدي وتسمى محمد بن الحسين بالمهدي ، وتسمى عبـد اهللا الـشيعي                 

بالمهدي وبه سميت المهدية وهي مدينة ، وتسمى محمد بن عبد الجبار بقرطبة بالمهدي ، وتـسمى                 

األصبغ بالمهدي ، وتسمى محمد بن إدريس بالمهدي وهو مهدي الموحدين ، والبـد         عبد العزيز بن    

  .من المهدي الذي أخبر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  

                                                
الفتن ، : سنن الترمذي :  مختلفة  في اكثر من موضع ، وبطرق مختلفة ، انظر على سبيل المثال ال الحصر               حديث المهدي  جاء بصيغ     1

 ، ص 5:  ، ج  باب خروِج الْمهـِدي الفتن ، : ابن ماجة  ؛ 2231 و 2232:  ، حديث رقم 506:  ، ص 4: ،ج باب  ما جاء في المهدي   

   .4282:  ، حديث رقم 508:  ، ص 2:  ، ج ديكتاب المه ؛ سنن ابي داود ، 4083: ، رقم 211:
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 خبر موسى الهادي بن محمد المهدي 

 هـ170 هـ إلى 169من 

  

وبويع موسى الهادي بن محمد المهدي بن جعفر المنصور بمدينة جرجان ، كان قد خـرج                  

رب أهل طبرستان ، فبويع هناك وأخذ له أخوه هارون الرشيد البيعة ببغداد ، وبعث له يعزيه في                  لح

فلما رجع الهادي إلى بغداد ابتدأ بناءها بين دجلة ودجيـل ، وكتـب ألخيـه    . والده ويهنيه بالخالفة   

وكـان  . السالم هارون عهدا بالخالفة بعده ، وتمكنت له الخالفة تمكنا عظيما ، فأخذ في بناء مدينة                

 تبنى مدينة بين دجلة والصراة و قُرطُبـل ، تجبـى لهـا              {: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول        

ثـم إن   . 1}خزائن األرض ثم يخسف اهللا بها ، فلهي أشد هديا من وتد الحديد في األرض الرخـوة          

 أول ليلة أتاه آت في نومه       الهادي أخذ في بناء قصره المعروف بقصر الهادي ، فلما أكمله وبات فيه            

وهو ينشد هذه األبيات التي تقدمت لجده أبي جعفر المنصور ، وزاد فيه بيتا ثالثـا ، فانتبـه وهـو                     

  :مرعوب ، وهي هذه 

  وأوحش منه ركنه ومنازله*** كأنـي بـهذا القصر قد باد أهلـه  

  لك إلى قبر عليه جنادله*** وصار عميد القصر من بعد بهجةوم  

 تنادي عليه معوالت حالئله*** ـق إال ذكـره وحديثـه ولـم يب 

  

فانتبه الهادي وهو يرتعد رعبا مما رآه ، وأخذ في البكاء واالنتحاب حتى بكى كل من فـي                    

القصر ، وكانت عنده جارية تسمى غادرا اشتراها من إسحاق بن إبراهيم الموصلي بعشرين ألـف                 

رف ومعرفة الطرب ، فلما رأى الرؤيـا غـار منهـا    دينار ، وكانت غاية في الحسن والجمال والظ      

لشغفه بها ، وعزم على خلع أخيه هارون الرشيد وهم بقتله لغيرته على غادر ، فقال لـه صـاحب                    

يا هـارون ، إنـي ال       : فأمر بإحضار هارون فقال له      . ولعلها تموت قبلك يا أمير المؤمنين       : سره  

شيء إال غادرا ، فإني ال أقدر أن يتزوجهـا غيـري   محالة صائر إلى ما البد منه ، وهان علي كل         

أبدا ، وقد غرت منك عليها وال سبيل لبقائكما بعدي إال إذا حلفتما لي بجميـع مـا أحلفكمـا بـه ،                       

ثم مـات قبـل الجمعـة       . فاستحلفهما باأليمان كلها وبالمشي إلى مكة يلزمهما حافيان ، وبكل يمين            

را وكفّر عن جميع أيمانه وأيمانها ، ومشيا حـافيين إلـى            األخرى فأخذ الخالفة هارون وتزوج غاد     

  . مكة والبسط تفرش أمامهما حتى وصال مكة ثم شغف بها هارون أكثر من أخيه الهادي 

                                                
 ، 1: ومن ذلك ما اطلع عليه من الغيوب ومـا يكـون ، ج   : انظر الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض ، فصل     1

   .344: ص



  للحاج الشطيبي االندلسي كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان

 307 

وأخذ هارون في بناء مدينة السالم وانتهى من شغفه بغادر أنها ال تنام إال فـي حجـره وال                     

رأيـت  : مالـك؟ قالـت   : مت باكية ، فقال لها هارون  فبينما هي نائمة إذ قا    . ينبهها أحد حتى تنتبه     

  :الساعة في نومي أخاك الهادي ، وأنشدني هذه األبيات 

  

  جاورت سكـان المقابــر***  أخلفـت وعـدي بعدما  

  أيمانك الكـذب الفــواجر*** ونسيتنـي وحنثـِت في  

  وظللت في الحور الغرائـر*** فظللـت في أهل البـال  

 صـدق الذي سماك غـادر*** خي ونكـحت غـادرة أ  

  حتـى تدور بك الدوائــر*** ال يهنـك األلف الجديد  

  تصير حيث غدوت صـائر*** ولحقِت بي قبل الصباح 

  

  .ثم اضطربت بين يديه ساعة بالبكاء وسقطت ميتة ، فكانت من أعظم حسراته   

  

 خبر من تسمى بالمهدي وهم ثمانية  

  

مدا المهدي والد موسى الهادي و هارون الرشيد ليس هـو           واعلم أن مح  : وقال أهل التاريخ      

وقـال   . } المهدي مني وأنـا منـه     {: المهدي الذي ذكره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ، بقوله             

 يكون في أمتي المهدي ، يعيش سبعا أو تسعا ، يواطيء اسمه اسمي واسـم  {: صلى اهللا عليه وسلم  

بل قد سمي محمـد المهـدي   . 1}وعدال ، كما ملئت ظلما وجورا ابيه اسم أبي ، يمأل األرض قسطا       

محمد بن الحنفية ، وإليه انتسب جميع خوارج المشرق وإليه ضموا هذا الحديث ، وهـم يـرون أن                   

محمد بن الحنفية حي في جبل رضوى ، أخفاه اهللا عن عيون الخلق ، وذلك أنه لما قتل الحسين بـن      

حنفية لجبل رضوى واستخفى في شعب من شـعابه ، فكـان            علي رضي اهللا عنه هرب محمد بن ال       

 : ذلك آخر العهد به ؛ فكان كُثَير عزة يقول 

  

  

                                                
 البحـر   بن مسعود  في كتابه ، و قد رواه بسنده عن عبد اهللا      أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار        وشطر هذا الحيث نجده عند       1

 الَ تَقُوم الساعةُ حتَّى يمِلك رجٌل ِمن َأهِل بيِتي يواِطُئ اسمه اسِمي فَيمُأل اَألرض ِقسطًا وعـدالً كَمـا        «:  ، بلفظ      - مسند البزار    -الزخار

  . 509 - 508:  ، ص 2: ، ج كتاب المهديي سنن ابي داود باسناد حسن ،  وهو كذلك ف ؛225:  ، ص 5:  ، ج »مِلَئتْ جورا وظُلْما
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  والة الحق أربعة ســواء*** أال إن األئمة من قريــش  

  هم األسباط ليس بهم خفاء*** علي والثالثـة من بينــه  

  وسبط غيبتــه كربـالء*** فسبط سبـط إيمان وبــر  

  يقود الخيل  يتبعها اللـواء*** الموت حتى وسبط ال يذوق  

  برضوى عنده عسل وماء*** تغيب ال يرى عنهم زمـانا 

  

  :وقال السيد الحميري 

  

  أطلت بذاك الجبل المقامـا*** أال قل للوصي فدتك نفســي  

  بمعشر والوك مـــنا وسموك  الخليفة واإلمامـا*** أضر  

  اعنهم سبعين عامـامغيبك *** وعادوا فيك أهل األرض طُر  

  وال وارت له أرض عظاما*** وما ذاق ابن خولة طعم موت  

  1تراجعه المالئكة الكالمـا*** لقد أمسى يلوذ بشعب رضوى 

  

  :وقال آخر أيضا 

  

  2والناس مثله في اإلمامة أولـق*** يا جبل رضوى ما لمن بك ال يرى  

  ي ترزقيا ابن الرسول وأنت ح*** حتى متى وإلى متى وكم المــدى 

  

فهذا أول المهدي ، والثاني محمد بن علي رضي اهللا عنهم وهو الذي قام بالمدينة على أبـي                

جعفر المنصور فلم يتم أمره ، والثالث محمد بن أبي جعفر المنصور والد هارون الرشيد والهـادي                 

ن ولـم يـتم   وهو المذكور هنا ، والرابع رجل من بني علي تسمى باإلمام المهدي ، فقام ببالد الـيم         

أمره، والخامس عبد اهللا الشيعي تسمي بالمهدي وقام بالقيروان وبنى مدينة المهدية وبه سميت وإليه               

حي على خير العمل في مكـان حـي علـى           : تنسب جميع الشيعة ، وهم الذين يقولون في تأذينهم          

                                                
ـ 1424:  كل من قصيدة كثير عزة والسيد الحميري مذكورة في البداية والنهاية البن كثير ، دار علم الكتب                    1  ،  12: م ، ج    2003/ هـ

  .315 - 313: ص
 .األولق هو الجنون او مس منه  2
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مخالف للسنة ،   الصالة ، ويذبحون كبير السمك ، ويجوزون أكل األنثى من الخنازير ، ولهم مذهب               

والشيعة هم بنو عبيد ، والسادس محمد بن عبد الجبار األموي قام بقرطبة ، والـسابع محمـد بـن                    

إدريس الحسني وهو مهدي الموحدين ، وهو الذي قام بعبد المؤمن بـن علـي بمـراكش ، ونـزع       

المذكور المنتظر،   ، والثامن هو     1الخالفة للمرابطين اللمتونيين ، والخطبة عليه في إفريقية إلى اآلن         

عنقا مغرب في معرفـة     : أجمع عليه العلماء وألف فيه محمد بن علي بن العربي الطائي كتابا سماه              

وهـذا المهـدي    . شمس األولياء وقطب المغرب ، وهو رجل محقق عارف مشهور فـي الواليـة               

هدي يحثو المـال     إن في أمتي الم    {: المنتظر هو المذكور في األحاديث كقوله صلى اهللا عليه وسلم           

لطالبه حثيا ال تدع السماء في زمانه قطرا وال تدع األرض نبتا إال أخرجته ، حتى يتمنـى األحيـاء    

 يكون اختالف عند موت خليفة ، فيبـايع         {: وقال صلى اهللا عليه وسلم       . 2}أن ترجع أمواتهم للدنيا     

ن األحاديث في ذكر الفـاطمي      وغير ذلك م   . 3}الناس رجال في مكة وهو كاره بين الركن والمقام          

 ال مهدي   {: وقد قال صلى اهللا عليه وسلم       . المحمدي ، وإنما ذكرنا هذا لئال يظن أن المهدي واحد           

ال سـيف إال ذو الفقـار ، وال فتـى إال            :  ، معناه ال مهدي مثل عيسى ، كقول القائل           4}إال عيسى   

  . ال سيف كذي الفقار وال فتى كعلي : علي، أي 

موسى الهادي ولم تكن واليته إال سنة واحدة وأربعين يوما ، وذلك سنة سبعين ومائة              وتوفي    

  .من الهجرة 
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 خالفة هارون الرشيد 

 هـ 193 هـ إلى 170من 

  

وبويع هارون الرشيد بن محمد المهدي يوم موت أخيه موسى الهادي بوالية أبيهما لهمـا ،                  

 3 وولد خليفة  2 وتولى خليفة  1مون ، فمات في تلك الليلة خليفة      وولد لهارون في تلك الليلة عبد اهللا المأ       

فلما بويع هارون قلد الوزارة لجعفر بن يحيى بن خالد بن برمـك ، ولـم                . كل ذلك في وقت واحد      

يمكث في الوزارة إال قليال وقتله هارون ووقع القتل في البرامكة حيثما وجدوا ، ولم يبق مـنهم إال                   

ولما قتله هارون استوزر الفضل ، وكان لمحمد المهدي والـد هـارون   . يدة من استخفى بالبالد البع 

خاتم فيه طلسم لئال يمكر به أحد ، فلما مات أبوه أخذه هارون فطلب أخوه موسى الهادي الخاتم فلم                   

ما رأيته وال هو عندي ، فلما خاف من ظهوره عليـه مـر   : يجده ، فطلبه من هارون فقال هارون     

بغداد كأنه يتوضأ ورمى به في الدجلة فألح موسى عليه فلم يجده ، فلمـا مـات                 هارون إلى جسر ب   

من يخرجه منكم فلـه كـذا وكـذا ،      : وبويع هارون رمى في الموضع خاتما آخر وقال للغواصين          

  . فأخرجوا الخاتم األول فعلم هارون أن ملكه قد استقام وأن األمر يتم له بنفاذ األمر والسعادة التامة 

لرشيد كثير الخوف من اهللا ، كثير الحلم ، كثير الصبر ، كثير العلم ، كثير العقـل ؛                   وكان ا   

قرأ على مالك بن أنس ختمات من القرآن ، وقطع في زمانه شرب الخمر إلى أن صار يضرب فيه                   

نحدث للناس أحكاما بقدر ما يحدثوا      : إن هذا لم يوجد في كتاب وال سنة ، فقال           : الرقاب ، فقيل له     

ومن حلمه وعفوه أن رجال قام عليه في أطراف مملكته ، ومال عنه كثير من               . الدين من البدع    في  

الخلق إلى ذلك الرجل ، فجهز له الجيش وأنفق عليه األموال العظام ولم يزل حتى أخذه بعد حروب                  

:  قـال    ما تريد أن أصنع بك اآلن؟     : كثيرة مات فيها أبطال هارون ، فلما ُأتي له به قال له هارون              

وأنـا  : إنما أريد أن يعفو اهللا عني ، قـال          : اصنع ما يصنع اهللا بك بين يديه غدا ، قال له هارون             

هـذا  : فلما خرج قـال وزراؤه  . قد عفوت عنك ، اذهب حيث شئت        : أريد أن تعفو عني ، قال له        

 فرد عليه فقال    فأمر به ! الذي جر عليك أهل الفساد ، قتل أبطالك ، وخسرت عليه أموالك ثم تطلقه               

يا أمير المؤمنين ، إن الملوك إذا عفوا لم يندموا ، فإن كان هؤالء قد ندموك فال تطعهم ، فـإن       : له  

صدقت ، ثم أمر له بصلة من المال وصرفه علـى           : اهللا تعالى لو أطاع الخلق فيك ما والّك ، قال           

  .خير 

                                                
   .موسى الهادي 1
   .هارون الرشيد 2
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يمة ، وكان من يوم خالفتـه ال        وكان الرشيد شجاعا مجاهدا في الكفار ، له معهم وقائع عظ            

ولهارون الرشـيد  . ينام حتى يوتر ، وال يوتر حتى يصلي مائة ركعة ويتصدق كل يوم بألف درهم             

تواريخ وغرائب ال تسع هنا ، منها أنه كان في بعض أسفاره فنزل في موضع وضـرب لـه فيـه                     

  : خُباء، فلما جن الليل سمع قائال في نومه وهو يقول له 

  

  إن الخطوب لها سرى*** الليل انتبه يا راقد  

  ثقة محللة العــرى*** ثقة الفتى من نفسه 

  

  .فاستيقظ هارون مرعوبا ، فأمر بسراج فوجد حية قريبا منه فقتلها   

ومن ذلك أنه خرج يصطاد كما يصطاد الملوك ، وكان له بيزان للصيد جياد ، فأطلق اثنين                   

د وغضب اآلخر ، فصعد في السماء وهم ينظـرون إليـه       على حجلة فتزاحما عليها فاختطفها الواح     

حتى غاب عن أعين الناس الناظرين ساعة وقد يئسوا منه ، وإذا به قد انقض من السماء وفي رجله                  

يا أمير المؤمنين ، قـد روي عـن   :  فجمع الرشيد العلماء وسألهم عن ذلك ، فقال له مقاتل        ؛ سمكة

 بأمم مختلفة ، وإن في الهواء موضعا تسكنه دواب بـيض            الهواء معمور : جدك ابن عباس أنه قال      

  .تفرخ فيه شيئا على هيئة السمك لها أجنحة ، وليست بذوات ريش ؛ واهللا أعلم بسريرة هذه السمكة 

يا أمير المؤمنين ،    : ِعظْني ، فقال    :  ولقد دخل عليه يوما محمد بن السماك فقال له هارون             

ن لك من بين يدي اهللا منصرفا إما إلى جنة وإما إلى نـار ، فـاختر                 إن لك بين يدي اهللا مقاما ، وإ       

فبكى هارون الرشيد حتى قيل أنه يموت ؛ وحج هارون الرشيد فلقيه عبد اهللا العامري               . أيهما شئت   

كـل  : ال يحصيهم إال اهللا ، قـال        : يا هارون ، كم ترى هنا من الخلق؟ قال          : في الطواف فقال له     

  . ، وأنت تسأل عن جميعهم ، فانظر كيف يكون جوابك ، فبكى هارون واحد يسأل عن نفسه 

وذكر أبو حامد في اإلحياء أن هارون الرشيد لما ولـى الخالفـة زاره العلمـاء وهنـوه ،                     

فأعطاهم الجوائز السنية ، وكان قبل اإلمارة يجالس العلماء ويظهر النسك ، وأكثـر جلوسـه إلـى                  

بـسم اهللا الرحمـان   : ة جاؤوه كلهم إال سفيان ، فكتب له هـارون       سفيان الثوري ، فلما ولى الخالف     

يا أخـي ،  : الرحيم ، من عبد اهللا هارون الرشيد ، أمير المؤمنين إلى أخي سفيان الثوري ، أما بعد         

أما قد علمت أن اهللا تعالى واخى بين المؤمنين وقد كان بيني وبينك مؤاخاة لم نصرم منها حبلـك ،                    

وقد علمت المحبة ولوال قالدة اإلمارة ألتيتك ولو حبوا لما          . ك ، وإني منتظر لك      ولم نقطع منها ود   

أجد من وحشتك ، وقد زارني وهناني جميع إخواني وأعطيتهم الجوائز السنية ، وإني أنتظرك وقـد            

استبطأتك فكاتبتك شوقا مني إليك ، قد علمت فضل زيارة المؤمن ومواصـلته ، فـإذا ورد عليـك                  
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بـسم اهللا الرحمـان     : فلما وصل الكتاب للكوفة كتب له في ظهر كتابـه           . لعجل العجل   كتابي هذا ا  

الرحيم ، من العبد الميت سفيان بن سعيد بن منذر الثوري إلى العبد المغرور هارون الرشيد ، الذي                  

فإني قد صرمت حبلك وقطعت ودك وقلبت موضعك ، وإنـك قـد             : سلب حالوة اإليمان ، أما بعد       

هدا عليك بإقرارك على نفسك بإنفاقك بيت مال المسلمين على غير حقه ، وأنفذته بغيـر                جعلتني شا 

حمكة ، ثم أشهدتني وإخواني الذين شهدوا قراءة كتابك على نفسك بذلك ، وسنؤدي الشهادة غدا بين                 

يا هارون ، هجمت على بيت مال المسلمين بغير رضاهم ، فهل رضـي بـذلك الفقـراء     . يدي اهللا   

ن والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمون وفي سبيل اهللا وابن السبيل واألرامل واأليتام؟             المساكي

أم رضي بذلك خلق من رعيتك؟ فأعد للمسألة بين يدي اهللا جوابا ، وللبالء جلبابا عند وقوفك بـين                   

نفـسك أن   يدي الحكم العدل ، ولقد سلبت حالوة العلم ولذيذ القرآن ومجالسة األخيار ، ورضـيت ل               

تكون ظالما وللظالمين إمامة ، فقعدت على السرير ولبست األثير وأسبلت الستور وأقعدت األجنـاد               

على بابك يظلمون وال ينصفون ويشربون الخمر ويجلدون الناس عليها ، ويزنون ويجلدون الزناة ،               

 والبـد مـن     ويسرقون ويقطعون أيدي السارق ، وانت شريكهم في ذلك كله النك لم تحكم عليهم ،              

 ، أين الظلمة وأعوان الظلمة ، فتقدم بين يـدي اهللا  1﴾وامتَازوا الْيوم َأيها الْمجِرمون النداء غدا ، ﴿     

ويداك مغلولتان إلى عنقك وال يفكهما إال عدلك وإنصافك ، والظالمون حولك وانـت سـابقهم إلـى       

رك في ميزانك على سيئاتك بـالء علـى         النار، وقد جعلت حسناتك في ميزان غيرك ، وسيئات غي         

بالء وظلمة على ظلمة ، فاحتفظ بوصيتي واتعظ بموعظتين فإني قد نصحتك ، واتق اهللا في نفـسك         

وفي رعيتك ، واحفظ محمدا في أمته ، وأحسن الخالفة عليهم ، إعلم أن هذا األمر لو تركته لغيرك                   

دنيا تنتقل باهلها واحدا بعد واحد ، فمنهم من         لم يصل إليك ، وهو سائر إلى غيرك ال محالة ، الن ال            

تزود زادا نفعه ومنهم من خسر الدنيا واآلخرة ، وإني أحسبك ممن خسر الدنيا واآلخرة ، وإياك أن                  

  .تكتب إلي كتابا بعد هذا ، فال أجيبك عليه والسالم 

ال مختـوم ،     ثم دفع الكتاب للذي جاء به ، وهو عباد الطيالقى ، لقي منشورا غير مطوي و                 

فوقعت الموعظة في قلب عباد ، فخرج للسوق فلبس مدرعة صوف خشنة وعبـاءة ونـزع ثيـاب              

 وساقه خلفه إلى هارون ، فلما رآه الناس هزؤوا به وهـو ال يبـالي                2األجناد وألقاها على البرذون   

ـ   : بقولهم ، فلما أدخل على هارون صاح هارون صيحة واحدة وبكى وقـال               ول انتفـع واهللا المرس

وخاب الراسل ، ما لي وللدنيا ، ومالي ولملك يزول عني سريعا ، ثم أخذ الكتاب وجعل يقرأ ويبكي                   

اتركوني يا عبيد الدنيا ، المغـرور       : يا أمير المؤمنين ، قد جرأ عليك سفيان ، فقال           : وينتحب فقيل   

                                                
  .59سورة يس ،آية  1
   . براذينمع دابة دون الخيل وأكبر من الحمر ، أنثاه برذونة ، ج2
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ـ                تح كتـاب سـفيان     من أغررتموه والشقي من أهلكتموه ، اتركوا سفيان وشأنه ، ثم كان ال يزال يف

  . ويقرأه ويبكي 

ولما حج هارون الرشيد أقام بالكوفة على طريقه ثالثة أيام ، ولما أمر بالرحيل خرج الناس                  

 والصبيان يؤذونه ، حتى أقبل هارون فـي         1وخرج في جملته بهلول المجنون ، فجلس على الكُناسة        

ر المؤمنين ، فنظر هارون فرأى      يا أمي :  بهلول المجنون صاح بأعلى صوته       2هودج ، فلما عارضه   

يا أميـر المـؤمنين ، حـج    : لبيك يا بهلول ، لبيك يا بهلول ، فقال         :  فقال   3بهلوال ، فعرفه بالسيمة   

 ، وال إليـك  4رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على جمل رث الهيئة وال طرب بين يديـه وال طـود     

برك وتجبرك ، فبكى هارون حتى سقطت       إليك، وتواضعك في ملكك الذي والك اهللا خير لك من تك          

يا أمير المؤمنين ، رجل أتاه اهللا ماال وجمـاال          : زدنا يا بهلول رحمك اهللا ، فقال        : دموعه ، ثم قال     

أحسنت يا بهلول ، ولـك      : فأنفق في ماله وعف في جماله كتبه اهللا في خالص ديوان األبرار ، قال               

يا بهلول ، إن    : ن أخذتها منه ، فال حاجة لي بها ، فقال           أردد الجائزة على م   : جائزتنا ، قال بهلول     

: قال هارون . قد اتفق أهل العلم أن قضاء الدين بالدين ال يجوز           : يكن عليك دين قضيناه ، فقال له        

يا أمير المؤمنين ، أنا وأنت من عيال اهللا ، ومحال أن يذكرك             : يا بهلول ، نجري عليك نفقة ، فقال         

  . رون الرشيد وهو يبكي وينساني ، فمضى ها

ومن العجائب أنه كان لهارون الرشيد ولد يسمى أحمد وكنيته السبتي ، وكـان مـن أكـابر          

وذلك أن هارون تزوج امرأة في حياة أبيه ولم يرد أن يعلم بهـا   . الزهاد العباد ، وهارون ال يعرفه       

 البصرة فمات أبوه بقـرب  أبوه ، فلما خاف ذلك أعطى أمه خاتما فضة ياقوت نفيس ، وصرفها إلى         

ذلك ، وتولى الخالفة اخوه موسى ثم توالها هو ولم يبحث عليهما إلى أن توفيت أمه ، وبقي هـو ال    

يعلم أحد من هو ، فكان يبني يوما في الجمعة ويتقوت بأجرته إلى الجمعة األخرى ، فلمـا مـرض             

رته الوفاة ، فقال لـصاحب  واشتد به المرض حمله لمنزله رجل من المحسنين ومرضه إلى أن حض          

فلما . إذا أنا مت فادفني في جبتي هذه بعد أن تخرج ما ففي جيبها وتحمله لهارون الرشيد                 : المنزل  

بسم اهللا الرحمان الرحيم ، إلـى هـارون       : مات دفنه في جبته وأخرج من جيبه بطاقة مكتوب فيها           

فلما . تندم ، وهي مطوية على شيء       الرشيد ، يقول لك صاحب هذه األمانة ال تموتن على سكرتك ف           

كان يعمل الطـين    : حملها لهارون فإذا فيها الخاتم الذي أعطي أمه ، فسأله عن حال الرجل ، فقال                

يا بني ، لقد    : فكان هارون يبكي وينتحب ويقول      . يوما في الجمعة ويتقوت به إلى الجمعة األخرى         
                                                

   .كنس بضم الكاف ، القمامة ، وما يجتمع من األوساخ بال1
  .سار ِإزاءه:  عارضه ِفي السيِر2
 .اسمه بدل السيمة ) ر(ورد في نسخة  3
 .وال ضرب بين يديه  وال طرد ) : ر(ورد في نسخة  4
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 فالحمد هللا الذي أكرمه بمعرفتـه وجعلـه مـن           واهللا هو أول ولد ولد لي ،      : نصحت أباك ، ثم قال      

  .أوليائه وخاصة خلقه 

وكانت خالفة الرشيد ثالثا وعشرين سنة وأياما ، ولد بالري ومات بطوس وهو ابـن سـبع                 

  .وأربعين سنة ، ومات سنة ثالث وتسعين ومائة من الهجرة ، آخر المائة الثانية 

  

 خالفة محمد األمين بن هارون الرشيد 

 هـ 198 إلى هـ193من 

  

بويع محمد األمين يوم موت أبيه هارون الرشيد ، فلما استقرت لـه الخالفـة ألقـى أخـاه                     

المأمون على كور خراسان ، وكان هارون الرشيد لما حضرته الوفاة عقد البيعـة البنـه عبـد اهللا                   

:  بن الربيع  المأمون وأعطاه عند موته كل ما عنده من المال والسالح ، فلما مات هارون قال الفضل               

إنما عقد البيعة هارون لألمين وأخفى بيعة المأمون ، فكان ذلك سبب الفتنة بين األمـين والمـأمون                  

 وألن الرشيد كان حملني قراءة ولديه األمـين والمـأمون ،            «: قال الكسائي   . ابني هارون الرشيد    

 زبيدة وهي حرة هارون،     فكنت أشد عليهما غاية التشديد في األدب ، فأتتني ذات يوم خالصة جارية            

يا كسائي ، إن السيدة تقريء عليك السالم وتقول لك ارفق بابني محمد األمـين ، فإنـه         : وقالت لي   

قولي لها إن محمـدا األمـين   : قرة عيني وثمرة فؤادي ، وانا أرق عليه رقة شديدة ، فقلت لخالصة     

يا كـسائي ، أخبـرك   : ت له خالصة    ترشح للخالفة بعد أبيه ، فال يجوز لي التقصير في حقه ، فقال            

ِبرقّة هذه السيدة على ولدها هذا ، أنها لما ولدته تلك الليلة التي ولدت فيها رأت في منامها كأن أربع                    

هذا ملـك قليـل   : نسوة أقبلن إليه ، فاكْتَنَفْنه عن يمينه وشماله وأمامه وورائه ، فقالت التي بين يديه  

 ، واهي األمر ، كثير الوزن ، شديد القدر ، فقالت التـي مـن                العمر ، ضيق الصدر ، عظيم الكفر      

هـذا  : هذا ملك قصاف مبذر متالف قليل اإلنصاف كثير اإلسراف ، فقالت التي عن يمينه               : ورائه  

هذا ملك غدار،   : ملك عظيم الحجم ، قليل العلم ، كثير اإلثم ، قطوع الرحم ، فقالت التي عن يساره                  

: يا كسائي ، فهل يدفع الحذر القدر؟ قال لهـا  : مار ، ثم بكت خالصة وقالت    كثير العثار ، سريع الد    

  .» ال ال 

فلما صارت له الخالفة وبلّغها له الفضل بن الربيع ، وألقى أخاه في بـالد خراسـان ومـا                     

واالها ، فخالف عبد اهللا على أخيه محمد ، وجهز عبد اهللا المأمون من بالد خراسـان طـاهر بـن                

بن أعين بالجيوش لقتال اخيه محمد األمين ، فحاصراه ببغداد وجرت بينهمـا وقـائع               حسن هرثمة   

فلما رأى األمين أنه ال طاقة له بأخيه المأمون ، وكان المأمون واألمين أخوين من أب فقط                 . عظام  
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وليس أمهما واحدة ، فخرج األمين هاربا من بغداد إلى مدينة أبي جعفر المنصور ، فحاصره طاهر                 

سن في الجعفرية حتى كاد أن يموت جوعا هو ومن معه ، ثم أخذه وقطع رأسه وأتى به أخـاه           بن ح 

  .عبد اهللا المأمون وذلك سنة ثمانية وتسعين ومائة ، وكانت واليته أربع سنين وثمانية أشهر 

 دخلت على هارون الرشيد فاستدعى بولـده محمـد األمـين وعبـد اهللا               «: قال األصمعي     

. امتحنهما في العلم ، قال فامتحنتهما فما رأيت ذكاءهما وال أدبهما وال علمهما            : لي  المأمون ، وقال    

: غاية في العلم واألدب نعم ما تأدبا ، فقال لـي        : كيف رأيتهما؟ قلت    : فلما انصرفا قال لي هارون      

 . »جرى القضاء بما جـرى      : ومن أين علمت ذلك؟ قال      : يا أصمعي ، البد من عداوتهما ، فقلت         

فلما قتل عبد اهللا محمدا وكان عبد اهللا المأمون ابن مراحل ، وكانت أقبح جارية في قصر الرشـيد ،          

وكان محمد األمين ابن زبيدة ، حرة هارون الرشيد وأجمل أهل زمانها ، فلما قتله ودخل دار أبيـه                   

بته الملـك؟  أتدعين علي لما قتلت ولدك وسـل : سمع زبيدة حتى قالت شيئا قبيحا ، فغضب وقال لها        

: أعفني وأقول لك الحق ، قال لهـا         : فما الذي قلت؟ قالت     : ال واهللا يا أمير المؤمنين ، قال        : قالت  

ومـا معنـى ذلـك؟    : واهللا ما قلت غير قبح اهللا المالججة ، قال لها : قولي الحق وما عليك ، قالت   

أستحيي منك ، قـال     : وليه ، قالت    البد لك أن تق   : إن له نبأ خفي ال أقدر أن أقوله لك ، قال            : قالت  

كان أبوك ال يريد لعب الشطرنج إال معي ، فلعبنـا يومـا علـى أن      : البد من ذلك ، قالت له       : لها  

تجردي من ثيابـك    : احكم بما شئت ، فقال لي       : يحكم الغالب بما شاء على محكومه ، فغلبني فقلت          

: ففعلت ما قال ، ثم لعبنا فغلبته ، فقال لـي            وطوفي القصر كله عريانة ، فطلبت منه اإلقالة ، فأبى           

احكمي بما شئت ، فحكمت بأن يمشي للمطبخ وينكح أقبح جارية هناك ، فطلبني اإلقالة فأبيت ، ثـم                  

أخذت بيده ومضيت به إلى المطبخ ولم أر أقبح صورة وال أشوه خلقة من مراحل ، فحكمت عليـه                   

 فلذلك قبحت المالججة التي أثْرت العـداوة بينـك          فوطأها كرها منه ، فحملت في تلك الساعة بك ،         

  .وبين أخيك 

قتل األمين وهو ابن ثمان وعشرين سنة ، وكانت خالفتـه أربـع سـنين    : قال أهل التاريخ     

وثمانية أشهر ، ولما تولى الخالفة لم يكن له شغل إال اللهو والطرب واللذات واللعب ، وهي عالمة                  

  :قال الشاعر . الخراب 

  

 فاحكم على ملكه بالويل والخرب*** ى ملكا باللهـو مشتغـــال إذا تر  

  إذا كان ذاك بيت اللهو والطرب*** أما ترى الشمس في الميزان ساقطة  
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 خالفة عبد اهللا المأمون  

   هـ218 هـ إلى 198من 

  

وبويع عبد اهللا المأمون بن هارون الرشيد وأجمع على بيعته جميع الناس وجميـع العلمـاء                  

 األمراء في سائر البالد إال أمير األندلس ، فإنه لم يتعبد لطاعته لبعد بالده عنه ، ولما بينهما                   وجميع

فلما استقرت له الخالفـة كتـب العهـد         .  ، وذلك في سنة ثمان وتسعين ومائة         1من البحر الخزري  

ا في كل فن مـن  ألخيه القاسم بالوالية وأمر المأمون بعقد مجالس العلم ، وكان المأمون فقيها ، عالم      

العلوم ، ولم يبلغ أحد ما بلغه هو في علم التنجيم ، إال انه كان معتزليا يقول بخلق القرآن ويعاقـب                     

من لم يقل به ، ولم يكن في العباسيين أعلم من المأمون ، إال أنه تمذهب بمذهب شيخه وأستاذه أبي                     

وفي أيام المأمون ظهر القـول  . ة الهذيل البصري ، المعروف بالعالف ، وهو شيخ المعتزلة بالبصر 

وأمـر  . بخلق القرآن و شاع في ألسنة الخلق ، ومن لم يقل ذلك ويعتقده عاقبه المـأمون أو قتلـه                    

بإحضار اإلمام أحمد رحمه اهللا ، فاختفى أحمد إلى أن قرب وفاة المأمون بعد عـشرين سـنة مـن               

  . يلته تمليكه ، فأمر بإحضاره فدعا عليه أحمد فمات المأمون من ل

ولما كانت السنة من خالفته خلع المأمون أخاه القاسم من والية العهد الذي عهد لـه قبـل ،              

وفي هذه السنة قام على المأمون مخالفا أبو السرايا الشيباني المعروف بالكندغوس ، واسمه محمـد                

ى  المأمون زيد بن     ابن إبراهيم بن إسماعيل بن علي ؛ قام الشيباني بالعراق وقام بالبصرة مخالفا عل             

موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي ، وإنما قاما هذان اإلثنان يدعيان البيعة البن                   

وفي هذه السنة أيضا قام بالحجاز بمكة محمد بن جعفر بن           . طباطبا ، فمات طباطبا ودعيا ألنفسهما       

ابن األفطس ، دعـا مثلهمـا   محمد بن علي بن محمد بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، ويعرف ب           

البن طباطبا ثم دعا لنفسه ، فلما قامت هذه الثوار على المأمون بعث المأمون رجال يقال له رجـاء                   

بن الضحاك وباسم الخادم إلى علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علـي الرضـى ، وأمرهمـا                    

بايعه وضرب الدنانير والدراهم    بإحضاره مكرما ، فلما اتيا به أكرمه وأحسن منزله وعقد له العهد و            

على اسمه ، وزوج المأمون ابنته البن علي بن موسى ، وامر بإحضار بني العباس حيثما كـانوا ،                   

  .فاحضر له منهم نحو الثالثين ألفا بين كبار وصغا 

                                                
 وتركمانستان وأذربيجان وإيران روسيا:  ، و تطل عليه خمسة دول ، وهي          غرب آسيا  يقع في    بحر مغلق هو بحر قزوين حاليا ، و هو         1

  .وكازاخستان
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وفي سنة إحدى ومائتين نزل القحط الشديد في البالد المشرقية إلى خراسان ومـا واالهـا ،           

ام قام بابك الجرني ببالد اليزيد وملكها وملك أذربيجان إلى الران إلى البيلقان إلى جبـل           وفي هذا الع  

  .القيح إلى باب األبواب إلى جديانة إلى نهر الهرس ، وفي هذه السنة مات الواقدي وأبو العتاهية 

ته  ولقد دخلت على المأمون فوجدته مهموما مطرق الرأس مفكرا ، فسأل           «: قال أبو العتاهية      

يا إسماعيل ، رأيت هذه النفس شأنها الملل واالستشراف ، فتارة تانس باأللفـة  : عن حاله ، فقال لي     

ومـا هـو؟   : يا أمير المؤمنين ، قد شاهدت ذلك وقلت فيه شيئا ، قال  : وتارة تأنس بالوحدة ، فقلت      

  :قال 

  

  إال التنقل من حال إلى حال *** ال يصلح النفس إذا كانت مفكرة 

  

األول ، إنـي    : ومن هم يا أمير المؤمنين؟ قـال        : أعياني كالم ثالثة أنفس ، قلت       :  قال   ثم  

إن موسى بـن    : موسى بن عمران ، فقلت له       : ما اسمك؟ فقال    : أوتيت برجل ادعى النبوة ، فقلت       

إنمـا أتـى    : عمران كانت له آية تدل على صحة نبوته ، فإن أنت أتيت بها آمنا بك ، فقـال لـي                     

أنا ربكم األعلى ، فإن قلت أنت كذلك أتيتك بها ، فلم أجد لـه               : مات واآليات لفرعون لما قال      بالعال

الثاني ، أني جعلت على الكوفة عامال حمدت مذهبه ورضيت سيرته ، فاشـتكوا لـي مـن           . جوابا  

ا رجل  ليس فين : انظروا لي رجال منكم يصلح للكالم ابعثوه لنا ، فجاوبوه           : جوره عليهم ، فقلت لهم      

ما الذي  : نعم ، فلما جاءني قلت      : يصلح إال رجل أطرش ال يصلح ، فإن عزمت عليه أتاك ، قلت              

هو واهللا شر عامل ، بعنا في السنة األولى أثاثنـا ، وبعنـا فـي الثانيـة        : تشكون من عاملكم؟ قال     

يصرفه عنا ، فقلـت     ذخائرنا ، وخرجنا في الثالثة عن بلدنا فاستغثنا بأمير المؤمنين ليرحم شكوانا و            

صدقت ، ولكن لمـا  : كذبت ، أنا أعرفه أكثر منك ، وإنه لعادل عفيف منصف أمين ، فقال لي       : له  

عرفت فيه هذه الخصال الرضية ألزمك اهللا أن تخص غيرنا به مثل ما خصصتنا ، فلـم أجـد لـه                     

ين في زوجها وقلـت  والثالث ، أني قد عزيت أم ذي الرئاست  . قد عزلته عنكم    : جوابا غير أني قلت     

كيف ال أحـزن علـى   : ال تحزني عليه ، فإن اهللا تعالى قد أخلف لك ولدا يقوم مقامه ، فقالت         : لها  

   .»من أكسبني ولدا مثلك 

كان المأمون يحضر الفقهاء كل يوم ثالثاء ويخلو بهـم فـي حجرتـه ،               :  قال أهل السير      

يـا  : جتمعوا في يوم الثالثاء وإذا بالحاجب يقول        ويطعمهم إذا دخلوا وإذا أرادوا االنصراف ، فلما ا        

ادعه يـدخل ، فلمـا      : أمير المؤمنين ، بالباب رجل عليه ثياب غالظ مشمرة ، ونعله في يده ، قال                

يا أمير المؤمنين ،    : السالم عليكم ورحمة اهللا ، فردوه عليه ، فقال          : دخل وقف طرف البساط وقال      
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: تكلم بما فيه رضى ، فقال       : أتأذن لي في الكالم؟ قال      : ، فقال   اجلس  : أتأذن لي في الجلوس؟ قال      

ليس بغلبة عليهم بل كان     : هذا المجلس الذي تجمع فيه العلماء برضاهم أم غلبا عليهم؟ قال المأمون             

قبلنا إمام مات ، فاجتمعت كلمة المسلمين على واليتي ، فرأيت إن تركتهم اضطرب األمر وهاجـت          

كام ، وانقطع الحج ، وامتنع الجهاد ، وسطى الظالم على المظلوم ، فقمـت بهـذا         الفتنة وبطلت األح  

األمر حافظا ألمر المسلمين ومجاهدا لعدو الدين وضابطا لسبل حججهـم ، إلـى أن يجتمـع رأي                  

الـسالم علـيكم ورحمـة اهللا       : المسلمين على غيري ويرضونه ونسلم له األمر ، فقام الرجل وقال            

فأمر المأمون من يتبعه حتى يسوق خبره أين مضى ، فإذا به مضى إلى مـسجد       . وبركاته ، فخرج    

هذا ما نرى به    : فيه خمسة عشر رجال كلهم على هيئته وزيه ، فأعلمهم بما قال وما قيل له ، فقالوا                  

  . بأسا ، وافترقوا 

وفي خالفة المأمون مات اإلمام الشافعي وهو محمد بن ادريس بن العباس بن عثمـان بـن                  

نافع بن السايب بن عمر بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف ، مات رحمـه اهللا سـنة                      

هذا قبـر محمـد بـن       : أربع ومائتين وهو ابن أربع وخمسين سنة ، وكتب على رأسه في الشاهد              

  . إدريس أمين اهللا ، ونسبه يجتمع مع نسب بني هاشم وبني أمية في عبد مناف 

أصبحت : كيف أصبحت يا أبا عبد اهللا؟ قال        :  على الشافعي فقلت له       دخلت «: قال المدني     

من الدنيا راحال ولإلخوان مفارقا وبكأس المنية شاربا ، وال أدري إلى الجنة تسير روحي فأهنيها أم                 

  :إلى النار فأعزيها ، ثم أنشد يقول 

  

  جعلت رجائي نحو عفوك سلما*** ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي  

 بعفوك رب كان عفـوك أعظما*** نبي فلما قرنتـــه تعاظمني ذ  

   تزل تجود  وتعفو منّةً وتكرمـا*** فما زلتَ ذا عفو عن الذنب لم  

  فكيف  وقد أغوى صفيك آدمـا *** فلوالك لم يسلم من إبليس عابد« 

  

وفي هذه السنة مات أبو داود وهاشم بن السائب الكلبي وغيرهم من األئمة ، وفي هذه السنة                   

: أنت نبي مرسل؟ قـال لـه   : أتى المأمون برجل موثق بالحديد وقد ادعى النبوة ، فقال له المأمون         

وما بهذا تخاطب األنبيـاء ،      : ويلك ، فقال له الرجل      : أما الساعة فال ألني موثق بالحديد ، فقال له          

ـ                ضحك المـأمون   واهللا لوال أني موثق ألمرت جبريل يدمدمها عليكم ، والموثق ال تجاب دعوته ، ف

إذا أطاعك نؤمن بـك ،      : نعم ، قالوا    : إن أطلقناك أتأمر جبريل أن يدمدمها علينا؟ قال         : وقالوا له   
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 ، فـأمر المـأمون      1 ﴾ فَالَ يْؤِمنُواْ حتَّى يرواْ الْعذَاب اَألِلـيم      ﴿  : فإنكم إذا كما قال اهللا العظيم       : قال  

يا جبريل ، ابعثوا من شئتم فليس بينـي  : مد بها صوته  يا جبريل ، و   : بإطالقه فصاح بأعلى صوته     

. وبينكم وما يرى غيري يكسب األموال ، وأنا أمشي في حوائجكم جيعانا ، فأمر المأمون بإطالقـه                  

هل لك معجزة؟ فإن األنبيـاء لهـم معجـزات ،    : ثم أوتي أيضا بآخر ادعى النبوة فقال له المأمون          

ه بردا وسالما ، فنرموك مثله فإن كانت عليك بردا سـالما آمنـا              رمي إبراهيم في النار فعادت علي     

إن موسـى  : آت غير هذه المعجزة فإن هاتيك إنما خص بها إبراهيم ، فقال له المـأمون      : بك، قال   

كان يدخل البحر فينفلق له ، ويدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء كأنها النور ، ويلقي عصاه فتعـود                   

إن عيسى كـان    : هؤالء أصعب من األولى ، فقال       : إال ابتلعته ، فقال له      حية تسعى ال يلقاها شيء      

بأي شيء هي معجزتك    : أحسنت ، هذا أعظم من الكل ، فقال له          : يحيي الموتى بإذن اهللا ، فقال له        

بـدأتنا  : لما قلت لجبريل أعطوني برهانا فإن الناس شياطين ، غضب علي فقـال لـي            : أنت؟ قال   

  .رى ما يقال لك ، فضحك المأمون واتخذه لنفسه مضحكا ومحدثا بعوجك ، امض حتى ت

ولما دخل عليه أبو العتاهية وكان قد تاب ولبس الصوف وأخذ في النسك ، واسمه إسماعيل                  

  :إنما أنت شاعر فصيح فأسمعني من قولك ، فقال : بن القاسم ، قال له المأمون 

  

  لذنب ما لعبتطال لها في ا*** يا لهف نفسي على التي اجترمت  

   في هواها وبيس ما ارتكبت*** تبـارك اهللا بـيس ما صنعـت  

   لذات حلب تريق ما حلبـت*** وأي خيــر وأي منفعـــة  

  أطلب منها منافعي فأبــت*** اهللا بينــي وبين ظالمتـــي 

  

ـ             سبقه وكان أبو العتاهية قبيح الوجه مليح اإلنشاد والفعال ، وله في علم العروض زوائد لم ي

  .ثالثة أعارض وستة ضروب ، ومنها أربعة عروض وضربان محدثان : إليها الشعراء ، منها 

وفي سنة خمس عشرة ومائتين مات الضحاك وهو ابن عاصم النبيل بن مخلـد بـن سـنان        

الشيباني ، وفيها مات ابن المثنى ؛ وفي سنة سبع عشرة ومائتين دخل المأمون مـصر وقتـل بهـا                

ة ثمان عشرة ومائتين دخل المأمون بالد الروم غازيا ، وأخذ من بالدهم كثيـرا               عبدوس ؛ وفي سن   

وطوع منهم حيث لم يحصل أحد قبله ، ودعاهم إلى اإلسالم أو الجزية أو السيف فذلت لـه جميـع                    

بالدهم ، إلى أن وصل موضعا فيه عين ماء كثير كأنه الثلج ببرودته ، ونزل عليـه هـو وجنـوده                

م البرنْدون وبالعربية الرقة ؛ وكان المأمون قد رأى في علم التنجيم كأنه يمـوت               وكان يسمى بلسانه  
                                                

  .88سورة يونس ، آية  1
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فلما نزل البرنْدون ولـم يـسأل    . بموضع يقال له الرقة فكان ال يدخل الرقة خوفا من هجمة الموت             

عن اسمه باللسان العربي ، فلما نزل وإذا برسول ملك الروم قد جاءه في ساعة نزوله وهو يعلمـه                   

بأنه يعطيه إن شاء جميع ما نُوب من المال في غزوته تلك ويرد عليه كل أسير من المـسلمين فـي      

وا محمداه ، ثم أمر بضرب الطبـل  للرحيـل ، وزاد      : بالده ، فلما قرأ الكتاب صاح بأعلى صوته         

، وفيه مـاء  بالرحيل إلى طرف البرنْدون ونزل في موضع يقال له القشيرة وبالعجمية يقال له الرقة               

أبرد من األول ، فنزل عليه ، وفي مجتمع الماء موضع كثير الماء والقصب فأمر بالقصب فقطعـت           

وربطت مجموعة على وجه الماء ، وبسط له عليها فوق الماء هو ووزاؤه يتعدون ، فنظر في الماء                  

نما هـو ينظـر     فرأى سمكة قدر الذراع فأمر الغواصين إليها ، فُأخذت ومدت له وهي لم تمت ، فبي               

فيها وإذا بها قد تمخطت ورمت بنفسها في الماء ، فنظر خلفها فصعد معه عمود مـن المـاء مـن                     

مكانها في أبرد ما يكون ، فأخذته الحمى في مكانه ، ورفعوا السمكة وصنعوها لـه ليأكلهـا ، فمـا      

النابض وجدت حتى شد عليه المرض ، فأحضر ابن ماسويه ويخشوع وهما حكيما عصره ، فوجدا                

أخرجوني ، فأخرجوه وقد شد عليه البـرد  : قد خرج عن االعتدال وأنذرا بالموت ، فكتما ذلك وقال     

  : أقوى ما يكون ، فصار ينظر للجيوش ويقول 

  

  ارحم عبدا يموت ويزول ملكه*** يا حي ال يموت وال يزال ملكه 

  

.  وأربعـين سـنة    وخرجت روحه من وقته وذلك سنة ثمان عشرة ومائتين ، وهو ابن سبع              

وكـان المـأمون ال     . ثم حمل إلى طرسوس فدفن فيها       . وكانت خالفته عشرين سنة وخمسة أشهر       

يتحرك إال بعد النظر في علم النجوم واختيار األوقات الصالحة لموافقة مطلوبه ، فقال أبـو سـعيد                  

  :المخزومي 

  

  المأمون في سلب ملكه المأسوس*** هل ترون النجوم أغنت عن  

 مثل ما خلفوا أبوه بطـــوس*** ه بساحـة طـرسوس  خلفو 

  

  :ومن شعر المأمون لما حانت وفاته   
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  كْنَه ذات يوم عميـدا*** ومن لم يزل غرضا للمنونتْري  

   فيوشك مخطئيه أن يعودا*** فإن هـن أخطأنه مــرة  

   وقد يعجلنه فما ان يجودا   *** تراه يجيـد فيخطئنـــه  

  

  المعتصم باهللا بن هارون الرشيدخالفة إبراهيم  

   هـ227 هـ إلى 218من 

   

وبويع إبراهيم المعتصم باهللا بن هارون الرشيد ، وهو أول من أضيف اسمه السم الجاللة ،                  

بويع يوم موت أخيه عبد اهللا المأمون بالموضع الذي مات فيه في غزوة من بالد الروم ، وذلك سنة                   

ه البيعة حتى وقع بينه وبين ابن أخيه العباس تنازع ثـم انقـاد              ثمان عشرة ومائتين ، ولم تضف إلي      

وكانت والية المعتصم باهللا ثمان سنين وثمانية أشهر ، ولم يكن فـي ولـد العبـاس        . العباس لبيعته   

أشجع من المعتصم وال أشد في جسمه ، كان قد أعطاه اهللا قوة زائدة على الخلق مع تواضع ، وكان                    

وإنما استعصى على القراءة فتركه هارون ؛ ومن قوته وتواضعه أنـه عبـر   أميا لم يقرأ في صغره    

يوما على الجسر الذي في سرمن رأى من الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي ، وكان يوما مطيـرا           

فانفرد المعتصم من أصحابه فرأى شيخا كبيرا يسوق حمارا محموال بالشوك وقد غاص الحمار فـي    

حمار حتى رفعه وأخرجه ، وإذا بالخيل قد لحقته بعدما أخرج الحمار بحملـه              الطين ، وأقبل على ال    

من الطين ، ثم غسل أطرافه وأمر للشيخ بأربعة آالف درهم ، والشيخ يدعو له ، وأمر بعض خدامه                

  .أن يعينه حتى يوصله لمنزله 

وفي سنة تسع عشر ومائتين مات علي بن موسى الرضى ، وفيها بنـى المعتـصم قـصر                    

وفـي سـنة    . قاطول ، وبنى سرمن رأى وكان اسم الموضع سامرا ، فلما بناه سماه سرمن رأى                ال

إحدى وعشرين ومائتين قام بابك التركي ببالد الران والبيلقان ، فأفسد األرض وهـزم العـساكر ،                 

، فـصلبهما   فجهز له المعتصم سهال واألفشين فأدركاه ببالد الهند وأتوا به وبأخيه عبد اهللا المعتصم               

بالجسر في مدينة السالم ؛ وكان المعتصم يجمع عليه األتراك ويلبسهم الديباج والوشى ويجلبهم إليه               

من سائر البالد إلى أن اجتمع عليه منهم نحو العشرة آالف ، كلهم مشهورون بالديباج عـن سـائر                   

كـذلك الفراعنـة    جنوده ؛ وأما مغاربة مصر واليمن فاجتمع عليه منهم شيء ال يحصى عـدده ، و               

واألشروسنية إلى أن صار جيشه أكثر من أن يحصى ، وصارت األتراك تـؤذي النـاس بـإجراء                  

الخيل في األسواق ، ويقتلون النساء والصبيان وكثيرا من الضعفاء بجري الخيل ، وضـاقت بهـم                 

ول بغداد فخرج جنوده إلى فضاء األرض ، وصار ينتقل من مكان إلى مكان ، إلى أن نـزل القـاط             
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فوجد فيه قوما من الجرامقة والنبطة ، فَرجلَهم واستطاب ماءه وهواءه ، فبنى فيه قـصر القـاطول                  

  :وغرس فيه البساتين وأدرك الناس من ذلك أذى كثير في الغرس والخدمة ، قال شاعرهم في ذلك 

  

  ونحن نأمل صنع اهللا موالنا*** ألقى اإلمام القاطـول بستانا  

 واهللا في كل يوم يحدث شأنا*** أي بينهم الناس يأتمرون الر 

  

فلما بنى القاطول اجتمع عليه الجند فضاق بهم وارتحل من موضع إلى موضع حتـى بلـغ                   

إنّا نجد في الكتب أن هذا موضع سام بن نوح ،           : ساموريا ، وفيه دير عادي ، فقال له راهب الدير           

إني أجد في   : ه وسعه وماءه وهواءه ، وقال لهم        فنظره المعتصم باهللا فأعجب   . وأنه سيكون فيه مدينة     

إن ذلك من طيب الماء واعتـدال       : هذا الموضع شَرها في نفسي لألكل والشرب ، فقال له الحكماء            

الهواء ، فاشترى ذلك الموضع من أصحابه بأربعة آالف دينار ، وأمر الوزير ببناء مدينـة وتكثيـر        

ن ، فكان تينها ال يبلغ تين بلد بالمـشرق وال بـالمغرب ،   البساتين ، وأوصاه على غرس أشجار التي    

وصنع المعتصم في تلك المدينة ما لم يصنعه ملك ، وأتته الشعراء تهنيه علـى قتـل بابـك وبنـاء         

  :المدينة ، ونقش له على بابها 

   

   جاءك الفتح فال جاءك اهللا نصيرا *** يا أمير المؤمنين الحمـد هللا كثيـرا  

 فهنيئا هنأ اهللا لك الفتح الخطيـرا*** عطيت من اهللا ظهيرا وعلى األعداء أ 

  

وفي سنة ثالث وعشرين ومائتين ، خرجت إلى المعتصم وإلى بالد اإلسالم ملوك الـروم ،                  

اجتمع نوفل بن سحائب والبرخان وغيرهما ، وجيشوا وخرجوا حتى نزلوا مدينة فطرة من البحـر                

من فيها من رجال ونساء وصبيان ، ثم تولوا علـى مدينـة        الخزري ، فافتتحوها بالسيف وقتلوا كل       

ملطية ، فضجت الناس بالهرب أمامهم ، فدخل إبراهيم بن المهدي على المعتصم وهو يبكـي ، ثـم             

  :أنشد يقول 

  

   هتك النساء وما منهن يرتكب*** يا غيرة اهللا قد عاينت  فانتقـم  

  الـذبح تنتهب  ما بال أبطالها ب*** هب الرجال على أجرامها قتلت  

   إال عليهن طول الدهر يكتتب*** تبا لمـن لم يقل تبا لمكتــب 
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فقام المعتصم من فوره وأطلق النداء وأمر بالتجييش من سائر البالد للجهاد ، ثم خرج فـي                   

نحو خمسمائة فارس فلقي ملوك الروم وهزمهم ، وافتتح حصونا كثيرة وامتنع منه النـصارى فـي                 

ال : تي كانوا قد فكوها من يد المسلمين ، فنزل عليهم بجيوشه وقال له المنجمـون                مدينة عمورية ال  

تزحف إلى هذه المدينة اليوم ، فإن زحفت إليها اليوم ال تقدر عليها ، فصاح بنفسه فـي األبطـال ،                  

 إيتوني بهـا ،   : وكان يوما مثلجا كثير نزول الثلج ، حتى لم يقدر الناس أن يوتروا األقواس ، فقال                 

أنا أوترها لكم ، فأوتر للناس أربعة آالف قوس أعجز الناس توتيرها من شدة البـرد ، ثـم صـاح                     

وحمل على المدينة والمنجمون ينهونه عنها ، فلم يكن إال ساعة فلعبت المسلمون في رقاب الكفار ،                 

لهم وأدخلت عمورية عنوة واحتوى المسلمون على كل ما فيها من األموال والـسالح ، وأمـر بقتـا     

رجاال ونساءا وصبيانا جزاءا لفعلهم بالمسلمين ، فكان مما أحصي من القتلى عند المـشركين فـي                 

دخول المسلمين عليهم ما يزيد على الثالثين ألفا ، وأقام عليهم المعتصم أربعة أيام وأخذ فيها األوي                 

أسبى أموالها  البطريق وماطس البطريق ، وجميع عظمائهم أسارى ، وهدم سورها وأحرق ديارها و            

 :رغما على أنف المنجمين ، فقال قائلهم في ذلك 

   

  في حده الحد بين الجد واللعـب*** السيف أصدق أنباء من الكتــب  

   1في متونهن جالء الشك والريب*** بيض الصفائح ال سود الصحائف 

  

ه الخبـر أن   ثم أراد المسير للقسطنطينية والنزول على خليجها واستفتاحها برا وبحرا ، فجاء             

إن : العباس بن المأمون قد بويع خلفه ، وكان العباس قد كتب لملك الروم فكتب ملك الروم للعباس                   

كنت قمت للبيعة أطعتك ، فقام العباس ، فرجع المعتصم إليه فأخذه وسجنه حتى مات بالسجن ، وإذا                  

لمعتصم لعبد اهللا بـن     بالمرزبان قد قام في جبل طوبستان ، وجيش الجيوش وخرب البالد ، فكتب ا             

  .طاهر بحربه ، فحاربه وأخذه وبعث به للمعتصم ، فصلبه 

وفي سنة أربع وعشرين ومائتين ، في زمن خالفة المعتصم زلزلت فرغانة ، فمما أحـصي            

فيها من الموتى بالزلزلة خمسة عشر ألفا ؛ وفي السنة التي تليها أرجفت األهواز حتـى تـصدعت                  

فن والصحراء والرمال ، ودامت الزلزلة ستة عشر يوما ؛ وفي السنة التـي    الجبال وهرب الناس للس   

تليها وهي سنة ست وعشرين ومائتين ، مطر على مدينة تيماء حجارة على قدر بيض الدجاج ، فما                  

أصابت شيئا إال قتلته ، فمات بالحجارة من األدميين نحو المائتين ، وأما البهائم والدواب والوحـوش       

ال يحصى ، وسمع عند نزول الحجارة صوت هائل يرجف من سـمعه وهـو يقـول       والطير فشيء   

                                                
 .م هذه القصيدة مشهورة و هي ألبي تما 1
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ارحم عبادك يا اهللا ، اعف عن بالدك يا اهللا ؛ يسمعون الصوت وال يرون الـشخص        : بلسان عربي   

. وإنما وجدوا أثره بقدم عظيم طوله ذراع وعرضه شبر ، وبين الخطوة والخطـوة خمـسة أذرع                  

ن مات بشر الحافي رضي اهللا عنه ببغداد ومحمد بن كثير المـدني ،              وفي سنة سبع وعشرين ومائتي    

  .وأبو دلف وكثير من األئمة ، وفيها مات المعتصم بقصره الخاقاني 

  

 خبر اإلمام أحمد بن حنبل رضي اهللا عنه  

   

وقد كان قبض على اإلمام أحمد رضي اهللا عنه وكان في سجن أخيه المأمون نحـو ثمانيـة           

خرجه المعتصم وأقام له مجلسا للمناظرة وبقي ثالثة أيام يـراوده علـى القـول    وعشرين شهرا ، فأ   

بخلق القرآن ، فأبى فأمر بضربه فضرب ثمانية وثالثين سوطا ، وسقط كأنه مغشي عليه ، فنخـسه                  

السياف برأس السيف فلم يتحرك ، فيئسوا من حياته ورموه ، فحمل إلى منزله فاستفاق ولـم يبـرأ                   

  .تى مات رحمه اهللا بعد سنين طويلة الضرب من ظهره ح

 ولد اإلمام أحمد سنة أربع وستين ومائة ، وتوفي سـنة إحـدى وأربعـين         «: قال الجوزي     

وحـضر جنازتـه    . ومائتين ، ولم يمت حتى جعل كل من ضربه أو تسبب في ضربه فـي ِحـّل                  

ون ألفا مـن اليهـود      ثمانمائة ألف من الرجال وستون ألفا من النساء ، وأسلم يوم موته نيف وعشر             

اللهم رب كل شيء أسألك بقدرتك علـى كـل شـيء ،      : وكان أكثر دعائه    . والنصارى والمجوس   

  .» اغفر لي كل شيء وال تسألني عن شيء 

ولما مات المعتصم تولى بعده الواثق باهللا ، شد على اإلمام أحمد أكثر مما شد المعتـصم ،                    

 ، فأمر بخروج أحمد من السجن وإكرامه ، فكان ال يأكل            إلى أن مات الواثق فولى المتوكل على اهللا       

من مال السلطان لنفسه وال ألهله ، وهو يصله في كل شهر باألموال الجزيلة ، ولم يقبل مـن أحـد           

قط ماال ، وحج خمس حجج ، ثالثا راكبا واثنين ماشيا ، وربما أكرى نفسه للحمـالين ؛ وال يقبـل                     

ي حجه عشرين درهما ال يحتاج لغيرها ، ويعرض عليـه الطعـام             أموال الناس وإنما كانت نفقته ف     

. أيام قالئل ، أقل الطعام يكفي ، وقليل اللباس يجـزي            : والثياب والمال فلم يقبل شيئا ، وإنما يقول         

وال يمشي إال مطأطيء الرأس في غاية الخضوع والخشوع والتواضع ، ولم يأخذ قط في شيء من                 

ان يصنف الكتب ويحفظ الحديث حتى كان علم األولين واآلخرين جمع له،            الدنيا مع الناس ، وإنما ك     

قال اإلمام أحمـد لمـا امـتحن    . ولم يدع قط قيام الليل وال قراءة النهار ، وال يدع أحد يمشي خلفه  

إن لم تقل بخلق القرآن قتلناك ، فأبى أن يقول بـه ، فحـبس فـي    : ببغداد وقال له الخلفاء والعلماء      

يا أحمد ، اثبت على الحق ، فإنك إن قلـت بخلـق     : كتب له بعض مشايخه وهو يقول له        السجن ، ف  
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يا سـيدي ، أنـا أبـو        : فلما أخرج للضرب ، قال له الضارب        . القرآن كفرت وكفر الناس بكفرك      

الهيثم ، وقد ضربت في طاعة الشيطان ثمانية عشر ألف سوط في مرات عديدة ، فاصبر أنت فـي                   

ى يجعل اهللا لك فرجا ومخرجا ، فضرب ثمانية وثالثين سوطا وغـشي عليـه ،                طاعة الرحمان حت  

. فبلغ الضرب ثمانين سوطا وهو لم يحس بذلك ، فظنوه ميتا ، فرمي فحمل إلى منزلـه فاسـتفاق                    

  . واهللا تعالى يمتحن أولياءه في دار الدنيا ليعظم ثوابهم في اآلخرة 

سيب وحلقت لحيته ، وربط إلى خشبة والمـاء         لقد ضرب سعيد بن الم    « : وقال ابن وضاح      

؛ وضـرب  » يقطر عليه الليل كله في ليلة باردة ، وسكنت فيه علة باردة من ذلك الوقت حتى مات               

ربيعة وحلقت لحيته ، وضرب ابن سيرين ، ومحمد بن المنكدر ، ومالك بن أنـس ، ويحيـى بـن                     

بن أبي ليلى ، وثابت البناني ، وبهلول بـن          كثير، ووهب بن المنبه ، وعبد الرحمان بن األسود ، وا          

راشد ، وكثير من هؤالء ؛ وقد قطعت جوارح الحالج ، وصلبوا رضي اهللا عنهم أجمعـين ، كـل                    

 نحـن معاشـر   {: قال النبي صلى اهللا عليه وسلم . ذلك من غير جريمة ولكن بالء من اهللا وتكرمة  

   . 1}األنبياء أشد بالءا ثم األمثل فاألمثل 

لما كبر على المشركين أمر المعتصم دسوا ماال كثيرا لحجامه ، فحجم لـه         : أهل السير   قال    

مـن  : ومن حلم المعتصم أنه وقف بين يديه رجل ، فقال له المعتـصم      . بمشرطة مسمومة ، فمات     

فـإن حرمتـك   : قـال المعتـصم   . أنا شاعر فصيح ، أمدح الكرماء وأذم الـبخالء     : انت؟ قال له    

: فما الذي تقول ولم يسمع أحد قولـك؟ قـال لـه             : نعم ، قال    : ا ثامن الخلفاء ، قال      أتهجوني؟ وأن 

  :أقول : آمنتك ، قال : آمني، قال 

  

  ولم ياتنا عن ثامن كلــب*** ملوك بني العباس في الكتب سبعة  

  دوا وثامنهم كلب*** كما أن أهل الكهف سبع أجلــةكرام إذا  ع  

 ألنك ذو ذنب وليس له ذنب *** ولكن تنزه كلبهم عنك رفعـــة 

  

وتوفي المعتصم في قـصره سـنة سـبع وعـشرين         . ارضوه بالمال وأخرجوه عنا     : فقال    

  .ومائتين ، وكانت واليته ثمان سنين وثمانية أشهر 

  

                                                
الحديث رواه أحمد وأبو يعلي والحاكم ، وصححه على شرط مـسلم  نحـوه مـع    «  :الحديث ذكره أبو حامد الغزالي في اإلحياء وقال        1

 إحيـاء علـوم    ، انظر»اختالف وقد تقدم مختصرا ورواه الحاكم أيضا من حديث سعد بن أبي  وقاص وقال صحيح على شرط الشيخين               

  . 287:  ، ص 4:  ، ج يروت ب :دار االمعرفة ، الدين
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  هارون بن محمد األمين بن هارون الرشيد: خالفة الواثق باهللا  

   هـ233 هـ إلى 227من 

  

 هارون بن محمد األمين بن هارون الرشيد ، وكانت خالفته خمس            وبويع الواثق باهللا واسمه     

وكـان واسـع   . سنين وتسعة أشهر ، فلما ولى الخالفة قطع القول بخلق القرآن ، وأظهـر الـسنة             

المعروف مفتقرا للرعية ، إال أنه فوض األمر لوزيره محمد بن عبد الملك الزيات ومحمد بن أبـي                  

 يخالف قولهما أبدا ، وإنما كان مشغوال بالعلم ومنـاظرة العلمـاء             داود المعروف بالتياح ، فكان ال     

ال تدفع  : ومن وصية ابن تمام له      . ومجالستهم ، وكان ال يفارق شيخه ابن تمام وال يخالف وصيته            

إحسان محسن ، عدوا كان أو صديقا ، وخذ الحق من الرفيع والوضيع ، وخذ من كل شيء أحـسنه          

: وما الذي يأخذ مـن خـالل الكلـب؟ قـال     : الغراب والهرة ؛ فقال له حتى من الكلب والخنزير و  

البكور إلى المنـافع ،     : وما الذي يؤخذ من الخنزير؟ قال       : اإلقرار بالمعروف وحفظ الجوار ، قال       

حـسن اللـين   : ومـن الهـرة؟ قـال     : شدة الحذر ، قال     : وما الذي يؤخذ من الغراب؟ قال       : قال  

  : ثم أنشد يقول . والمالطفة عند السؤال 

  

  يكون بكاء الطفل ساعة يوضع*** لَِما تُؤذن الدنيا به من صروفها  

  ألفسح مما كان فيه وواســع*** وإال فما يبكيــه منها وإنـه 

  

  :وقال له أيضا 

  

  فكل ما شئت يغنيك عـن المر والحلوة *** إذا ما شئت أن تعلم يوما كذب الشهوة  

 الذروة وكم أنساك مغيب العين فلم تهوه***  في وإال من شئت يجزيك عن الحسناء 

  

  :ومن شعره أيضا 

  

   فشأنك ذو انحدار وارتفـاع*** دنوت تواضعا وعلوت قدرا  

  ويدنو الضوء منها والشعاع*** كذلك الشمس تبعد أن تسامى 
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  :وقال أيضا 

  

 َطَّغدا الشيب مختسبيل *** ـة  خطا بفوديالردى منها إلى النفس مهيع  

 ر يخفى والمعاشر تحتويهل الدِّو ***قــعروذو األلف يعلى والجديد ي  

  ولكنه في القلـب أسود أسفــع*** له منظر في العين أبيض ناصـع 

  

وعقد الواثق باهللا المجالس لمناظرة العلماء والفقهاء ، وأهل النظر والمتكلمين والبحث علـى            

مد بن نصر على القول بخلق القرآن فلـم يقلـه ؛ وكـان              العلوم العقلية والسمعية ، وقتل الواثق أح      

الواثق كثير األكل كثير الجماع ، واستعمل له حنين المتطبب دواءا للنكاح ، فلم يكن إال أن سـقطت             

  :قوته ووقع في المرض ، فكان ينشد ويقول 

  

  وقة*** الموت فيه جميع الناس تشتركتتقي منه وال ملـــكً ال س  

 ا اإلموليس يغني عن اإلمالك ما ملكوا*** الق ما فقـدوا ما ضر ذَو 

  

ولما اشتد به المرض أيقن بالتلف ، أمر بالبسط فطويت ، وألقى نفسه على األرض من دون                   

ثـم  . يا من ال يزول ملكه ، ارحم عبدا قد زال ملكه         : حائل ، وبسط خده على التراب وصار يقول         

فلما حضر  . سجن ، سجن بأن يقول بخلق القرآن فأبى         أمر بإحضار الشيخ أبي داود وأخرجوه من ال       

هذا الـذي   : يا شيخ ، ما تقول في القرآن ، مخلوق أم غير مخلوق؟ فقال له أبو داود                 : عنده قال له    

تدعون الناس إليه من القول بخلق القرآن ، أقاله رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، والخلفـاء          

إن قلتم قاله فبينوا لنا من قال ذلك قبلكم ، وإن قلتم لم يقله أحد فما          الراشدون ، أو أحد من التابعين؟ ف      

جزاك اهللا خيرا ، لقد فتحت بصيرة قلبي ، أنـا تائـب هللا             : قولنا نحن بما لم يقله أحد ، فقال الواثق          

  . من القول بذلك ، ثم أمر له بمال وأطلقه 

ي على الموت أتيت البيت مستخفيا       لما أشرف أب   «: قال ابن الواثق جعفر المتوكل على اهللا          

أنـا ألقيـه فـي    : ألنظر عليه ليال ، فقربت من الباب فسمعت الوزراء يتكلمون علي ، فقال الزيات  

التنور ، وكان الزيات قد اتخذ تنورا من حديد فيه مسامير رؤوسها حادة في داخلـه ، فـإذا أراد أن      

فرجعـت سـريعا    . قيه في الماء البارد حتى يموت       إنا نل : يعذب أحدا ألقاه في التنور ، وقال اآلخر         

فلما مات أبي صاروا يطلبون علي فلم أخرج للوزراء حتـى جـاءت األئمـة           . مذعورا واستخفيت   

   . »وبايعوني ، فألقيت الزيات في تنوره وأغرقت التياح في الماء البارد جزاءا لقولهما 
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  .اليته خمس سنين وتسعة أشهر وتوفي الواثق سنة ثالث وثالثين ومائتين ، وكانت و  

  

  جعفر المنصور بن هارون الواثق باهللا: خالفة المتوكل على اهللا 

   هـ247هـ إلى 233    من 

  

وبويع المتوكل على اهللا واسمه جعفر المنصور بن هارون الواثق باهللا ، بويع بعهد أبيه لـه                   

 ببيعته غفلوا عن دفن الواثق ، فجـاءت         ولما اشتغلوا . بذلك ، وإنما لقبه المتوكل على اهللا ابن هود          

فأرة فنقبت عينه ؛ فلما ولى المتوكل قطع القول بخلق القرآن وأظهر السنة ، وصار يقتل المعتزلة ،                  

وكانت المعتزلة قد أخذت في أشد ما يأخذ من سوء االعتقاد وسوء السيرة ، فقطع ذلك كله حتى لـم     

. يكره عليا ، فكان ذلك سببا لقتله على يد ولده المنتـصر  إال أنه كان المتوكل . يسمع للمعتزلة ذكر  

وكانت خالفته أربع عشرة سنة ، وهو الذي بنى المدينة الجعفرية والقصر الجعفري ، وأحدث فـي                 

البناء ما لم يحدثه أحد قبله ؛ وكان أعظم الناس أكال مثل سليمان بن عبد الملك ، ومعاوية وعبد اهللا                    

ف وميسرة ودورق وحاتم الكيال وإسحاق الحمامي ومثل هؤالء ، حتـى            بن زياد والحجاج بن يوس    

وفي سنة ثـالث    . أنه كان من هؤالء المذكورين من يأكل في اليوم مائة رطل من الطعام بالعراق               

وثالثين ومائتين في خالفة المتوكل ، رجفت دمشق ومات منها بالردم خلق ال يحـصى عـددهم ،                  

 أهلها فلم ينج منهم أحد ؛ وفي هذه السنة أيضا زلزلت أنطاكيـة              وانكفأت قرية من قرى دمشق على     

فمات منها بالردم نيف وعشرون ألفا ؛ وفي سنة أربع وثالثين ومائتين هبت ريح شديدة واتـصلت                 

خمسين يوما ، وشملت بغداد والبصرة والكوفة وواسط وعبادان واألهواز وأحرقـت زرع همـدان               

من شدتها وقوتها ؛ وفي سنة ثمان وثالثـين ومـائتين ، فـي    ومنعت الخلق من السعي في الطريق    

خالفة المتوكل على اهللا وجد المتوكل حجرا وقع من السماء في ناحية طبرستنان ، ووزنه ثمانمائـة           

وأربعين مثقاال ، أبيض وفيه صدع ، وسمع صوته على ستة عشرة فرسخا وغـاص فـي األرض                  

الفة المتوكل ، خرجت ريح من بـالد التـرك تقتـل    خمسة أذرع ؛ وفي سنة أربعين ومائتين في خ  

الناس بالزكام ، فشملت مرو ونيسابور والري وهمدان وجميع بالد العـراق ، وكـادت أن تخلـيهم       

بالموت وأمراض السعال والزكام ؛ وفي هذه السنة خسفت ثالثة عشر قرية من قرى القيروان ، فلم                 

أنـتم مـن القـوم      : لقيروان خارج المدينة وقال لهم      ينج منهم إال أربعون شخصا ، فبنى لهم أمير ا         

وفي السنة التي تليها تطايرت النجوم في السماء حتى كـادت      . المغضوب عليهم ، فال تدخلوا عندنا       

تظهر في النهار وهي تطير في السماء ؛ وفي السنة التي تليها رجمت قرية مـن نـواحي مـصر                    

قت كل ما مسته أو أصابته ، وكان معها زلزلـة  بخمسة أحجار ، كل حجر له خمسة أرطال ، وأحر        
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هلكت من الخلق في جميع البالد ما ال يحصى عدده ، وهلك في هذه الزلزلة في الواقعتين خمـسة                   

وعشرون ألفا ، وتقطعت الجبال ودنا بعضها لبعض ، وسمعت أصوات في السماء ولم يعلم أحد ما                  

 ، ونزل طائر أبيض دون الرخمة وفـوق         هي ، وسار بها جبل باليمن من موضع إلى موضع آخر          

الغراب على سور قلعة حلب لسبع مضين من رمضان سنة أربعين ومائتين ، وصاح ذلك الطـائر                 

يا أيها الناس ، اتقوا اهللا اهللا اهللا ، ثم يسكت ثم يعيد ، فـصاح بـذلك أربعـين                    : بلسان عربي مبين    

ن سمع صوته ورأى صـورته ؛ ومـات         صوتا ، وكتب بذلك عقْد شهد به خمسمائة شاهد عدل مم          

إن : رجل في تلك الليلة في األهواز فسقط طائر أبيض على جنازته وصاح بالفارسية والخوارزمية               

وفي سنة خمس وأربعين ومائتين زلزلـت أيـضا      . اهللا قد غفر لهذا الميت ولكل من حضر جنازته          

ها نيف وتسعون برجـا ، وكانـت   أنطاكية فسقط فيها بالزلزلة ألف وخمسمائة دار ، ووقع من سور     

تسمع من تلك الزلزلة من كور المنازل أصوات هائلة ال يعلم ما هي ، وسمع منها صيحة عظيمـة                   

دامت ، سقط بها خلق كثير موتى وذهبت جبال تسير بجميع أهلها ولم يعلم أحد إلى اآلن أين ذهبت                   

  .بها تلك الصيحة 

: سنة ست وأربعين ومائتين ، قال ألبي العينـاء          ولما بنى المتوكل على اهللا قصر الجعفرية          

الناس يبنون القصور في الدنيا وأنتم تبنون الدنيا في القصور ، قال            : كيف ترى هذا القصر؟ قال له       

  : ما أسرع جوابك ، قال : له 

  

   صادقا ولم أشتم الجبس اللئيم المذمما*** إذا أنا بالمعروف لم أك  

 وشق اهللا لي المسامع والفـما*** ه ففيم عرفت الخير والشر باسم 

  

يا أمير المؤمنين ، من ذا الذي يغتر بالدنيا ويسكن إليهـا؟ ومـن ذا الـذي يـأمن         : ثم قال     

نكباتها، وهي التي ال يدوم نعيمها ، وال يتم ألحد سرورها ، فرحهـا مقـرون بحـزن وصـحتها                    

يد خوفه على رجائه وال رجاؤه علـى  مصحوبة بسقم ، وعزتها مقابلة بالذل ، فالعاقل فيها من ال يز      

إن المتوكل على اهللا لم ير أيام خالفته أكثر سرورا من اليوم الذي قتل فيه ، مـع أن          : فقيل  . خوفه  

جميع خالفته كانت سرورا وفرحا ونعما لم ير فيها ضررا وال سقما ، وال ألمـا ، مأمونـة الـسبل        

واع الزالزل ووقائع الحدثان في مدتـه وممـا         رخيصة األسعار ، ومن شدة ما شاهدته الناس من أن         

 :أنشد بين يديه أبو العيناء 
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   لتها  تتحملوللدهـر أيام  تجور وتعــدل*** هي النفس ما حم  

   وأكمل أخالق الرجـال التفضل*** وعاقبة الصبر الجميل جميلة  

  نعمة ولكن عاران يزول التجمل*** وال  عار إن زالت عن المرء  

 وغنــم إن قدمتـه متعجــل*** ال حسرة إن تركته وما المال إ 

  

  :وأنشد بين يديه 

  

  وإن كنت مظلوما فقل أنا ظالم***  تحمل عظيم الذنب مما تحبه  

  ساعة سليم الفؤاد إن ذاك لنادم*** فطوبى لمن أغفـى من الليل 

  

  :وأنشد بين يديه أيضا 

  

  تحب غداصبـرا لعلك تلقى ما*** يا من شكى شوقه من طول غيبته   

  لم تقوى ذاك فمت من حبه كمدا*** اصرف هواك عمن هويت فـإن  

   ما كنت أشكو إال ذاك البلــدا***  لو أنه من وراء البحر في بلـد 

  

وفي خالفة المتوكل مات أحمد بن حنبل رضي اهللا عنه ، ودفن في باب الحرب من الجانب                   

ه وانقضت الكواكب انقضاضا لم يعهد مثلـه        الغربي ، وفي ليلة الخميس األول من جمادى كان موت         

قط إال ليلة واحدة سنة ثالث وعشرين وثالثمائة ، وفي هذه الليلة وقعت القرامطة بالحجيج بطريـق              

وفي خالفة المتوكل خرج محمد بن طاهر يريد مدينة السالم ، فلقي الحافظ فقـال               . مكة شرفها اهللا    

نعم ، فلما نزلوا على نهر القاطول كانت عند ابن          : ال  أريد منك أن ترافقني في سفري هذا ، ق        : له  

 حسنة تزيل الهم وتنفي الغم ، فقام لها وأمرها بالغناء ، وكان على رأس ابن طاهر فتى                  1طاهر قينة 

  :يضاهيها في الجمال ، فلما أخذت العود أنشدت تقول 

  

  ينقضي دهرنا ونحن غضاب*** كل يوم قطيعة وعتــــاب  

 كذا األحباب*** صت بهذا ليت شعري أنا خص دون ذا الخلق أم 

                                                
  . األمة والمغنية والماشطة : القينة في اللغة تطلق على  1
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  :ثم هتكت الستارة وزجت بنفسها في البحر ، فصاح الغالم وقال متمثال   

  

  بعد القضا لو تعلميـنا*** أنت التي أبليتنـــي  

  والموت سترا لعاشقينا*** ال خير بعدك في البقى 

  

ميعا فشق ذلك على محمد بن      ثم رمى بنفسه عليها في البحر وهي تعالج الغرق ، وغاصا ج             

: ارفق بنفسك ، فهذا حال الـدنيا ، فقـال     : طاهر حتى لم يكن يجد الصبر عليها ، وقال له الحافظ            

بل واهللا لقد شاهدت مثل هذين لليزيد بن الوليد،         : هذا الذي جرى علي لم يجر قط ، فقال له الحافظ            

 ، فكان يجلس فيها ساعة في كل يوم للخـاص    وذلك أنه قد بنى قبة بأربعة أبواب سماها قبة المظالم         

والعام ، والقوي والضعيف ، فمن كانت له مظلمة يكتبها ويرميها في القبة فيقرأها اليزيـد ، فبينمـا        

إن رأى أمير المؤمنين أن يخـرج لـي         : هو يلتمس الرقاع ذات يوم وإذا في واحدة منهن مكتوب           

ما قرأها امتأل غيظا وصرف الناس ودعا بـصاحب         جارية ، فالنة تغني لي ثالثة أصوات فعل ، فل         

أال تكال على عفوك والثقـة  : ما الذي حملك على هذا؟ قال : الرقعة ، وهم بضرب رقبته ثم قال له  

بحلمك وقلة الصبر على تحمل الحب ، فأمره بالجلوس وأمر بالجارية فأخرجت العود وغنـت لـه                 

  :ألشعار يريد ، فأمرها أن تغني فغنت شعرا األصوات التي أراد ، بعد أن خيره اليزيد أي ا

  

  يأيها البرق إني عنك مشغول*** تألق البرق نجديا فقلت له  

  نا قد حنقفي كفه صارم كاللمح مسلول*** يكفيك من عدو 

  

فلما غنت تنفس الصعداء وصاح صيحة ورمى بنفسه من موضع عـال ، فـدقت رقبتـه ،                   

  .اتا جميعا فرمت هي العود ورمت بنفسها خلفه ، فم

ولما انصرف ابن طاهر والحافظ نزال على محمد بن جعفر األنباري وذكرا له مـا جـرى                   

وأنا أحدثكما مثل هذا ، كان محمد بن أحمد الطوسي جالسا مع ندمائـه  : للجارية والفتى ، فقال لهما  

  :وجاريته خلف الستارة تغني ، وغالم قائم على رأس الطوسي ، فقالت 

  

 أشقى وغيري بك يتمتــع***  متى تطلـع يا قمر القصر  

  منك على رأسي فما أصنع*** إن كان ربي قضى ما أرى 
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اصنعي هكذا ، ثم رمى بنفسه من أعلى القصر إلى الدجلة ، فرمت هي العود               : فقال الغالم     

وأعطـي  . ورمت بنفسها خلفه ، ثم حبس هذا في هذا ، وغاصا جميعا ولم ير لهما خبر بعد ذلـك                    

  . ي أمواال كثيرا فلم يجدهما أحد الطوس

  :فأخذ المتوكل بعض وزرائه وأراد صلبه فأنشد يقول متمثال   

  

  كانه ما تُريك العين في النوم*** هو الدهر فمن يوم إلى يوم  

  رويدا إنها دول نزعدنيا تنتقل من قوم  إلى قـوم*** ال تج 

  

ائتين ، ورأى المتوكل أبـا دلـف فـي     فلم يمكث بعدها إال أياما وقتل سنة ست وأربيعن وم           

  :نعم ، ثم أنشد يقول : أليس قد مت؟ قال : نعم ، قال له : أبا دلف؟ قال : نومه، فقال له 

  

  لكان الموت راحة كل حي*** ولو أن إذا متنا تركنا  

  نُسأل بعدها عن كل شـيء*** ولكنا إذا متنا بعثـنا 

  

ي بن موسى بن جعفر بن محمد بـن علـي           وسعى الواشون للمتوكل بعلي بن محمد بن عل         

إن في منزله كتبا وسالحا وأمواال للعلويين ، فأمر بالوثوب عليه في منزلـه لـيال علـى    : وقيل له   

غفلة ، ففعلوا فوجدوه قائما يصلي على األرض من غير حائل وال بساط ، وعلـى رأسـه خرقـة                    

ة التي وجدوه عليها ، وليس عليـه إال  صوف وهو يقرأ القرآن ويبكي ، فحملوه إلى الملك على الحال    

طمران وخرقتان ، أحدهما على وسطه واآلخر على رأسه وكتفيه ، ولم يجدوا في منزله شيئا ممـا                 

: قيل للمتوكل ، فحملوه كذلك وأدخلوه على حالته وهو مع ندمائه ، فأجلسوه إلى جنبـه فقـال لـه                  

  :انشدني شيئا ، فأنشده 

  

 ـَُل*** سهـم باتوا على قلل األجبال تحر   غُلب الرجال فما أغنتهم القُلـ

   واستبدلوا حفرا يا بئس ما بدلـوا*** واستنزلوا بعـد عز من معاقلهم  

  فنـواأين األسرة و التيجان والحلــل*** ناداهم صـارخ من بعدما د  

  من دونها  تضرب األستار والكلل*** أين الوجوه التـي كانت منعمـة  
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 تلك الوجوه عليها الدود تنتقــل***  سائلهـم فأفصح القبر عنهم حين  

  فأصبحوا بعد ذلك األكل  قد ُأكلوا*** قد طال ما أكلوا يوما وما شربوا 

  

: أعليك ديـن؟ قـال   : فبكى المتوكل بكاءا كثيرا حتى بكى كل من هناك لبكائه ، ثم قال له                 

  .ى منزله نعم ، علي أربعة آالف دينار ، فأمر بتأديتها عنه ورده مكرما إل

قطع المتوكل على اهللا مجالس العلم وأمر باالستقالد والتسليم ، وأحدث في            : قال أهل السير      

مجالسه المضاحك واللعب والعبث والقصص والهزل ، إلى أن غلب ذلك على الناس ، تطبـع بـه                  

دب سـماه  وكان المتوكل على اهللا قد قرأ في صغره علم األدب وألف كتابا في األ   . العامة والخاصة   

البستان ، وكان نديمه األكبر وجليسه الذي ال يفارقه الفتح بن خاقان ، لم يفارقه حتى قتـل معـه ،                     

فتنازع معه في تأويل آية من كتاب اهللا فأحضر محمد بن أبي القاسم الهاشمي من البصرة ، فبينمـا                   

ن فيـه جماعـة مـن       وذكر لمحمد بن أبي القاسم أ     : هو في الطريق إذ جاز على دير هرقل ، قال           

المجانين يعالجون ، فوقف عليهم فرأى فيهم شابا نظيف الثياب ، وحده دونهم ، فسأله محمـد عـن             

  :حاله فأنشد يقول 

  

  أو فتشوني فأبيض الكبـــد*** إن كشفوني فناحل الجســـد  

  لست أشكو الهوى إلى أحد*** أضعف وجدي وزاد بي سقمي أن  

  ذاك األسى وانطوت فوق يدي*** وضعت كفي على فؤادي مـن  

  من كبــــد من الحب آه إن لم أمت في غد  فبعد غـد*** آه  

  فريسة بين يــدي أســـد*** كأن قلبـــي إذ ذكرتكــم 

  

  :زدني ، فقال : وسكت فقال له محمد   

  

  أوجـع فقد الحبيب للكبــد*** ما َأقَتل البين للنفوس ومــا  

  ضرم فـي مهجتي وفي خلد*** عرضت نفسي في البالء لها  

  بين اعتـالج الهموم والكمد*** يا حسرتي إن أمـوت معتقال  

  لَةعــوعني لعضو مات من جسدي*** في كل يوم تفيض م 
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  زدني: وسكت فقال له محمد 

  

  ال أستطيع أبث ما أجـد***  اهللا يعلم أني كمــــد  

  نـهامبلد ، وأخرى تضمنها بلد*** نفسان لي نفس تَض  

 صبر وال يبقى بها الجلد*** أرى المقيمة ليس ينفعها و  

  ببكائها تجد الذي أجــد*** فأظن غائبتي كشاهدتـي 

  

أنشدني أنت ، وكان مع أبي القاسم فتـى  : زدني يا فتى ، فقال : وسكت ، فقال محمد بن أبي القاسم    

  :أنشده شيئا ، فقال : أديب ، فقال له أبو القاسم 

  

 الدموع علـى ذا  ليس تنهمـل*** ــــى عزل وبين ومرتحل أن  

  خل*** تاهللا ما جلدي من بعدهم جلــدوال احتذار دمـوعي بعدهم ب  

 قلبـي إليهم مشتاق  وقد رحـل*** بلى وحرمة ما أبقين مـن خبـل  

  وأن بنفسي  دمـوعا كانها همل*** وددت أن السبع البحار لي مـدد  

  جارحة يوم النوى مقلفي  كل*** وأن لي بـدال من كـل جائحـة   

  طالئـع يترائى بينهما األجـل*** الهجر والبين والواشون واإلبـل  

  النوى لو صادفت جبال در ال نهـد منها وشيكا ذلك الجبل*** ال در 

  

 :فصاح المجنون صياحا كاد كبده ينفطر ، ثم أنشد يقول 

  

  ــوالو كنت أملكهم  يوما لما رحل*** رحلوا ونيطت  دونهم سجــف  

  رفقا قليال ففي  توديعنا األجـــل*** يا حادي العيس مهال كي أودعهم  

   مى اإلبل*** ما راعني قط شيء مثل فقدهـمحين استقلت وصارت بالد  

   متَهّدويا ليت شعري بعد البين ما  فعلـوا*** إني على العهد لم أنقض م 

  

قال أبـو   .  أموت ، ثم سقط ميتا إلى األرض         آه آه ، إن مات فسوف     : ماتوا؟ فقال   : فقلنا له     

فلما وصلنا سـر مـن   : قال أبو القاسم . فما برحنا حتى غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه     : القاسم  
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رأى أخبر بنا المتوكل فوجدناه مشغوال بالمضاحك والمزاح وقد أمر بـدخولنا ، فلمـا اسـتقر بنـا          

، أخبرني عن حمارك ووفاته ، وهل وعيـت مـن كالمـه    إيه : المجلس قال المتوكل ألبي العباس  

نعم يا أمير المؤمنين ، كان حماري من أعقل القضاة ، ولم تكن قط به علـة  : شيئا؟ قال أبو العباس    

يا حماري ، ألم ُأبـرِّد  : وال زلة ، وإنما اعتل علة على غفلة فمات منها ، فرأيته في المنام فقلت له               

ألم تذكر يـوم وقفـتَ علـى حـانوت          : عير؟  فلم ِمت على غفلة؟ فقال لي         لك الماء وُأنَقي لك الش    

الصيدالني وأنت تكلمه ، فمرت بي أتان حسناء فأخذتْ بمجامع قلبي فاشتد بي وجدي ، فِمتّ كمدا،                 

  :نعم ، ثم أنشد يقول : وهل نظمت فيها شيئا؟ قال : فقلت له 

  

   عند باب الصيدالن  *** هام قلبي بأتان  

  وثناياها الحسـان***  باألوائل تيمتني  

  كلون الشفرتــان*** وفخذين أسيلين 

  

فاضـطرب  : قال . هذا من غرائب لغة الحمير : يا حماري ، وما الشفرتان؟ قال     : فقلت له     

وهكذا كـان   . المتوكل وأمر له بجائزة من المال ، وأمر المغنين أن يغنوا يومهم كله بشعر الحمار                

كل والشرب واللهو واللعب والخمر والطرب ، وكانت ليلة كل أربعاء يجتمـع        أكثر شغل المتوكل األ   

عليه الندماء ويبيتون ، فيشربون ويضحكون ويمزحون ليلتهم ، فاستحقرته األجناد وصاروا يكثرون             

  . الضجيج بحضرته ، ويسلون السيوف أمامه ، ولم يقل لهم شيئا 

هه لعلي بن أبي طالب ، ولم يكن فـي المتوكـل       وكان ولده المنتصر باهللا يكره أباه لشدة كر         

يا : أقبح من كراهته لعلي ؛ وكان في عبيده باغز وهو الذي كان يمشي بالسيف بين يديه ، فقال له                     

باغزا ، إذا دخل علي المنتصر فغمزتك عليه فاقتله ، يعني ولده ، فأعلم باغز المنتصر فدخل عليـه      

فقتلوه ليال هو والفتح بن خاقان بعـد أن ماتـت أم المتوكـل       المنتصر بباغز وعشرة من األبطال ،       

  :ولما مات قيل  . 1سجاف لستة أشهر سنة تسع وأربعين ومائتين

  

  وإن كثرت أحراسه وكتائبـــه*** وما سالم عما قليل بسالـــم  

  فعما قليل يهجر الباب حاجبــه*** فمن يكن ذا بأس شديـد ومنعة  

  مفضيا رهينة قبر لم تستر جوانبه*** ويصبح بعد العز في التـراب  
                                                

يوم موت أبيـه الواثـق   ( يجب لفت االنتباه أن المؤلف ذكر في أول خالفة المتوكل على اهللا أن بيعته تمت سنة ثالث وثالثين ومائتنين                   1

 .    أن وفاته كانت سنة  سبع وأربعين ومائتين بدل سنة تسع وأربعين ومائتين ، وأن خالفته دامت أربع عشرة سنة وهذا يدل على)باهللا
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  إلى غيره أحراسه ومراكبـــه*** وما كان إال الدفن حتى تفرقت  

  وأسلمــه أحبابــه وأقاربــه*** وأصبح مسرورا به كل كاشح  

 فكل امريء رهن بما هو كاسبـه*** فنفسك فاكسبها السعادة جاهـدا 

  

 خالفة المنتصر باهللا بن جعفر المنصور  

  

 يوم قتل أبيه جعفر المتوكل علـى اهللا سـنة تـسع    1لمنتصر باهللا بن جعفر المنصوروبويع ا   

وأربعين ومائتين ، وكانت والية المنتصر باهللا ستة أشهر ؛ بويع بالقصر الجعفري الذي بنـاه أبـوه          

جعفر المنصور ، ثم استوزر المنتصر أحمد بن الخطيب وهرب عبد اهللا بن يحيـى بـن خاقـان ،                

أغشم وزير توزر حتى أنه يأتيه المشتكي وهو راكب فيخرج رجلـه مـن الركـاب              وكان الخطيب   

ويزج به في صدر المشتكي فيقتله حتى ال يقدر أحد يقربه بمظلمة وال بشكوى ، فقال لـه بعـض                    

  :الشعراء 

  

   شَكِّل وزيرك إنه ركال*** قل للخليفة يا ابن عم محمــد  

 د وزيرك المالماال فعن***  وإن ترد 2شكله عن ركل النساء 

  

وكانت أم المنتصر رومية ، ولم يرد أبوه استخالفه وإنما أراد أن يعهد الخالفة البنه محمـد               

المعتز باهللا ، فلما شعر بذلك المنتصر هجم على أبيه فقتله وأخذ الخالفة من أخيه ؛ ولما اسـتقرت                   

، فلما كان بمكـة فـي دار        الخالفة بيده أراد الحج فخلى وزيره ابن الخطيب في مكانه وسار للحج             

الندوة وكان يخرج كل ليلة يطوف مستخفيا بحيث ال يعرفه أحد ، فإذا طلع الفجر رجـع إلـى دار                    

الندوة ، فيأتيه المؤذن فيخرج معهم يصلي بالناس على عادة الخلفاء ، فخـرج ذات ليلـة للطـواف      

أشكو ظهور البغي والفساد فـي  إليك  : فسمع رجال وهو يدعو إلى اهللا عند الملتزم ويقول في دعائه            

األرض وما يحول بين الحق وأهله إال الظلم والطمع ، فأسرع المنتصر في مشيته ودس لـه مـن                   

إن َأمّنْتَِنـي علـى     : ما هذا البغي والفساد الذي حال بين الحق وأهله؟ قال لـه             : يأتيه به ، فقال له      

ت الظالم الذي حلت بين الحق وأهله بالطمع،        أن: أنت آمن ، فقال له الرجل       : نفسي أنبأتك ، قال له      

ويحك ، الصفراء والبيضاء بيدي ، والحلو والحامض في قبضتي ، فكيف يدخلني الطمـع؟      : قال له   
                                                

  .جعفر المنصور هو المتوكل على اهللا 1
 .الرجال بدل النساء ) ر(جاء في نسخة  2
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إن اهللا استرعاك أمور الخلق ، فأغفلتهم واهتممت بجمع أموالهم ، وسددت فـي وجـوههم         : قال له   

شداد ، وسجنت نفسك في قصرك ، وبعثت العمال         أبوابا من الحديد ، عليها حجاب بأسلحتهم غالظ         

يظلمون الناس ويأخذون أموالهم ، وأمرت أال يدخل عليك إال فالن وفالن ، ولم يصل إليك مظلـوم               

وال ملهوف وال مسكين وال ضعيف ؛ فلما رأوك الخلق كذلك خانوك كما خنتهم ، ورشى العمال ذو                  

الفساد ، وأوتي المظلوم لوزيرك يـشتكي فأخرجـه         الثروة وضاع المسكين وامتألت البالد بالبغي و      

وضربه ليكون نكاال لغيره ، فضاع اإلسالم وأهله ، وشاع الظلم وأهله ، وقد كانت بنو أمية قـبلكم                   

ينصفون المظلوم من الظالم ، وينادي المسكين يا أهل اإلسالم ، فيجيئه الخاص والعام ؛ ولقد رأيت                 

أذناه من الكبر ، فأطلق النداء ال يلبس ثوبا أحمر إال المظلوم ، ثم             في بالد الصين ملكا كافرا صمّت       

يركب كل يوم على فيل ويجوز في البالد ، فإذا رأى ثوبا أحمر أمر بإحضار صاحبه ، وأخـذ لـه                

حقه ، فهذا مشرك باهللا قد غلبت رأفته على المشركين ، وأنت مسلم وابن عم رسول اهللا صـلى اهللا                    

نفسك عما والّك اهللا وقلدك ، فال ترى إال من يأتيـك مـن عمالـك بالمـال                  عليه وسلم ، مشغول ب    

الجزيل، وتحت يدك أمواال تفي عن ملكك ، لو عرفت تسوس الخلق واهللا ما فوق منزلتك إال منزلة                  

ال تدرك إال بالعمل الصالح ، واهللا تعالى مطلع على ضمير قلبك وما يكون جوابك غدا يوم القيامة؟                  

يا هذا ، إنـي لـم أر   : يا ليتني لم أخلق ، ثم قال : حتى نحب وارتفع صوته ، وقال   فبكى المنتصر   

لو جالست العلماء واألولياء واألعـالم لـدلوك        : في الناس ناصحا يقول لي مثلما قلت لي ، قال له            

إنما فروا من أفعالك ال منـك ، لـو سـهلت            : إنهم يفرون مني ، فقال له       : على منفعتك ، فقال له      

اب وأنصفت المظلوم وأقمت الحق واستعملت العدل ألحبك كل ولي هللا تعالى ، فقال المنتصر              الحج :

وقيل إنما جرى هذا    . اللهم وفقني ، وإذا بالمؤذنين ينادون للصالة ، فخرج يصلي ولم يره بعد ذلك               

يـل أن   ولما رجع من حجه دخل الحمام ثم احتجم فحم ومات من فوره ، وق             . ألبيه جعفر المنصور    

  . الذي حجم له حجم بحديدة مسمومة ، فكانت خالفته ستة أشهر 

  

 خالفة أحمد المستعين باهللا بن محمد المعتصم باهللا 

  

وبويع ابن عمه أحمد المستعين باهللا بن محمد المعتصم باهللا يوم موت المنتصر ، وذلك سنة                  

ورأى أنه  . فبقي سنتين وتسعة أشهر      ، وكان ألتغ اللسان يجعل السين تاءا ،          1ثمان وأربعين ومائتين  

  .ال يقوم بالخالفة فخلع نفسه وترك الخالفة البن عمه المعتز باهللا محمد بن المتوكل على اهللا 

                                                
ة أشهر فيبايع ابن عمه الظاهر أنه وقع إشكال للمؤلف ، ألنه ال يعقل أن يبايع المنتصر باهللا سنة تسع وأربعن ومائتين ، وتدوم خالفته ست     1

  . يوم وفاته سنة ثمان وأربعين ومائتين ، هذا منافي للعقل ، أو لربما اختلط األمر على الناسخ فنقل خطأ 
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 خالفة محمد المعتز باهللا بن المتوكل على اهللا 

  

وبويع محمد المعتز باهللا بن المتوكل على اهللا سنة اثنين وخمسين ومائتين ، فكانت خالفتـه                  

 سنين وستة أشهر وكانت أيامه أيام هرج وفساد وتضييع للخالفة ، ال إمارة قائمـة وال تـرك                   أربع

  :دونها ، وفي ذلك قال قائلهم 

  

  ّالعإلى كرم وفي الدنيا كريم*** لعمر أبيك ما نسب الم  

  ح نبتُها رعي الهشيم*** ولكن البالد إذا اقشعرتووص 

  

  :وقال اآلخر 

  

 ر ذو دولـل ، والدهـوالعيش منتق*** ا مفرقـــة اهللا يعلــــم والدني  

 أحلى من األمن عند الخائف الوجل  ***ألنت عندي وإن ساءت ظنونك بي   

  والناس تحكم لألعداء باألمــــل*** وكيف يفــرح بالدنيا وزينتــها 

  

ه جعفر  ولما رآه الناس مشتغال بالمالهي مغفوال عن الملك ، بايعوا جعفر المهتدي باهللا وأخذ               

بن عمه وسجنه في دهليز حتى مات جوعا وعطشا ، وقيل أنه سلط عليه وصـيف التركـي وبغـا              

 بعد قتِْلهما باغزا ، فقتاله ضربا وقيل خنقا ، نعوذ باهللا من سوء العاقبة وحـسبنا اهللا ونعـم               1التركي

  .الوكيل 

  

 خالفة جعفر المهتدي باهللا بن هارون الواثق باهللا 

  

دي باهللا بن هارون الواثق باهللا سنة خمس وخمسين ومائتين ؛ لمـا ولـى               وبويع جعفر المهت    

الخالفة قطع المالهي وقطع شرب الخمر من جميع بالده وطاعته ، ونفى المغنيين والمغنيات حتـى         

من لم يشك لي بمظلمة أو لـم يبلغنـي          : لم يدع في أيامه منكرا وال أهواء وال باطال ، وكان يقول             

إني ألستحي أن يكون في بني أمية عمر بن عبد          : ن فنعاقبه عليه ، وكان يقول       خبر المنكر حيث كا   

                                                
  .قائد من قادة الترك  1
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وكان يصوم الدهر ويأمر بالمعروف وينهى عـن المنكـر          . العزيز وال يكون في بني العباس مثله        

حيث كان ، فهربوا عنه لما قطع عنهم الخمر ، وتحزبوا على بابك التركي وخالفوا عليه ، فهربـت                

 الترك ، وهربت أهل الصالح إلى المهتدي باهللا ، ووقـع بيـنهم الحـرب العظـيم                   إلى 1أهل الشام 

واشتدت الفتنة وانقطعت الطرق ، وحاصروه في قصر الخالفة بعد أن قُِتل من المغاربة الذين معـه            

خلق كثير ، وقتل من أبطاله نحو أربعة آالف ؛ فخرج المهتدي باهللا بالمصحف في يده يدعو الناس                  

إلى نصرة الدين ، فغدره ضبيع أخو بابك ، وأخذوه حيا إلى دار الخالفة ، وربطوا على                 إلى الحق و  

وكان ال يقرأ له أحد وقائع الشكوى لئال يخفي شيئا مما فيها ، وكانت خالفته أحد                . أنثييه حتى قتلوه    

  .عشر شهرا وأياما 

  

 خالفة المعتمد على اهللا أحمد بن المتوكل على اهللا جعفر المنصور 

  

وبويع المعتمد على اهللا أحمد بن المتوكل على اهللا جعفر المنصور يـوم قتـل ابـن عمـه                     

المهتدي باهللا ، فاستوزر ابن عمه الموفق باهللا ولم يدع لنفسه إال اسم الخالفة ، وترك تدبير الملـك                    

مد على   المعتضد باهللا ، فغلب على عمه المعت       2كله للموفق ، فلما مات الموفق استوزر في مكانه ابنه         

  :فكان يقول متمثال . اهللا حتى كان المعتمد يطلب الشيء فال يعطاه واسم الخالفة له 

  

  يرى ما قـل ممتنع عليـه*** أليس من العجائب أن مثلي  

  وما من  ذاك شيء في يده*** وتؤخـذ باسمه الدنيا جميعا  

  

  خبر سؤال المعتمد لعبيد اهللا عن الغناء والطرب واإليقاع والرقص  

  

فكان كذلك ثالثا وعشرين سنة ، ومات مسموما سنة تسع وثمانين ومائتين ، ولم يكـن لـه                    

شغل إال شرب الخمر والطرب وآالت الغناء حتى أنه سمع ببعض ذوي المعرفة والبالغـة فـأنفق                 

يا عبيد اهللا ، أخبرني عن أول من اسـتخرج آالت الطـرب ،   : عليه أمواال حتى أوتي به ، فقال له      

ا أمير المؤمنين ، بلغنا أن قابيال لما قتل هابيال في أيام آدم عليه السالم فر بنفـسه ، فكـان                     ي: فقال  

يأوي الجبال هو وعشيرته ، وكان له ولد يحبه فمات ، ولم يكن الدفن مشروعا حينئذ ، فلما رآه نتن                    

                                                
  .أهل الفساد بدل أهل الشام وهو األقرب إلى الصواب ) ر(جاء في نسخة  1
  .أي ابن الموفق باهللا  2
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 وبقيـت   علقه من رجله في جرة ففني جسده وبقي رجله الواحد وفخذه ، فيبس الجلد وفنـى اللحـم                 

العروق كاألوتار ، فلما مسها نطقت ألجل فراغ اللحم وامتالءها بالهواء ، وكانت له بنـت طربـت                

فلما كان في زمن قوم لـوط ،        . الصوت فاتخذت الدف والمعازف ، فكان أول ما ظهر من الطرب            

هم ليؤنسهم  اتخذ الغلمان الطنابر ثم استنبطت الفرس و األكراد التصافير والزمارات عند رعي أغنام            

 ، وزادوا في األوزان والـنغم واإلنفاخـات والمقـاطع           1بها ، ثم استنبطت الفرس الربابة والصنوج      

 وهـي   سكافسبعا ، أولها    : يا عبيد اهللا ، كم هي طرق الغناء؟ قال          : فقال المعتمد   . وسائر اآلالت   

. بهار وأكثرها استعماال  أفصح المقاطع وأجمعها لمحاسن النغم ، وأكثرها تصعدا وتحدرا ، وأكبر اإل           

 ، وهـو    سيسمالرابع  .  لألرواح   سايكاد ، وهو المحبوب   الثالث  .  ، وهو أثقلها     ما دار وسنان  الثاني  

 وهو الروح الموقوف على النغمة وهو غناء أهـل خراسـان ومـا               ، حويعرانالخامس  . المختلس  

 أهل طبرستان والـري والـديلم       واالها وعليه سبعة أوتار ، وإيقاعه يشبه إيقاع الصنج ، وهو غناء           

 الغيـروارات على الطنابير ، والفرس تقدم الطنبور على سائر اآلالت ، كما قدمت النبط والجرامقة               

وإيقاعها يشبه إيقاع الطنابير ، وقد زعم الحكماء أن األوتار األربعة على الطبائع األربعة ، فالمرير                

. لث على علـى الـبلغم ، والـبم علـى الـسوداء       على المرة الصفراء ، والمثنى على الدم ، والمث        

والسادس ، األرغل وهو للروم عليه سبعة عشر وترا ، وله صوت بعيد المذهب ، وهو من صـنعة               

وللروم أيضا اللورا وهو    . والسابع السلبان وله أربعة وعشرون وترا ، وله ألف صوت           . اليونانيين  

و الكيترة ولها اثنى عشرة وترا ، ولهم الصلنج مـن      الرباب وله خمسة أوتار ، وله أيضا القيثارة وه        

وللهنـد  . جلد عجل والموسيقات ، وغير ذلك من اآلالت اُألرغُْن ذوات الجلود والحديـد والمنـافخ    

يا عبيد اهللا ، مـا سـمعتك   : فقال له المعتمد . الكنكلة وهي وتر واحد يقوم مقام العود ومقام الصنج   

يا أمير المؤمنين ، أما العرب فإنها تنسب كلهـا لمـضر بـن     : ذكرت العرب بشيء من ذلك ، قال   

نزار وهو جدهم األول ، وكان من أحسن الناس صوتا ، فسقط عن بعير له فانكسرت يده ، فجعـل                    

يا يداه يا يداه ، فاستوسقت اإلبل لصوته وطاب لها السير من حسن نغمته ، فاتخذته العـرب              : يقول  

يا يداه ، فكـان  : هاديا هاديا على قوله  : مه أول الموافيق قول الحادي      حدّا برجز الشعر وجعلوا كال    

عندهم الحداء أول السماع والترجيع في العرب ، ثم اشتقوا غناءهم من الحداء ، ولـم تـزل نـساء               

. العرب تبكي به على موتاهم ، ثم إنه لم يكن بعد فارس والروم أولع بالمالهي والطرب من العرب                 

األول الركباني ، الثاني السناد الثقيل ، الثالـث الهـزج           :  ينقسم على ثالثة أقسام      وغناء العرب كله  

                                                
صفيحة مدورة من النُّحاس األصفر تُضرب على أخرى مثلها للطَّرب ، بعضها يثبت في أطراف الدفّ          ) لموسيقىا : ( جمع صنج   صنُوج 1

   . أو في أصابع الراقصة ليضرب عليها عند الطَّرب
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 بن بكر العلقمي ، كانت عنده قينان ؛ وكانت العرب تـسمي         معاوية 1الخفيف ، وأول من اتخذ القيان     

حنفي وحميري ،   : واتخذ أهل اليمن المعازف وغناؤهم جنسان       . عود الغناء الكرار والعهة الكريمة      

ولم تعرف قريش من الغناء إال النصب حتى قدم إليهم النضر بن الحـارث بـن                . والحنفي أحسنها   

كلدة بن علقمة بن عبد مناف ، وفد على كسرى بالعراق بالحيرة ، فتعلم بها صوت العود والغنـاء ،       

 تقول فـي    يا عبيد اهللا ، ما    : فقال المعتمد   . فرجع إلى مكة وعلمهم واتخذوا القينات من ذلك الوقت          

يا أمير المؤمنين ، من ال تذكره اآلالت وال تسليه األبيات وال تعجبه القينات              : الغناء والسماع؟ فقال    

يا أمير المؤمنين ، الغناء يرقق الذهن ويلين العريكة ويبهج النفس ويـشجع   . فهو من جملة األموات     

زيل نصبه ، وما فضل النعمـة       القلب ويسخي البخيل ويعين البدن ويحدث لها نشاطا يذهب كربه وي          

يا أمير المـؤمنين ، در  . على المنطق إال كفضل المنطق على األخرس ، وكفضل البرء على السقم        

حكيم استنبط السماع والغناء ، وفيلسوف استخرجه ، أي غامض أظهر؟ وأي مكنون أشهر؟ وعلـى            

خرج جميع الهموم والغموم ،     يا أمير المؤمنين ، النوم على الطرب ي       . أي فن دل وأي فضيلة سبق؟       

ويسري لها بالفرح والسرور ، ولذلك لم تزل الملوك تستعمل الطرب عند النوم ، ونساء العـرب ال                  

تنوم أوالدها على بكاء أبدا لئال يسري الهم في الجسد ويدب الحزن في العروق فيورثه الـسوداء ،                  

ك جسده ويصفو به دمه وينبـت بـه      وإنما تالعبه وتضاحكه حتى ينام على فرحة وسرور فينمو بذل         

عقله كما ينمو الخصب ، ولم تزل األطفال ترتاح للغناء وتبدل بكاءها ضحكا قبل التمييـز فـأحرى                 

  . بذلك بعد التمييز 

يا أمير المـؤمنين ،     : أحسنت يا عبيد اهللا ، فما صفة المغني الحادق؟ قال           : فقال له المعتمد      

ظهر تأثيره إما بضحك أو بكاء ، ولذلك قيل الغناء ما أطـرب  الحادق يستخرج اللطائف من كمين وي    

فأضحك وأشجى فأبكى ، لكن من الطرب ما يحرك النفس باألريحية فتنتعش عن الهموم واألحزان،               

ومنه ما يشجي ويحزن السيما مع شوق األوطان ومراثـي األحبـاب وذكـر األوطـان والـزمن                  

كام اآللة ، وال ينكر هذا إال من فسد مزاجه كما ينكر          واألحزان، والكل يحتاج إلى جودة الصنعة وأح      

من لم يهجه الـروض وأزهـاره وال     : المزكوم رائحة الطيب ، وكما تنكر الصحة السقم ؛ وقد قيل            

فقـال  . يسليه العود وأوتاره وال يعجبه الغناء وأشعاره فذاك فاسد المزاج ، ما لداء علتـه عـالج                  

األول ، ثقيـل  : خمسة أجنـاس  : فكم هي إيقاع النغم وطروقه؟ قال أحسنت يا عبيد اهللا ،     : المعتمد  

. األول وخفيفه وثقيل الثاني وخفيفه والرمل األول وخفيفه والهزج وخفيفه واإليقاع وهـو الـوزن                

فالثقيل األول ثالث نقرات متواليات ، وبين كل ثالثة وثالثة وقفة ، وثقيل الثاني اثنان بطيئتـان ثـم              

لثقيل الثاني اثنان متواليان وواحدة بطيئة ، والرمل األول واحـدة بطيئـة واثنـان          واحدة ، وخفيف ا   

                                                
 .الغانيات  1
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مزدوجان ، بين كل زوجين وقفة ، والهزج نقرة واحدة متساوية منها في نـسق خفيـف الهـزج ،                    

واحدة واحدة أخف قدرا من الهزج ، وآخر يقف في طريقه كالرمل والهزج والمأجورات والمزمـوم      

 والخمول والمحثوث والجزع واالخداع والدستان الذي يلي األنف إلـى منتهـى             واألنقاب كالحضور 

. يختلف باختالف األقاليم والبلدان   : فما صفة الرقص يا عبيد اهللا؟ قال        : قال المعتمد   . حدود اإليقاع   

  .انتهى سؤال المعتمد لعبيد اهللا وهكذا ما كان اشتغاله إال بأمور اللهو 

  

 خالفة المعتضد باهللا 

  

وبويع المعتضد باهللا واسمه أحمد سنة تسع وثمانين ومائتين ، فكانت واليتـه سـت سـنين                   

وسبعة أشهر ، وفي أيامه وأيام ابنه بعده صلحت الدنيا وارتفعت الفتن ، وأخـذ النـاس بالمالطفـة                

والرفق فارتفع الحرب ورخصت األسعار إال أنه كان شحيحا وكان كثير الجماع ، فاعتل من ذلـك                 

 وفي هذه السنة زلزلت مدينة دبيل ، مات من أهلها في ليلة واحدة بالردم مائـة وخمـسون                   .ومات  

  .ألفا

  

 خالفة المكتفي باهللا 

  

وبويع ابنه المكتفي باهللا بمدينة السالم ، واسمه علي بن محمد ، وكانت واليته خمس سـنين                   

يج ،  فخـرج إليـه       ونصف ، قام عليها القرمطي بن مهروية فخرج على طريق الركب وأخذ الحج            

وكان يحب علي بن أبي طالب ويكرم ذريته ويحسن إليهم ، ولمـا قتـل           . المكتفي وأخذه وقتله قتلة     

  .القرمطي مرض بالدرب ومات 

  

 خالفة المقتدر باهللا 

  

بويع أخوه المقتدر باهللا وهو ابن ثالث عشرة سنة ، ولم يبايع أحد قبله أصغر منـه سـنا ،                      

 على الغلمان والجواري ، وضاعت الخالفة فقام عليه المرتضى بـاهللا مـع              فكان يفرق المال بالبدر   

يونس الخادم ، وأخذه وسجنه في بيت هو وكل من كان معه ، فجاء أصحابه اليه وأخرجـوه ولـم                    

 ، ورجع إلى خالفته ، وهـرب        1يسجن إال يوما وليلة ، وأخرجوا المرتضى وأسلموه إليه فقتله حتفا          
                                                

  .خنقا بدل حتفا ) ر(جاء في نسخة  1
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لخالفة للمقتدر أربع وعشرون سنة فجمع إليه يونس الخادم اثني عشر ألـف             يونس الخادم ، وبقيت ا    

  .فارس ودخل على المقتدر فأخذه وسجنه ثم قتله سنة عشرين وثالثمائة ، بقتل المرتضى  

  

 خالفة محمد القاهر 

  

 عيناه سنة اثنـين وعـشرين       1وبويع محمد القاهر فكانت واليته سنة وستة أشهر ، وسملت           

وفي هذه السنة عدل الركب عن الطريق خوفا من العرب ، فوقفوا فـي البريـة علـى                  . وثالثمائة  

موضع قد كشف الرمل عنه الريح ، وهو مدينة قد مِسخَت حجارة وصار نساؤها ورجالها وأطفالها                 

ودوابها وطيرها وكالبها حجارة ، ورأوا امرأة من حجارة واقفة على تنور من حجر ، يخرج مـن                  

  . وفي هذه السنة وقع طاعون حتى دفنت الجماعة في القبر الواحد . حجر التنور خبزا من 

ولما ولى الخالفة القاهر باهللا أخذ أم المقتدر وعذبها حتى ماتت ، ثـم أخـذ فـي ارتكـاب                     

الفواحش واستباح المنكرات مما ال يحل ذكره في اإلسالم ، فقامت عليه األجناد مع العامة وخلعـوه                 

استباحوا دار الخالفة ، فكان بعد ذلك يطلب الصدقة على باب جامع بغداد ست              وسلبوه جميع المال و   

  .سنين ونصف من خالفته ، نعوذ باهللا من شر القضاء 

  

 خالفة أحمد الرضى باهللا بن المقتدر بن المعتمد 

  

وبويع أحمد الرضى باهللا بن المقتدر بن المعتمد يوم خلعه القاهر ، فأطلق يوم واليتـه كـل                  

أمر بإحضار محمد بن الرايق من واسط ، وجعله أمير األمراء ، وخلع عليه وفوض لـه                 مسجون و 

األمر في تدبير الملك ، وأعطاه اللواء ، وذلك سنة خمس وعشرين وثالثمائة ؛ فقام عليه الثوار من                  

جميع البالد وقام عبد اهللا البربري  بالبصرة وواسط واألهواز ، وقام عماد الدولة من بريـة بـالد                   

فارس ، وقام بنو حمدان في الموصل في ديار بكر وفي ديار ربيعة ، وقام بالشام وبمصر األخـشد                   

بن ضبنَح ، وقام بديار المغرب المهدي الشيعي ، وقام باألندلس بنو أمية ، وقـام بخراسـان ومـا                    

 في بـالد    واالها أحمد الساماني ، وقام باليمامة والحجاز والبحرين طاهر القرميطي ، وقام الشريف            

الديلم وطبرسان وجديان ، ولم يبق بيد الرضى ووزيره بن الرايق إال بغداد وما واالها ، وتعطلـت                  

الجبايات وبطلت دواوين المملكة ونقص قدر الخالفة وضعف الملك وعم الخـراب ، ثـم مـرض                 

                                                
  . سمُل العين فقؤها بحديدة محماة1
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ين غيـر   الرضى باهللا بعلة االستستقاء ومات سنة تسع وعشرين وثالثمائة ، وكانت خالفته ثالث سن             

  .شهر 

  

  المقتدر: خالفة المقتفي باهللا 

  

ثم بويع المقتفي باهللا واسمه المقتدر ، فكان ذا دين وعفاف ، ووزر التركي وفوض له األمر                   

حتى لم يدع لنفسه إال اسم الخالفة ، وإنما كان شغله الصالة بالليل وتالوة القرآن فـي المـصحف                    

ه ابن عمه المستكفي باهللا وأخذه وسـمل عينيـه بالنـار            فقام علي . بالنهار ، ولم يشرب قط مسكرا       

وعزله وعاش مسموال بالجزيرة أربعة وعشرين عاما ، وكانت خالفته ثالث سـنين وأحـد عـشر                

  .شهرا 

  

 خالفة عبد اهللا المستكفي باهللا 

  

وبويع عبد اهللا المستكفي باهللا فكانت خالفته سنة ونصف ، وفي الـسنة التـي بويـع فيهـا                    

وقع الطاعون الكبير وقحطت األرض حتى أكلت الناس بعضهم بعضا وذبحـت األطفـال        المستكفي  

  . وأكلت الجيف وبيع الدار والعقار برغيفين ، واشترى السلطان كفّين من دقيق بعشرين ألف درهم 

واسم المستكفي أبو القاسم بن المتوكل على اهللا ، وكان الذي مكنه من الخالفة شـيراز بـن                  

فلما مكّن المستكفي من الخالفة أراد غدره فغدره هو بعد أن           . ي قتل المقتفي بن عمه      بويه، وهو الذ  

كان قد خلع عليه وضرب السكة باسمه وأمر أن يخطب عليه ، وسماه عماد الدولة وسمى أخاه عـز   

الدولة وأخاه اآلخر ركن الدولة ، ولم يكونوا هؤالء الثالثة من نسب الخالفة وإنما كان أبوهم صياد                 

سمك ، ولم يموتوا اإلخوان الثالثة حتى ملكوا العراقين واألهواز وفارس وساسوا المملكـة أحـسن                

ولما أراد المستكفي غدرهم ألنه كان يخافهم ففطنوا معه وغـدروه  . سياسة ، فسبحان من يعز ويذل  

وال تـسع  وسملوا عينيه بالنار ، وأزالوا له الملك بعد سنة وأربعة أشهر من خالفته ، وحبسوه مـسم  

  .سنين إلى أن مات سنة ثالث وأربعين وثالثمائة 

  

  

  

  



  للحاج الشطيبي االندلسي كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان

 345 

 خالفة الفضل المطيع باهللا 

  

وبويع الفضل المطيع باهللا ، بايعه عز الدولة وأخوه عماد الدولة وأخوهما ركن الدولة ، ولم                  

يبق في دار الخالفة مال ، فجلس متفكرا ال يدري ما يفعل وإذا بتراب قد سقط عليه مـن موضـع                     

ق ، فرفع رأسه فرأى حية قد دخلت هناك ، فسيق له سلم فطلع عليه ونقب مكانها فوجد هنـاك                    ضي

غرفة صغيرة بين سقفين بحيث لم يفطن بها أحد ، ووجد في الغرفة صندوقا من المال مخبأ هنـاك                   

لم يفطن به أحد ، فأخرجه وعلم أن خالفته قد استقامت ، فكان مما فرق في يومه ذلـك خمـسمائة                     

فلما أصبح أراد تفصيل ثياب رفيعة فاستدعى بأمين الخياطين ، وكان بعض األمراء قد              . دينار  ألف  

وضع عند األمين أمواال كثيرة ، فلما أرسل إليه ظن أنه طُِلب على األموال ، فلما حضر بين يديـه                    

مره بإحـضار  واهللا يا موالي ما أودع عندي فالن إال كذا وكذا ، فأ      : كان أول ما قال له وهو يرتعد        

  . المال فكان اثنى عشر صندوقا ، فأخذه ومعه ثياب رفيعة وذخيرة ملوكية 

وبويع سنة ثالث وأربعين وثالثمائة ، وفي هذه السنة عمت األمراض جميع الـبالد وكثـر                  

ولم يزل عز الدولـة بـن       . الموت في الخلق ، حتى أنه يموت أهل الدار كلهم فلم يوجد من يدفنهم               

 الفضل المطيع حتى مات سنة ست وخمسين وثالثمائة ، وكان أميرا على العراق اثنين               بويه مع أبي  

وعشرين سنة ، وكان شجاعا ، ولما مات استوزر المطيع ابنه في موضع أبيه ، وكان عند المطيـع              

وفي أيامه قَِدم جوهر قائد عز الدين من القيروان إلى مصر فقتل صـاحب مـصر                . كما كان أبوه    

دي ، وهدم مصر العتيق وبنى مصر الجديد ، وقطع الخطبة بمصر علـى العباسـيين                كافور األخش 

ولما بنوا مصر الجديد سكن بها الجند ، وكان قد أتاها بثمانين ألف عنـان               . وردها على معز الدين     

من الخيل ، فلما سكنوا بها أقبل مواله معز الدين من القيروان ودخل مـصر سـنة اثنـين وسـتين      

وهو أول ملك من الدولة الفاطمية ؛ وكان حينئذ ببغداد المطيع ووزيـره وأميـره عـز                 وثالثمائة ،   

الدولة فغلب عليه سبكتكين فخاف منه فخلع نفسه لولده عبد الكريم ، وسماه الطائع هللا وذلـك سـنة                   

ثالث وستين وثالثمائة ، ولم يعش بعد الخالفة إال شهرين ومات بقصر القاطول ، ولم يكن له فـي                   

  . الفته كلها من الخالفة إال االسم ، ودام فيها ثالثين سنة مدة خ

  

 خالفة عبد الكريم الطائع هللا 

  

تقلد عبـد   . وبويع عبد الكريم الطائع هللا يوم خلع أبيه له ، وذلك سنة أربع وستين وثالثمائة                  

م أصابه داء   الكريم الخالفة في سن الخمسين سنة ، ولم يأت الخالفة من العباسيين أكبر منه سنا ، ث                
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 فخلع على سبكتكين التركي ، وواله ما وراء الباب فقام عليه عضد الدولة بن ركن الدولة بن                  1الفالج

بويه ، ودخل بغداد وملكها ، فخلع عليه الطائع هللا الِخلَع السلطانية وطوقه وسوره وعقد له لـوائين                  

نباري بمرثية لم يسمع قـط بمثلهـا ،      وواله العراقين ، فأخذ أبا طاهر وصلبه ، فرثاه أبو الحسن األ           

  :يقول فيها 

   وهذا فيك إحدى المعجزات*** علو في الحياة  وفي الممات  

   وفود ألجل أخذ الصــالة*** كأن الناس حولك حين قاموا  

  وكلهم قيــام  للصــالة*** كأنـك قائـم فيهـم خطيـبا 

  

 حـر  2بعين وثالثمائة وقع بالمدينـة   وفي أيام الطائع هللا سنة ثمان وس      . وهي قصيدة طويلة        

شديد حتى كان الناس يتساقطون في الطرق موتى ، وعم القحط جميع البالد ؛ ولما كان سنة ثمـان                   

وسبعين وثالثمائة هبت ريح عند الصبح شقت الدجلة حتى بان ما تحت الماء من األرض ، وأهلكت                 

ولما أراد اهللا بقرب أجل الطائع       . خلقا كثيرا وحملت زورقا حتى طرحته بما فيه في أرض خوضى          

خرج يوما للنزاهة في بساتينه ، فقال لو أن الغيث ساعدني لطاب يومنا ، وإذا بالغيث قد أقبل فدخله                   

  :العجب من نفسه وقال متمثال 

  

  بغناء في تضاعف الوتـر*** ليست شرب الواح إال في المطر  

  ب القدرمالك األمالك غال*** عضـد الدولـة بيني ركنــها 

  

فلم يفلح بعد قول غالب القدر ، فقام عليه وزيره بهاء الدولة وحبسه ونهب دار الخالفـة ،                     

فأشهد على نفسه أنه قد خلع له نفسه راضيا ، وذلك سنة إحدى وثمانين وثالثمائة ، وكانت خالفتـه                   

  .سبع عشرة سنة وتسعة أشهر 

  

 خالفة أبو العباس أحمد القادر باهللا 

  

العباس أحمد القادر باهللا ، وكان كثير الدين والصدقات ، يحـب الفقـراء ويـوثر    وبويع أبو    

التبرك بهم ألنه كان مقهورا عن األمر والنهي مغلوبا فيهم ، ودام في الخالفة إحدى وأربعين سـنة                  
                                                

  . المخ إلى جزء من الدم سببها توقف مجرى للدماغالفالج جرح  1
 .البصرة بدل المدينة ) ر(جاء في نسخة  2
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وثمانية أشهر ، وتوفي ابن سبع وثمانين سنة ، سنة اثنين وعشرين وأربعمائة ، وله مـصنفات فـي      

  .سنة وذم المعتزلة والروافض ، وكان يختم القرآن في كل جمعة إقامة ال

  

  عبد اهللا: خالفة القائم بأمر اهللا 

  

وبويع ابنه القائم بأمر اهللا واسمه عبد اهللا ، وفي أيامه كان ابتدأ دولة السالطين والـسلجوقية             

رين سنة ؛ وكان    وانقراض دولة بني بويه سنة ثالث وأربعمائة ، وكانت مدتهم مائة سنة وست وعش             

القائم باهللا يحب الصالحين ويعز العلماء ويحترمهم غاية االحترام ، وما تجرد من ثيابه لنـوم منـذ                  

 ، وكانت خالفته أربعا وأربعين سنة وثمانية        1ولى الخالفة إلى أن توفي سنة ست وسبعين وأربعمائة        

  .أشهر 

  

 خالفة أبو القاسم المقتدي بن محمد بن القائم بأمر اهللا 

  

 بن محمد بن القائم بأمر اهللا يوم موت جده القائم بأمر اهللا ، وكان               2وبويع أبو القاسم المقتدي     

ثم أنـه  . أبوه محمد بن القائم باهللا قد مات وترك أبو القاسم في بطن أمه ، فرباه جده القائم بأمر اهللا                    

ا أحضر الوزراء والعلماء     فتفجرت له الفصادة ، ولما رأى نفسه هالك        3دخل الحمام يوما وكان أفصد    

وكانت أيامه طيبة ، عمرت بغـداد فـي أيـام           . وأعطى الخالفة البن ابنه وسماه المقتدي بأمر اهللا         

المقتدي عمارة لم تعمر قط مثلها ، وكانت قبل ذلك في أيام جده القائم سنة عشرين وأربعمائـة قـد                    

وفـي  .  بخمس قناطير 4لقائم ، حزرتنزل برد عظيم في أكبر ما سمع ، ونزل فيها واحدة كالتنور ا    

 وانْهد سورها وقلعتهـا ، وهلـك تحـت الـردم            5سنة أربع وثالثين وأربعمائة زلزلت مدينة تبريز      

وفي سنة أربع وأربعين وأربعمائة وقعت زالزل حتى تقلعت الحيطان ، ورأوا النجوم             . خمسون ألفا   

ي سنة ثمان وأربعين وأربعمائة عم القحـط       وف. والسماء من داخل المنازل ثم يعود السقف كما كان          

 من بذر البقلة سبعة دنانير ، والـسفرجلة دينـار والرمانـة    6بالد المشرق وُأكلت الميتة وبلغ الكرك    

                                                
 هذا تصحيف من الناسخ والصواب هو سبع وستين وأربعمائة 1
 . ذكره المؤلف كذلك باسم المقتدر 2
3د المريضا من دم وريده بقصد العالجأي   يقال فصقه ، أخرج مقدارشقّ ِعر.  
 . والتخمين  الحزر التقدير4
  .إيرانيز هي مدينة تقع في شمال غرب تبر 5
   . الكرك هو األحمر من الخوخ خاصة6
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وورد الخبر من مصر أن ثالثـة لـصوص نقبـوا دارا     .  دينارا   1دينار ، والخيارة دينار والنيروفلة    

ني مات في الدرج والثالث مات على الثياب التي جمع ،           بالليل فمات أحدهم بالجوع على النقب والثا      

ووقع الوباء ، فكان يدفن في القبر الواحد عشرون وثالثون شخصا ؛ وتاب جميع النـاس وُأريقَـت                  

الخمر وغيروا المنكرات ولُِزمت المساجد ؛ وفي سنة ست وخمسين وأربعمائة وقع الطـاعون مـع              

نانير ؛ وفي سنة اثنين وستين وأربعمائة اشتد الجوع بمصر          الغالء حتى بلغ الرطل من التمر أربع د       

حتى أكل الناس بعضهم بعضا ، وابتيع اللوز والسكر وزن بوزن من الدراهم ، والبيـضة بعـشرة                  

دراهم ؛ وخرج وزير السلطان إلى القلعة فما خرج من عند السلطان حتى ُأِكلَت بغلته ، فحبس ممن                  

ن تلك الليلة ولم يصبح منهم إال عظامهم ، ووقع الموت فـي الـدواب               أكلها ثالثة وصلبوا فُأِكلُوا م    

 2والبهائم حتى أن الراعي يقوم لغنمه وقت الصباح يجدها كلها موتى ؛ وفي سنة تـسع وأربعمائـة                 

زلزلت فلسطين ومات فيها بالردم خمسة عشر ألفا ، وانقشعت صخرة بيـت المقـدس ثـم عـادت            

ودخل الناس يلتقطون ما فيه فرجع عليهم فأكلهم ؛ وفي سنة اثنين            لمكانها ، وغار البحر مسيرة يوم       

   .3وستين أيضا خسفت بأيلة

بويع أبو القاسم المقتدي وهو ابن عشرين سـنة ، ومـات مـسموما              : قال أهل علم التاريخ       

سمته زوجته وهو ابن تسع وثالثين سنة ، فكانت واليته تسع عشرة سنة وأشهر ، ومات سنة ثمـان             

  . وأربعمائة وثمانين

  

  خالفة المستظهر باهللا  

  

وبويع المستظهر باهللا يوم موت أبيه المقتدي باهللا ، فكان كريم األخالق سخي النفس محبـا                   

للعلماء والصالحين ، قطع في خالفته الظلم جملة وأنصف المظلوم من الظالم ، وكان لين الجانـب                 

الفته خمسا وعشرين سـنة وثالثـة أشـهر ،    في الرعية ، وال يجبر إال في سبيل الخير ، فدامت خ         

وفي أيام المستظهر زلزلت الشام ووقع من سور أبراجها ثالثة          . وتوفي سنة اثني عشرة وخمسمائة      

  .عشر برجا ، وخسف بسيجيسا كلها ، وقلب النصف من القلعة 

  

                                                
  .النيروبات ) ر(جاء في نسخة  1
   .ستين وأربعمائة) ر( جاء في نسخة  2
יַלת بالعبرية(إيالت   3 ق  مـن الـشر  األردنية العقبة وتقع في أقصى جنوب فلسطين بين مدينة ج العقبةخليمدينة إسرائيلية على الساحل  ) ֵא

 . من الغرب المصرية طاباوبلدة 
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 خالفة المسترشد باهللا بن المستظهر 

  

ن بطال شجاعا تهابه الرجال ، مقداما شـديد         وبويع ولده المسترشد باهللا بن المستظهر ، وكا         

فبينما هو يوما جالس مع أربـاب دولتـه   . الشوكة ، يباشر الحروب بنفسه وال يتكل فيها على غيره   

بعد سبع عشرة سنة من خالفته وإذا بجماعة من الغراوية قد أخفوا أنفسهم ودخلوا عليه على غفلـة                  

 العام كان الثلج العظيم ببغداد الذي لم يـسمع قـط            وفي ذلك . فقتلوه هو وكل من معه في المجلس        

  . بمثله 

  

 خالفة الراشد باهللا جعفر بن المسترشد باهللا 

  

وبويع الراشد باهللا جعفر بن المسترشد باهللا ، فجاءه بعد سنة من خالفته الـسلطان مـسعود                   

هب ديار األجنـاد  وابن أبي زنقى ، ودخل عليه بغداد بجيوش كثيرة سنة ثالثين وخمسمائة ، وأمر بن   

ولم يتعد على أهل بغداد بشيء ، فاستمال أهل البلد بذاك وأحبوه ، فحضر القاضـي وأئمـة البلـد                    

جميعها ، وشهدوا في الراشد بسفك الدماء وارتكاب الفواحش وتضييع الملك ، وهرب الراشـد مـع              

 ، فتبعـوه  أبي زنقى إلى الموصل ، فتبعه السلطان مسعود فهرب من الموصل إلـى بـالد فـارس             

وحاصروه بأصبهان ، ودس إليه الغراوية فقتلوه سنة اثنين وثالثين وخمسمائة في رمـضان وهـو                

  .صائم ، ولما مات ترك بضعا وعشرين من الذكور 

  

 خالفة محمد المقتفى ألمر اهللا 

   هـ555 هـ إلى 532            من 

  

ر بن المقتدي بـأمر اهللا ، وإنمـا         وبويع بعده عمه محمد المقتفى ألمر اهللا ، وكنيته المستظه           

سمي المستظهر المقتفى ألنه رأى النبي صلى اهللا عليه وسلم في النوم قبل خالفته بثالثـة أشـهر ،                   

إنه يصل إليك هذا األمر فاقتف به ، فكان ال يخالف السنة في شيء من أمـور الملـك ،                    : فقال له   

وكانت أمه حبشية ، وكتب في خالفته       . فا للسنة   ويكتب الوقائع بيده لئال تخفي الكتاب عنه شيئا مخال        

ثالث ربعات من كتاب اهللا ، وكان حسن الخط والكتابة ، وجدد باب الكعبة بالبناء ، ونحـت لنفـسه          

ودامت خالفته ثالثا وعشرين سنة ، ومات بالخوانيق سنة خمـس وخمـسين            . تابوتا بيده ودفن فيه     

  .وخمسمائة 
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 نجد باهللاخالفة أبي المظفر يوسف المست  

   هـ566 هـ إلى 555            من 

  

وبويع أبو المظفر يوسف المستنجد باهللا بعهد أبيه له بذلك ، وفي هذه السنة زلزلت جـدة ،                    

وفي الـسنة التـي تليهـا    . فمات فيها بالردم مائتي ألف وثالثين ألفا ، وكانت في نحو المائة فرسخ        

زلزلت في ذلك الحلوان حتى تقطعت الجبال وهلك بها         خسف بحثر وصار بمكان البلد ماء أسود ، و        

. أكثر الخلق ، وزلزل من الشام ثالثة عشر بلدا منها ما هلك جميعه ومنها ما نجا منـه إال القليـل                      

ومن العجائب أن الليلة التي توفي فيها أبوه ، رأى أبو المظفر في نومه ملكا في صفة شخص نـزل                  

:  خاءات فانتبه ولم يفهم ذلك ، فقصها على المعبِّر ، فقـال لـه             من السماء ، وكتب له في يده أربع       

وكانت خالفته أحسن   . أربع خاءات هي الخالفة تنالها سنة خمس وخمسين وخمسمائة ، فكان كذلك             

وتوفي سـنة  . خالفة وكان موصوفا بالعدل وإنصاف المظلوم من الظالم ، وكانت أمه طاوس كوفية   

  .ست وستين وخمسمائة 

  

 فة علي المستضيء بنور اهللاخال 

  هـ575 هـ إلى 566            من

  

وبويع ابنه علي المستضيء بنور اهللا فخطب له بالديار المصرية واليمن ، وكانوا قد قطعـوا     

ولم يكن في زمن العباسيين من يعظم العلماء غاية التعظيم مثل المستـضيء       . ذلك في زمن المطيع     

 وسبعين وخمسمائة ، وكانت خالفته تسع سنين ونصف ، واحتجـب            بنور اهللا ، ثم توفي سنة خمس      

  .عن الناس فال يدخل عليه إال وزيره 
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 خالفة أحمد الناصر لدين اهللا 

 هـ622 هـ إلى 577            من 

  

وبويع ابنه أحمد الناصر لدين اهللا ، فبسط العدل وغير جميع المنكرات وكسر آالت المالهي                 

 في جميع البالد بأمر اهللا ، فكثر األرزاق ورخـاء األسـعار وعمـرت             1لمكرساتوالطرب وأزال ا  

بغداد بالسكنى وسعد الخلق بأيامه ، ودامت خالفته سبعا وأربعين سنة إلى أن تـوفي سـنة اثنـين                   

وعشرين وستمائة وهو ابن سبعين سنة ؛ وكان يدور في األسواق بالليل يحرس الديار والحوانيـت                

في جميع البالد عيون تستخبر الخلق في ظلمة الرعية حتى ظن الناس أنه من أهل               بنفسه ، وكان له     

  . المكاشفة ، ثم أصابه داء الفالج فبقى به سنين ومات رحمه اهللا 

  

  خالفة الظاهر بأمر اهللا 

   هـ640 هـ إلى 622    من 

  

أيـام ، ثـم أخـذ    وبويع الظاهر بأمر اهللا يوم موت أبيه ، فأطعم الطعام على قبر أبيه ثالثة           

بسير أبيه في العدل والصالح ، فدامت خالفته ثمان عشرة سنة وهو يفرق على العلماء والقراء ليلة                 

كل عيد مائة ألف دينار ، ويخلع ثالثة آالف خلعة ، وحبس األحباس على المـساجد والمـدارس ،                   

م عليه حاجبه فقتله    وكانت جنوده مائة ألف فارس ، وخطب له باألندلس وبالمغرب األقصى ، ثم هج             

   .2سنة ست وخمسين وستمائة

  

 خالفة المعتصم باهللا 

   هـ655 هـ إلى 640            من 

  

وبويع بعده ابن عمه المعتصم باهللا وهو آخر الخلفاء العباسيين العراقيين ، وكانـت دولـتهم               

قتل سنة خمـس    خمسمائة سنة وعشرين سنة ؛ بويع يوم قتل الظاهر سنة أربعين وستمائة ، وخلع و              

وخمسين وستمائة ؛ وذلك أن وزيره ابن العلقم قتل ابن الخليفة كان قد خرج مع جماعة من الفقهـاء            

                                                
  .و أرملة غير حديثة الترمل يزيد عمرها على خمسة و عشرين عاما ، أ ، هي عذراء متفرغة للخدمة الكنيسة1
هذا خطأ من المؤلف ، ألنه ذكر أن مدة خالفته ثمان عشرة سنة وهذا مناقض مع سنة وفاته ، بدليل أنه سيذكر في خالفة المعتصم أنـه           2

 . تولى يوم وفاة الظاهر سنة أربعين وستمائة 
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 ، وضـرب  1والصوفية واألولياء ، فقتلوا عن آخرهم ، ثم أخذوا المعتصم باهللا ووضعوه في جولـق   

ثـالث سـنين ،     حتى مات ، وذلك سنة ست وخمسين وستمائة ؛ وبقي الوقت بال خالفة               2بالمرازب

فلما كان سنة تسع وخمسين وخمسمائة ، بايع أهل مصر أحمد بن الظاهر باهللا العباسـي ، وكنيتـه                   

األسود وكانت أمه حبشية ، وكان بطال شجاعا ، وبايعه السلطان الظاهر وفوض أمر الرعية إليـه،                 

  .بها وقتل هناك ثم خرجا معا إلى الشام ، وبقي السلطان بالشام وخرج أحمد إلى بغداد فانهزم 

  

 خالفة الحاكم بأمر اهللا 

   هـ701 هـ إلى 661من 

وبويع الحاكم بأمر اهللا سنة إحدى وستين وستمائة ، وبايعه السلطان الظاهر وبايعه القضاة واألمراء               

  .ولقبوه الحاكم بأمراهللا ، فبقي في الخالفة أربعين سنة ومات سنة إحدى وسبعمائة 

  

 مان بن الحاكمخالفة المستكفي باهللا سلي 

  

وبويع المستكفي باهللا سليمان بن الحاكم واستقر في الخالفة سبعا وثالثين سنة ومـات سـنة                 

   .3ثالث وثالثين وسبعمائة

  

 خالفة المستعين باهللا 

  

وبويع ابنه المستعين باهللا ونزل اإلسكندرية وبقي بها إلى أن مات بالطـاعون سـنة ثـالث                  

  .وستين وسبعمائة 

 د باهللا أبو الفتحخالفة المعتض 

  

 الـسلطان الـشيخ     4وبويع المعتضد باهللا أبو الفتح وألقي في موضع أخيه المستعين لما خلفه             

  .حتى مات ، واستقرت الخالفة للمعتضد حتى مات سنة خمس وأربعين وثمانمائة 

                                                
 .الجولق هو وعاء  1
 . هي المقامع و المطارق  2
  .نة أربعين و سبعمائة س) ر(جاء في نسخة  3
  .خلعه بدل خلفه ) ر(جاء في نسخة  4
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 خالفة المستكفي باهللا العباسي 

  

  . خمس وأربعين وثمانمائة وبويع المستكفي باهللا العباسي بعد موت أخيه المعتضد سنة  

 كانت عدة الملوك العباسيين سبعا وثالثين خليفة ، وكانت مدتهم           «: قال الصفدي رحمه اهللا       

وأول من تسمى منهم باسـم اإلضـافة إلـى اسـم الجاللـة              . خمسمائة سنة وأربعا وعشرين سنة      

   .»المعتصم

  

 خبر ملوك مصر  

    

 مـنهم   1وأول من ملـك المغـرب   سموا الفاطميين ،ديون الذين تيوهم العب  وأما ملوك مصر       

 ثم بعث غالمه جـوهر      وسمى نفسه المعتز باهللا   وثالثمائة  عبد اهللا الشيعي ، قام بالقيروان سنة ست         

 وحاصر فاسـا    2سجلماسةالرومي إلى كور المغرب األقصى سنة أربعين وثالثمائة ، فاستفتح مدينة            

ة أصحاب محمد بن الفتح المسمى بالـشاكر صـاحب           وكان بها الخوارج الصفري     ، را عظيما احص

حمد بن بكر ونهبوا المدينة     أ ففضهم جوهر الرومي ومصيلة وظفروا بأمير فاس          ، الدراهم الشاكرية 

وسلبوا أهلها وهدموا سورها ورجعوا إلى موالهم المعتز باهللا بالقيروان سنة تسع وأربعين وثالثمائة              

   .فرية منهموفض الخوارج الص بعد أن دوخ المغرب

سلم ألك أن رومان الزناتي     ذ و  ، وسموا الشيعة ألنهم شيعة بني مروان القائمين بدولة عثمان          

عون دكلهم ي ،   على يد عثمان بن عفان رضي اهللا عنه وواله على البربر فتعلقت به خوارج المغرب              

 ولم تزل مذاهبهم تخمـد      ، والصفرية والبرغواتية والجزنائية   الشيعة :  السنة منهم  وناإلسالم ويخالف 

  ، ولما رجعـوا   المغرب  إلى الجزيرة إلى ذات الرمال من بالد طرابلس        3ة وأكثرهم بإفريقي   ، وتتجدد

                                                
مملكة إفريقية وهي المغرب األدنى وقاعدتها هي مدينة القيروان :  المغرب الذي ذكره الشطيبي في كتاب الجمان يشتمل على ثالثة ممالك 1

وبعد إفريقية مملكة المغرب األوسط     . فة بالحجاز   وفي عصرنا هذا هي مدينة تونس ، وسمي أدنى النه أقرب إلى بالد العرب ودار الخال               

 .  ثم مملكة المغرب األقصى ، وسمي أقصى ألنه أبعد الممالك الثالثة عن دار الخالفة وصدر اإلسالم . وقاعدتها تلمسان والجزائر 
 وينقسم فيمر على شرق سجلماسة تقع على الحدود المغربية الجزائرية وهي شرق درعة ولها نهر يأتي من الجنوب والشرق          :  ِسجلماسة   2

انظر تقـويم البلـدان لعمـاد الـدين     . وغربها ، ولسجلماسة ثمانية أبواب ، مساحتها أربعون ميال ، كان أهلها يسمنون الكالب ويأكلونها  

  . 137:  م ، ص 1840باريس ، : إسماعيل ، دار الطباعة السلطانية 
اسم لبالد واسعة ومملكة كبيرة قبالة جزيرة صقلية وينتهي آخرها إلـى قبالـة جزيـرة    « : وقد سماها الحموي فقال   .  وهي تونس حاليا   3

األندلس والجزيرتان في شماليها فصقلية منحرفة إلى الشرق واألندلس منحرفة عنها إلى جهة المغرب ، وسميت إفريقية بإفريقيس بن أبرهة 

سمون ما عن أيمانهم إذا استقبلوا الجنوب بالد المغرب ولذلك سـميت بـالد             أن أهل مصر ي   : وقال أبو الريحان البيروني     ... بن الرائش   

انظر معجم البلدان . » إفريقية وما وراءها بالد المغرب ، يعني أنها فرقت بين مصر والمغرب فسميت إفريقية ألنها مسماة باسم عامرها                
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 وأرسـل    ، وها وبنوا مصر الجديـد    هدمارتحلوا لمحاربة مصر فحاصروها أربعة أشهر ودخلوها و       

  . وبها مـات  ،ن وخمسين وثالثمائة ودخلها  سنة  اثني ، أهلها لعبيد اهللا فجاءها بأربعمائة من البربر      

 بعده ابنه القاسم ثم المنصور ثم العز ثم العزيز وهو           ى فتول  ، وأورث الخالفة بمصر لبنيه وبني بنيه     

 وقد تقدم هذا المعنى عند قتل        ، ن السادس أبدا ال يكون إال مقتوال أو معزوال        السادس فمات مقتوال أل   

 سادس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وثبتت الخالفـة           ألنه كان ه ،   الحسين بن علي رضي اهللا عن     

 ولما مات العزيز قتلته أخته وولت ابنهـا الظـاهر ثـم              ؛ هذا المعنى في هذه األمة في جميع البالد       

د عاب ال ى ابنه  ثم ول   ؛ المستنصر ثم المستعلي ثم اآلمر ثم الحافظ  ثم الظاهر وهو السادس فخلع وقتل             

ب الذين ملكوا مصرا ، أولهم صالح الدين الناصر ثم ابنـه            أيولك بنو    وكذ  .ثم العاضد وهو آخرهم   

  ، العزيز ثم أخوه الفاضل ثم صالح الدين ثم العادل ثم الكامل ثم العادل الصغير فخلعه أرباب دولته                

 وكذلك األتـراك ، أولهـم عـز الـدين بابـك       . آخرهمووولوا أيوب الصالح ثم ولده المعتصم وه   

 وهو سادسهم خلع عـن   سالبسفر ثم محمد السعيد ثم العادلظمنصور ثم ابنه الم  الصالحي ثم ابنه ال   

  . وملك المنصور قالوون وهو آخرهم ملكه

د اهللا الشيعي الذي تسمى بالمهدي وكان سبب نيله الملـك أن            ين فأولهم عب  يدييوأما شيعة العب    

يقدح العيون العمي ويـداويها      سمي القداح ألنه كان      - حمد بن عبد اهللا القداح    أالحسن بن محمد بن     

خرج منها ودائع كانت له فيها مـن        أ 1 سلَمية  لما قدم إلى المدينة    -وهو من ذرية علي بن أبي طالب      

 فتبنـاه الحـسن      ،  وتزوج امرأة جميلة الصورة وكان لها ولد من غيـره           ، قبل جده عبد اهللا القداح    

لعالمات فكان ذلك الولد داهيـة عظيمـة ،         وعلمه أسرار اإلمارة وأحكام الدعوة وأعطاه األموال وا       

أمر أصحابه بطاعته وخدمته ورسم نسبه إلى الحسن وليس هو أباه وإنما نسبه مجهول األصل حتى                

 وهو عبد اهللا بن الحسن بن علي بن محمد بن موسى بن جعفر بن محمـد                 ؛قيل أن أباه كان يهوديا      

 ولما تـوفي     .نه أبو القداح حقيقة   ألناس  بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، وزعم بعض ا            

 سـنة تـسع وسـبعين ومـائتين ،          ة فدخل إلى بالد إفريقي    ، 2الحسن باليمن أرسل إليه أهل المغرب     

تمذهب بمذهب الشيعة ودعا النـاس      ثم   3هو الذي بنى المهدية    و فخطبوا عليه وسموه أمير المؤمنين    
                                                                                                                                              

:     ج . ت . بيـروت ، د : ومي البغدادي ، دار صادر للطباعة والنشر للشيخ اإلمام شهاب الدين أبي عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الحموي الر  

  . 231-228:  ، ص 1
إنه لما نزل بأهل المؤتفكة ما نزل من العذاب رحم اهللا منهم مائة نفس فنجاهم فـانتزحوا إلـى سـلمية        :  قيل سلَمية قرب المؤتفكة فيقال     1

:  ، ص 3: مها فقالوا سلمية وهي بالشام ، انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ، ج فعمروها وسكنوها فسميت سلم مائة ثم حرف الناس اس   

:  ، ص 3: ، ج . ت . بيروت ، د:  ؛ معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع ألبي عبيد البكري األندلسي ، عالم الكتاب 240-241

751 .   
 .إلى االبن المتبنى  أي 2
   . 229:  ، ص 5: انظر معجم البلدان للحموي ، ج . ية واألخرى اختطها عبد المؤمن بن علي قرب سال إحداهما بإفريق:  المهدية 3
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به وهو أول الشيعة ، ثم ولى بعده ولـده القـائم    فمن تبعه أحسن إليه ومن أبى عليه عاق ،إلى مذهبه 

 وجـوهر الرومـي مدينـة        مصيلة دخل قائده أ الذي    وهو ثم إسماعيل المنصور ثم ابنه المعتز باهللا      

 البنـه   ا وخربها ثم بنى مصر الجديدة سنة ثالث وخمسون وثالثمائة ، وأورث الخالفة فيه              ، 1مصر

 فخرج يطوف في البالد مستخفيا وتزوج إلى شـرق          ، ديينيحمد وهو سادس العب   أالعزيز ثم الحاكم    

حد ، فغاب خبره فطلبوه فوجـدوه  أ يطوف في البالد على زي تاجر ال يعرفه   عادتهحلوان ، وكانت    

الظاهر   فولى الخالفة بعده ابنه علي أبو الحسن        ، مقتوال في بركة من ماء مع سبعة نفر من أصحابه         

وولى بعده   ،    عبد المجيد الحافظ ثم الظاهر وهو السادس فقتل        ثم المستعين ثم المستعلي ثم األمين ثم      

ديين سنة سبع وستين وخمـسمائة فـي أيـام          ي وانقضت دولة العب    ؛ ابنه الفائد ثم العاضد بن الحافظ     

   .المستضيء بنور اهللا بن المشجد العباسي

ان ثم أخوه   ديين السلطان يوسف السعيد بن أيوب ثم ابنه العزيز عثم         يثم كان بمصر بعد العب      

 فخلع وهو سادسهم،     ، بو بكر بن أيوب ثم محمد الكامل ثم العادل الصغير         أالفاضل ثم العادل الكبير     

شرف بن يوسف بن شجرة الدر ثم ابنه المعز ثـم   يوب بن الكامل ثم ابنه تورون شاه ثم أخوه األ         أثم  

بنه محمد السعيد بن كرخان      ثم الظافر فيبوس ثم ا      ، ابنه علي المنصور ثم المظفر وهو السادس فقتل       

 شرف خليل ثم القاهر مدرك وهـو الـسادس        ثم أخوه العادل تالوس ثم المنصور قالوون ثم ابنه األ         

 ثم رده إلى الخالفة ثم خلع ثانيـا ،           تبقاوخاخ  ثم الناصر بن منصور فخلعه العادل       ، بويع يوم واحد  

  ثـم   بن المظفـر    الحيق  المنصور  ثم  العادل تبقاوخاخ  ثمخلعه قشاطير مملوك أبيه المظفر بيوش ،        

 وبويـع أخـوه      ،  فخلع وكحلت عيناه ثم قتل      ، المنصور بن الناصر ثم أخوه االشرف وهو السادس       

حسن ثم المنصور علي بن      حمد ثم إسماعيل الصالح ثم شعبان ثم المظفر حاجي ثم الناصر           أ الناصر

 الناصر ثم أخوه العزيـز   حولده فر  ثم   قشرف شعبان ثم علي المنصور ثم الظاهر يوق       الصالح ثم األ  

 ثم بويع المستعين ثم أبو النصر الشيخ ثم ابنه المظفر ثم الظاهر تبر ثـم          ، قتل وهو السادس   فخلع و 
                                                

 لم تكن مصر آنذاك مدينة والظاهر أن الكاتب أراد بمدينة مصر مدينة منْف أو منفس وهي بحسب ياقوت الحموي اسم مدينـة فرعـون            1

 بن عبد الحكم بإسناده  أن أول من سكن مصر بعد أن أغرق اهللا تعالى قوم نـوح  قال عبد الرحمن بن عبد اهللا     « : وقال الحموي   . بمصر  

عليه السالم بيصر بن حام بن نوح فسكن منف وهي أول مدينة عمرت بعد الغرق فكانوا ثالثون نفسا هو وولده ، منهم أربعة أوالد قد بلغوا 

﴿ ودخل المدينة على حـين      :  عربت فقيل منف وهي المرادة بقوله تعالى      وتزوجوا فبذلك سميت مافه ومعنى مافه بلسان القبط ثالثون ثم           

، وآثار هذه المدينة وحجارة قصورها إلى االن ظاهرة بينها وبين الفسطاط ثالثة فراسخ وبينها وبين عين ) 15: القصص(غفلة من أهلها ﴾ 

﴿أليس لي ملك مصر وهذه األنهار تجري       :   ولذلك قال  شمس ستة فراسخ وقيل إنه كان فيها أربعة أنهار يختلط ماؤها في موضع سريره             

في حين ذكر عبد القادر بوبايـة       . »، وكانت منف أول مدينة بنيت بأرض مصر بعد الطوفان         ) 15: الزخرف(من تحتي أفال تبصرون ﴾      

انظر معجم البلدان . ي كتابه محقق كتاب مفاخر العرب أن مدينة مصر يقصد بها الفسطاط وهذا ما يزكيه محمد بن عبد المنعم الحميري ف       

م  لمؤلف مجهول ، دراسة وتحقيق عبد 1312/ هـ712 ؛ كتاب مفاخر البربر المؤلف عام 214 – 213:  ، ص 5: لياقوت الحموي ، ج 

د المنعم  ؛ الروض المعطار في خبر األقطار لمحمد بن عب134:  ، ص  2005الرباط ،   : القادر بوباية ، دار أبي رقراق للطباعة والنشر         

   .441:  م ، ص 1984بيروت ، : الحميري ، تحقيق إحسان عباس ، مكتبة لبنان 
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 ذكرنـاهم  وإنمـا   .ف وهو اآلن حي   حمد المقيد ثم الظاهر خشقوم ثم المؤلَّ      أينان ثم   إشرف  محمد األ 

علي رضي اهللا عنه إلى آخر هذه الملة في نكبـة         اهللا تعالى من وقت قتل الحسين بن         لنقف على سر  

   .األقاليم  كل سادس في سائر

    

  وذكر أصلهم ونسبهم وموضع نشأتهم ونقلتهم وأولهم وآخرهمالبربرخبر ملوك  

  

وكذلك ملوك البربر وهم أهل المغرب األقصى بعد أن تركوا أصـلهم ونـسبهم وموضـع                  

 سام فانهزم بنـو   بنيعلم السير أن بني حام تنازعوا مع     فذكر أهل     ؛ نشأتهم ونقلتهم وأولهم وآخرهم   

رض مصر إلى آخر المغـرب    أاتصل بنوه من    ف وتناسلوا فيه     ،  وخرج إلى المغرب هو وبنوه      ، حام

 فكانت ذرية حـام فـي        ،  وكان بسواحل المغرب األقصى اإلفرنج واألفارقة       ، إلى مجاوره السودان  

رض أ وبقيت أكثر أوالد حام في بالد فلـسطين مـن            لدان ،  األول في الب   المداشر والخيام واألعاجم  

    . وهو أول نبي أتاه اهللا الملك وعلمه مما يشاء ،الشام إلى زمن داود عليه السالم

 ، كل ملك يسمونه جالوت كما سميت الفرس ملـوكهم األكاسـرة             1وكان فيهم ملوك الخالفة     

 ملك البربر أمر بخـروجهم مـن    ،اود جالوتفلما قتل د .  وحميرقيالرب األ عوالروم القياصرة وال  

حتـى   2ة ونحو الـزاب  فساروا نحو إفريقي    ، بالد كنعان بفلسطين وأمر بجالئهم إلى جزيرة المغرب       

 ، وصاروا يتبعـون القطـر باإلبـل         ضاقت بهم تلك البالد وامتألت بهم الجبال والكهوف والرمال        

 وبقيت البربر فيما عدى      ،  فانحازت للمدن   ، م دفعه  ردهم وال   ولم يقدر اإلفرنج على    وبيوت الشعر ،  

 يعبد كل واحد منهم ما شاء من األديان الفاسدة ، فمـنهم              ،  وهم مع ذلك على أذكار مختلفة       .المدن

 ومعهم رؤساء وملـوك وكهـان ،         ، إلى زمن اإلسالم   من تنصر ومنهم من تهود ومنهم من تمجس       

   .3ولهم حروب ومالحم عظام مع من قارعهم

حميـري بـأمر   الفريقس ا ولما ساقهم   ، حد أنهم من بقايا العماليق    ألم يشك   « : قال الطبري          

سموا البالد التي سكنوا بها باسم الذي ساقهم إليها ، فلما رآهم افريقس تبربروا صـار                 نبي اهللا داود  

  :يقول

                                                
  .الجاللية بدل الخالفة وهو الصواب ) ر( جاء في نسخة 1
انظر .  الزاب يقع على أطراف الصحراء من عمل إفريقية ، وهو مدن كثيرة من بينها المسيلة ، نقاوس ، طبنة ، بسكرة ، تهودة وغيرها 2

 ؛ الروض المعطار في خبـر األقطـار         692: ص   : 2: جم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع ألبي عبيد البكري األندلسي ، ج              مع

   .  282-281: لمحمد بن عبد المنعم الحميري ، ص 
الشطيبي بالحرف الواحد عند  الجدير باإلشارة أن صاحب االستقصا ألخبار دول المغرب األقصى أبو العباس خالد الناصري ، قد نقل عن 3

  .61-60:  ، ص 1:  ، ج 1954الدار البيضاء ، : انظر االستقصا للناصري ، دار الكتاب . القول في نسب البربر وبيان أصله 
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 من بالد الضنك للخصب العجيب   *** كنعان لما سقتهاتبربرت       

  1»ـب  فازت البربر بالعيش الخص ***دـلقرض سكنوها وأإلى. 

  

 القـبط   البربر من « : نساب  األوقال اإلمام أبو عمر بن عبد البر صاحب التمهيد في كتاب              

  ،  أول ما نزل قبط بن حام مصر وأورث بها بنيه           ، والقبط هو ولد قبط بن حام بن نوح عليه السالم         

ذلك لما صـار    ف البربر   م تسميته وأما . »ت البربر لَسّنَوهم القبط التي كانت ملوكهم الفراعنة ومنهم تََ       

 كان له ولد يسمى بر فخرج مغاضبا ألبيه وإخوته إلى ناحيـة المغـرب                ، ملك مصر لقيس عيالن   

 وقد ذكرهم رسول اهللا صلى اهللا عليـه          . فسموا بربرا   ،  أي توحش في البراري     ، بربرفقال الناس   

  ، فأنـصاري الـذين أووا ونـصروا    ،إن لي أنـصارا  {:  وسلم بهذا االسم في بعض أحاديثه فقال 

 وقد كان من جدودهم من يوصيهم بإتباع         .2} وأنصار ذريتي البربر الذين يأوون ذريتي ويكرمونهم      

نه سكن بالمغرب أربعة عشر ولدا من بنيـه         إ ف  ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كالنعمان الحميري       

  .  به واتبعوه فآمنواسيبعث نبي كريم اسمه محمد : وقال 

 ولده برا بذلك ولم تزل األكابر يتفاخرون بجدهم قـيس وببـر             ى أوص 3وكذلك قيس عيالن    

ويرون ألنفسهم الفضل بذلك حتى قال بعض بني أمية وهو زيد بن خالد في قصيدة طويلـة  يـذكر           

  :  فقال  ،نساب القبائلأفيها 

  

 األول 4رـــالغ قيس عيالن لنا  *** ابنا ــأيها السائل عن أنس  

 لــاإلب ارـحن 5رز األمانيـ ط  ***نحن حقا من بني بر الندى  

  وحل الذي عرف المجد وفي المجد ***النــبن عياوبنو بر بنو   

 لـــج أ قيس  وببربر يعتز في  ***ربرهاـ بنـيإن قيسا يعز  

 لــر فكاك الكبــكباأل ا ـجدن*** ه ــنأر بقيس ـنا الفخـفل  

 لــ دل على الخيردن الخيرـ مع ***مــن هعيال قيس إن قيسا 

                                                
 ، 1:  هــ ، ج  1407: بيروت ، الطبعة األولى :  انظر تاريخ األمم والملوك لمحمد بن جرير الطبري أبو جعفر ، دار الكتب العلمية             1

  .261: ص 
 لم أعثر على على هذا الحديث وال على غيره من األحاديث المتعلقة بالبربر في الكتب الصحاح ، غير أنه مذكور في كتاب مفاخر البربر  2

  .  181-180: لمؤلف مجهول ، دراسة وتحقيق عبد القادر بوباية ، ص 
 .بقيس غيالن ) ر( ذكره الناسخ في نسخة 3
 .الجد األول ) ر( جاء في نسخة 4
 .لمدى األزمان بدل طرز األماني ) ر( جاء في نسخة 5
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 1لــس األ  ملكوا األرض بأطراف***مـ إنهـيالبربر قوم حسبي 

  

 وكان عليهـا   ،استفتحت مدينة مصر رضي اهللا عنه و  ولما كان في خالفة عمر بن الخطاب        

بـن   و فقال لهم عمـر     ،  فقدم عليه ستة نفر من البربر محلقين الرؤوس واللحى          ،  بن العاص  وعمر

ـ أوصونا   ن جدودنا قد   أل  ، رغبة في اإلسالم  : ما الذي جاء بكم ؟ قالوا       : العاص    فـوجههم    .ذلكب

 يخبره بما قالوا ، فلمـا       ووكتب له عمر   رضي اهللا عنهما ،       بن العاص إلى عمر بن الخطاب      وعمر

مـن  : وفدوا عليه وهم ال يعرفون لسان العرب كلمهم الترجمان على لـسان العـرب وقـال لهـم      

؟ قـال شـيخ مـن        هل سمعتم قط بهؤالء   : نحن بنو مازيغ ، فقال عمر لجلسائه        : قالوا  فعرفون؟  ت

 أبيه وإخوتـه،   هؤالء البربر من ذرية قيس عيالن لما خرج مغاضبا عن             ، يا أمير المؤمنين  : قريش

لخيـل   نكـرم ا   :قالوا  ؟   تكم في بالدكم  اما عالم و:  فقال لهم عمر     ؛ البرية    في خذأبربر أي   : قالوا  

 واهللا لقد كنت مـع       :؟ قالوا ال ، فقال عمر       تقتدون بها  أعالملكم  أ  : فقال لهم عمر   النساء ،  2ونهين

 فقال لي رسـول اهللا       ،  في بعض مغازيه فنظرت لقلة الجيش وبكيت        صلى اهللا عليه وسلم    رسول اهللا 

 لـيس لهـم    ،لمغـرب ن اهللا سيعز هذا الدين بقوم من اإتحزن ف  ال ،يا عمر  : صلى اهللا عليه وسلم   

فالحمد هللا الـذي    : ثم قال عمر    . مدائن وال حصون وال أسواق وال عالمات يقتدون بها في الطرق            

مسـواهم مـن     على مـن   حوائجهم وقدمهم    وأجزل وأكرمهم لهم عمر    أحسن ثم   .برؤيتهم   علي   ن 

وكانوا من   . 3مين اجعلهم على مقدمة المسل     أن  بن العاص  و عمر إلى ، ثم كتب     إليهمالجيوش القادمة   

                                                
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ :  أبيات زيد بن خالد التي يمدح فيها البربر نجدها كذلك عند ابن خلدون ، انظر تاريخ ابن خلدون المسمى 1

  . 125:  ، ص6:  م ، ج 2000وت ، بير: العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر ، دار الفكر 
مفـاخر  ( نصون النساء بدل نهين النساء ، وذكر المحقق أنه في األصل :  هذا الحديث ذكره صاحب كتاب مفاخر البربر إال أنه جاء فيه  2

  . 180: انظر مفاخر البربر، ص. جاء نصينوا )  البربر 
. اب مفاخر البربر بألفاظ متقاربة مع بعض التغيير ال تقدح في معنى الرواية           ذكر هذه الرواية كل من الناصري والدرجيني وصاحب كت         3

 ؛ طبقات المشائخ بالمغرب ألبي العباس الدرجيني ، تحقيق إبـراهيم طـالي ،               74:  ، ص    1: انظر االستقصا للسالوي الناصري ، ج       

 – 180: ؛ مفاخر البربر لمؤلـف مجهـول ، ص    18 -17:  ، ص   2: م ، ج    1974/ هـ  1394،  ) الجزائر(قسنطينة  : مطبعة البعث   

181   .  
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 1ملـز  وهو مـن بحـر القُ  آخره ، إلى الزمان   أول ولم يزل المغرب للبربر من        ، أفخاذ مختلفة شتى  

  . إلى براري السودان 2الخارج من بالد اليمن إلى بحر الخزر

صلى اهللا عليه وسلم أعطت جاريتها صدقة بعد وفـاة           فاطمة بنت رسول اهللا      أنوفي الخبر     

، إيتيني به  السوق فمن يقبل منك هذه الصدقة        إلىامض  : لها   ت عليه وسلم وقال   رسول اهللا صلى اهللا   

؟ فقـال  صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا    بنت  السوق وقالت من يقبل مني صدقة      إلىفمضت الجارية   

:  الصدقة وقالت لـه       صلى اهللا عليه وسلم ، فأعطته       رسول اهللا   آل  موضع صدقة  أنا  :رجل مغربي 

السمع والطاعة ، فلما بلغ البـاب نظـرت إليـه    :  فقال صلى اهللا عليه وسلم ،   ل اهللا   جب بنت رسو  أ

صـلى اهللا عليـه     وقد قال لي رسول اهللا       ،    هذا رجل بربري    :وبكت وقالت رضي اهللا عنها    فاطمة  

 أوالدهـم لكل نبي حواري وحواري ذرية البربر ، يا فاطمة سيقتل الحسن والحسين وتفر              {   :وسلم

أكرم ذريتي وأعزها ، أما أنهـم        فيا شؤم من فعل بهم ذلك وطوبى لمن           ،  البربر إالحد  أ يأويهمفال  

سيقومون بهذا الدين على المنهج الواضح ، وكأني أنظر إلى البربرعلـى الخيـل الـشهب ، علـى           

رؤوسهم العمائم ، والنصر يسير أمامهم أربعين حتى يربطوا خيلهم بزيتون فلـسطين ، ويقـسمون                

   .3}لمنقبات ، ويبيعونهم بالدراهم والفلوس العربيات ا

  

 خبر جزيرة البربر  

  

رض البربـر جزيـرة     أ أنوقد ذكر علماء التاريخ كابن الجزار والمسعودي ومن شـابههم                  

 ومعه   ،  باب واحد من ناحية المشرق     إال وليس لها     ، جهاتالالمغرب التي دارت بها البحور من كل        

  ،  يخلطهما أن بن هارون الرشيد     المأمونوقد هم    . 4 بحر الروم  إلىمسيرة يومين من بحر السويس      

                                                
 في النسخ الثالثة ورد قلزوم بدل قلزم ، وهو شعبة من بحر الهند أوله من بالد البربر والسودان ، على ساحله الجنـوبي بـالد البربـر           1

وسمي بحر القلزم   ...« : د عرفه باآلتي    والحبش وعلى ساحله بالد العرب وعلى يمينه عدن ، يسمى حاليا البحر األحمر ، أما الحموي فق                

أما ما كان من بحر الهند من : قلزما اللتهامه من ركبه وهو المكان الذي غرق فيه فرعون وآله ، ووصف القلزم أبو الحسن البلخي ، فقال 

 انظر .»... عرضا عبر ثالث ليالالقلزم إلى ما يحاذي بطن اليمن فإنه يسمى بحر القلزم ومقداره نحو ثالثين مرحلة طوال وأوسع ما يكون

   117-116:  ؛ تقويم البلدان لعماد الدين إسماعيل ، ص 387:  ، ص 4:  و ج 344:  ، ص 1: معجم البلدان لياقوت الحموي ، ج 
 بحر قزوين هو بحر مغلق يقع في غرب آسيا ، وتطل على بحر قزوين خمسة دول هي روسـيا وإيـران وأذربيجـان وتركمانـستان                          2

هو بحر طبرستان وجرجان وآبسكون كلها واحد، وهو بحر واسع عظيم ال اتـصال لـه   « : اخستان ، وقد عرفه ياقوت الحموي فقال وكاز

   .342:  ، ص 1: انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ، ج . » ...بغيره ويسمى أيضا الخراساني والجيلي 
جده مطوال عند صاحب كتاب مفاخر البربر بألفاظ متقاربة ال تخرج عن سـياق   هذا الحديث كمثله غير وارد في كتب الصحاح إال أننا ن       3

   .184 – 182: معنى الحديث ، انظر كتاب مفاخر البربر ، ص 
 هو البحر األبيض المتوسط حاليا ، ابتداؤه من طنجة يخرج بين سبتة وطنجة وغيرهما من بر العدوة ، ويسمى هناك بحر الزقاق وهـو                  4

  .27: انظر تقويم البلدان لعماد الدين إسماعيل ، ص . إلى الجزائر وتونس ضيق يمتد ليصل 
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 وهـي   .لهـا ا فتركها علـى ح  ، جد لها مدخالن م ولاإلفرنجعمرها  إذا  فقيل له كيف بهذه الجزيرة      

 1 اآلخذ من باب المنـدب قلزمالجزيرة وسط البحار ، وقد دارت بها من كل جهة ، فمن الشرق بحر        

حد أين  أ ومن جنوبها وغربها البحر المحيط الذي ال يعلم           ، إلى عجرود  طورعلى اليمن إلى مدينة ال    

 إلى بالد المقدس من ناحية الـشام ،  اإلفرنج ومن جهة الشمال بحر الخزر وهو بحر    ، منتهاه إال اهللا  

   . بين السودان والبربرةفي وسط هذه الجزيرة جزيرة هي صحاري السودان الحاجز

  

 خبر نهر النيل 

  

 يخـرج مـن جبـل     ، الجزيرة نهر هو النهر األعظم الذي ال يشبهه نهر في الدنيا   وفي هذه   

لـون بـألوان    هو جبل يتلون من أول ليلة من الشهر العربي ، ي           ، و   الذي وراء خط االستواء    2رمالق

 ويخـرج    ، نوار ذلك الجبل  ألكثيرة حتى إذا كمل القمر في وسط الشهر ال تستطيع العيون أن تنظر              

 وهي تتلون بألوان كما      ،  الجبل عيون من المياه وتجتمع في بحيرة عظيمة حول الجبل          من تحت هذا  

 أم كالهما يتلون من     ، هل الجبل يتلون من البحيرة أم البحيرة تتلون من الجبل          ىيتلون الجبل فال يدر   

 منـه  كبـر أ ثم يخرج من هذه البحيرة نهر النيل الذي ال أعجب منه وال  .علم بذلكأنور القمر واهللا   

نهـار  أومن العجائب أن جميع    .  إلى بــالد جناوة   3بةونهار لبالد الن  أ ويتفرع منه     ، نهرا في الدنيا  

نه يـشق خـط االسـتواء    إالدنيا تجري للمشرق والمغرب وال يجري للشمال نهر إال النيل وحده ، ف     

 5سيحري مدينة تنّ  السودان إلى مصر إلى أن يقوم في ب        إلى   4 كوكو ويسير إلى بالد الحبشة إلى بالد     

                                                
 ورد في األصول الثالثة المعتمدة عليها في التحقيق منذر وهو تصحيف من الناسخ للمندب ، والمندب مضيق في جبل كان في الـيمن،                         1

رجال حتى قدوه بالمعاول ألنه كان حاجزا ومانعا للبحر عن وهو اسم ساحل مقابل لزبيد باليمن ، هو جبل مشرف ندب بعض الملوك إليه ال

 ؛ معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع ألبـي  209:  ، ص 5: انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ، ج . أن ينبسط بأرض اليمن   

   . 1269:  ، ص 4: عبيد البكري األندلسي ، ج 
إلى القمر الذي في السماء والبعض اآلخر يضم القاف ويسكن الميم ، مثل جزيرة الـزنج   قد اختلف في ضبطه ، فبعضهم يجعله مضاف    2

 درجة جنوب خط االستواء ، ومنه منابع نيل مصر من عشر مسيالت         11في أقصى الجنوب ، وهو جبل في الخراب الجنوبي ، وعرضه            

  .25 -24: بلدان لعماد الدين إسماعيل ، ص انظر تقويم ال. تنحدر منه ، ولم يثبت وصول أحد إليه بل شاهدوه عن بعد 
   . 309-308:  ، ص 5: انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ، ج .  اسمها كذلك دمقُلة وتقع شمال السودان وجنوب مصر 3
غانة وشرقه  حسب عماد الدين إسماعيل فإن صاحب تلك البالد كافر وقيل أن من مدينة كوكو إلى غانة شهر ونصف ، من غربه مسلموا 4

  .157: انظر تقويم البلدان لعماد الدين إسماعيل ، ص . مسلموا الكانم 
 جزيرة في بحر مصر قريبة من البر ما بين الفرما ودمياط والفرما في شرقيها ، وهي وسط بحيرة تعرف ببحيرة تنيس ، والحال فيهـا                     5

 ، وليس بتنيس هوام مؤذية ألن أرضها سبخة شديدة الملوحـة ، وسـميت   كالحال في دمياط إال أنها أجل وأوسط وبها تعمل الثياب الملونة 

-118: انظر تقويم البلدان لعماد الدين إسـماعيل ، ص          . تنيس بإسم تنير بنت دلوكة الملكة وهي العجوز صاحبة حائط العجوز بمصر             
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 فيخرج على األرض عشرين      ،  وإذا قل ماء جميع األرض تقوى النيل وزاد وفاض          ، 1ومدينة دمياط 

 ، والذي يخرج منه لجناوة ال يصل إلى البحر          قل وأكثر بحساب انخفاض األرض وارتفاعها     أميال و 

اح وفرس المـاء     كالتمس  ،  وفيه عجائب وغرائب يطول ذكرها     األعظم ، بل حده منتهى معمورهم ؛      

 يحبس السمك بجناحيه ثم يلتقمه       ،  وهو حوت كبير في غاية الكبر       ، والدال الذي ال يعلم قدره إال اهللا      

 والنيل ينزل من جبال الذهب المجلـوب         .ير ذلك غ و ر وإذا أوقف جناحه يكون كأكبر األسوا       ، بفيه

زنج إلى الحبشة إلى مـصر إلـى    جبل األركان إلى الإلى ثم ينتهي ي ، وتسمى جبال توت ، منه التبر 

  . البحر

 وهـو  2ن ، وقد شق هذه الجزيرة جبـل در    هنا ال تسع فعجائبها  وأما صحاري هذه الجزيرة       

  ، كبر جبال الدنيا ، الطرف الغربي منه متصل بالسوس والطرف الشرقي ينتهي إلى قرب مـصر               أ

ربر هذا الجبل من أوله إلى      وفيه معادن مختلفة من جميع أحجار األرض وأجسادها ، وقد عمرت الب           

   . وأكثرهم من ناحية المغرب األقصى ،آخره

  

  خبر إسالم البربر وذكر قبائلهم 

  

سـلم  أ ، و رضـي اهللا عنـه    سلموا عند عمـر     أ نالذي ولما أسلمت البربر على يد الستة نفر        

ـ    أ و رضي اهللا عنه ،   بعضهم في زمن عثمان      ن سلم بعضهم لما دخل المغرب عقبة بن نافع فـي زم

وقد كان من    . وة األندلس وسكنوا بها واستوطنوها    د فجاز منهم كثير لع     ، معاوية واستفتحت األندلس  

البربر ببالد األندلس أمراء وقواد وعلماء وقضاة وكتاب وصالحون وأولياء ، مـنهم مـن ينـسب                 

بنـي   ومـنهم ل  ،يالن ومنهم لبني خزر وبني عويجـة  ومنهم الليفرنلصنهاجة ومنهم لزناتة ومنهم  

 ومـن   . ، واسم زناتة جانا بن يحيى بن تمزيت بن ضريس بن هـديال               وال وزناتة ررزين وبني ز  

 دخل األندلس مع طارق في الفتح        ، لياس المغيلي إ وهو محمد بن      ، البربر أمير ثغور وادي الحجارة    

                                                                                                                                              
: قطار لمحمد بن عبد المنعم الحميري ، ص  ؛ الروض المعطار في خبر األ55-51:  ، ص 2: ؛ معجم البلدان لياقوت الحموي ، ج 119

137 
انظر معجم .  مدينة مصرية على ساحل البحر قريبة من تنيس ، وإليها ينتهي ماء النيل وهي مسورة على البحر عند مصب النيل الشرقي 1

 ؛ الروض المعطار في خبر 117-116:  ؛ تقويم البلدان لعماد الدين إسماعيل ، ص    475-472:  ، ص    2: البلدان لياقوت الحموي ، ج      

   .  257: األقطار لمحمد بن عبد المنعم الحميري ، ص 
 هو جبل بالمغرب مشهور يعرف بسقنقور ، وهو جبل عظيم معترض بالصحراء يبتديء من ساحل البحر المحيط عند آسفي ، وينتهـي                     2

وكذلك ذكره عماد  . 88 و 37:  ، ص 6: ، ج ) ب العبركتا(انظر تاريخ ابن خلدون . إلى أرض برقة وهي في الجانب مما يلي مراكش 

  .234:  ؛ الروض المعطار في خبر األقطار لمحمد بن عبد المنعم الحميري ، ص 135  و 123:  الدين في مؤلفه تقويم البلدان ، ص 
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نـي   وهم نفزاليـون مـن ب    ،  ومنهم أمراء بشاطبة    ،  المكناسي 1وسن ومن األمراء ابن وانس     ، األول

 وجميـع وجـوه     صبغ الهواري  ومنهم األ   ، عزلون ، ومنهم بقرطبة قضاة وعلماء كالقاضي العباس       

  عبـد  ومنهم محمد بـن     ،  ومن بني قدير   طي ومنهم من بني الغمرا    سرقسطة وأمراؤها من البربر ،    

بي مـن  رو ومنهم اَأل ، بقرطبةيومنهم بني يحيي ، ثار ببالد ماردة أيام بني أمية ،  مودصالجبار الم 

 فأول من ولى منهم بقرطبة محمـد بـن           .كبر ملوك البربر  أبني سالم ومن كتامة ومن لمتونة وهم        

 ، ثم محمد بـن      3 بن الحاج ، ثم محمد بن أبي زنقي        ثم عبد اهللا    ثم أبو محمد تاشفين ،        2 بيليكان دلي

 مع أن    ، وبسرقسطة وبمرسية وبلنسية  شبيلية وبغرناطة إ بن يديان وكثير منهم ب     مزدلي ، ثم عبد اهللا    

حوازها إلى  أ منهم لواتة ونفزة بطرابلس و      وال يحاط بأرهاطها سكن ،     قبائل البربر ال تحصى كثرتها    

 منهم صنهاجة وكتامة ودكالـة  .األقصى  السوس إلى طنجة إلى سجلماسة إلى 4 إلى تاهرت القيروان

 كل ولد    ،  عشر ولدا  أربعة  وكان له  أ ،  سب منزواطة ولمتونة وهم أبناء لمت       وم وفطواكة وهسكورة 

  ،  وهـو أبـو صـنهاجة       ، زنـاج أومزطاوة وهسكورة وفطواكة و    منهم نمت  ،   له قبيلة من ظهره   

هـو   ،  و وميتيـوة  ،هو أبو هيالنة ، ويالنوا  ، وهو أبو لمطة  ،  ولمطة  ،  مسفوة و وهو أب  ،ومسفوا

الء كلهم سـموا غمـارة       هؤ  وفُليل ،   ومطماط  ،  وقيل أن غمار بن مصمودة     ة ،  وغمار  ، أبو ميتيوة 

 ومـنهم  5نسبريغ بن روأ منهم من ولد حمير أصلهم عرب ومنهم من ولد   ، ألنهم غمروا في الجبال   

 تهورنا فـي     :قالفتى المغرب   أنه صاهر البربر و   أ إال    وهو يمني   ، 6من ولد المصوار بن السكاسك    

                                                
 ، 1962القاهرة ، : ار المعارف انظر جمهرة أنساب العرب البن حزم ، د.  هو سليمان بن وانسوس ، وجاء في النسختين بن وانسنوس         1

   .499: ص 
 في نسختي الرباط المعتمد عليها جاء في إحداهما باسم محمد بن دلي بن لماكان وفي األخرى محمد بن دلي بن بيكالن ، أما في كتـاب                 2

أبو محمد مزدلي   :  مختلفة   مفاخر البربر فقد ورد أن أول من ولي قرطبة هو أبو محمد مزدلي بن سلنكان ، وهو عند ابن عذاري بأسماء                    

. بن سولنكان أو بوبلنكان أو ملنكان ، أما في كتاب العبر البن خلدون فلم يهتدى السم والد القائد المزدلي لبياض في األصل المعتمد عليه                

 تحقيق إحـسان     ؛ البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب البن عذاري المراكشي ،           189: انظر مفاخر البربر لمؤلف مجهول ، ص        

  .  61:  ، ص 7:  ؛ تاريخ ابن خلدون ، ج 60:  ، ص 4:  م ، ج 1983بيروت ، : عباس ، دار الثقافة 
 سماه صاحب كتاب مفاخر البربر بابن أبي زنفي ، في حين سماه ابن أبي زرع بمحمد بن أبي زلفي وقد واله علي بن يوسف بن تاشفين           3

، األنيس المطرب بروض القرطاس في إخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس البن أبي              190: ص  انظر مفاخر البربر ،     . على قرطبة   

  . 170 و 158:  م ، ص 1972الرباط ، : زرع ، دار المنصور للطباعة والوراقة 
، وهي مدينة مشهورة من  فيما سلف كان اسم لمدينتين متقابلتين بأقصى المغرب يقال إلحداهما تاهرت القديمة ولألخرى تاهرت المحدثة        4

 ؛ تقويم البلدان لعماد الـدين  7:  ، ص 2: انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ، ج . مدن الغرب األوسط على طريق المسيلة من تلمسان    

  .   126:  ؛ الروض المعطار في خبر األقطار لمحمد بن عبد المنعم الحميري ، ص 139: إسماعيل ، ص 
الثانية فقد ورد فيها أوزيغ بن برنوس ، وكل هـذا تـصحيف        ) ر(أوزيغ بن يونس ، أما نسخة       ) ف(ونسخة  ) ر( جاء في إحدى نسختي      5

  .182:  ، ص 6: انظر تاريخ ابن خلدون ، ج . ألوريغ بن برنس حسب ما أثبتناه عند ابن خلدون الذي أكد أنه من عرب اليمن 
 ؛ مفاخر البربـر     182:  ، ص    6: انظر تاريخ ابن خلدون ، ج       .  بن السكاسك     سماه ابن خلدون وصاحب كتاب مفاخر البربر المسور        6

   . 168: لمؤلف مجهول ، ص 
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بن فاتن ومديون بن فاتن     غر  طيل وم غريس وم ض ومن ولده فاتن وتامزيت و      . فسموا هوارة   ، البالد

ـ نـه   أ إال عرب   وأصلهم  ،  قيس بن عيالن    بن يالن بن مصمود بن بر    ابن مديونة و    ايـالن  1الفح

 فمـنهم حاحـا ورجراجـة ووريكـة          ، كل واحد تنسل منه قبيلة    من  المصامدة فولد له أوالد كثيرة      

 كلهـم   ،ل كثيـرة  وقبائ وتحالوتهروجة ودكالة وهنتاتة وبنو ماغوسجميرة وجنفيسة وة و ميروهز

 ؛ وقد كان فيهم قبل اإلسالم ملوك مـن وربـة ونـسبتهم          ن إلى السوس األقصى وما يليها     ربجبل د 

 قبائلهم زواغة وزناتة وزواوة ونفزة ونواتـة        أعالمومن   . 2لألورب بن برنس بن سحفوا بن مازغ      

 مدغيس بن بـر    ىإل منسوب   وأكثرهم  وأفخاذ ال غاية لها ،     شعوب كثيرة  و 3صدينةونفوسة ومغيلة و  

 ، وزواوة هـم  مذالى جإ لخم وإلى ومنهم من ينسب    ، عيالن  قيس ألخيهه  ت ومنهم من نسب    ، بن قيس 

وأكثـر المغـرب األقـصى    أوالد بزواو بن سجان بن يحيى بن ثمازيت بن طريس ، أخو جانـا ،         

   . بن مصمود بن مازيغاليالن ونسبتهم ة ،مصامد

 5 بن مـن اهللا     وحاميم 4جميلالح بن طريف وعاصم بن      ص: وادعى النبوة من البربر ثالثة        

 وفـرض   ، وشرع ديانة برغواطة وجعل لهم صالتين غدوة وعشية فقط   بغمارة ادعى النبوة  6]الذي[

 ، وأمر   حل لهم أكل األنثى من الخنازير     أ و  ، عليهم صوم االثنين والخميس وعشرة أيام من رمضان       

 فبعث إليه الناصر األموي من قرطبة عسكرا فلقوه          ،  وحرم رؤوس الحيوانات كلها    بتذكية الحوت ،  

صـلى اهللا  بقصر مصمودة بقرب طنجة فقتلوه وقتلوا كل من لم يتبع السنة التي أمر بها رسـول اهللا    

 ي وسموا برغواطة ألنه أسس دينهم صالح بن طريف بواد          ؛  وذلك سنة عشر وثالثمائة    عليه وسلم ،  

 ومن هؤالء الثالثة الـذين ادعـوا     .7ل دينهم برغواطي   وسموا كل من دخ    األندلس ، غواطة بغرب   

 في خالفة هشام بـن عبـد الملـك     ، وكان ظهورهم سنة سبع وعشرين ومائة   ، النبوة أصلهم زناتة  

                                                
 .، لذا كان من الواجب تغيير الخاء حاءا لكي يستقيم المعنى   في األصول الثالثة وردت كلمة خالف بدل حالف1
 . سجفوا بدل سحفوا ) ر( ورد في نسخة 2
الروض المعطار في خبر األقطار لمحمد بـن  .  قرية توجد في بالد عمان واآلخر في كور شذونة باألندلس  هو اسم لموضعين ، أحدهما   3

   .356: عبد المنعم الحميري ، ص 

عاصم بن جبل وسماه صاحب كتاب مفاخر البربر باسم عاصم بن جهل في حين ذكره ابن خلدون بعاصم بن جميـل   ) ر(ورد في نسخة    4 

  . 288:   ، ص 6:  ؛ تاريخ ابن خلدون ، ج 174:  مفاخر البربر ، ص انظر كتاب. اليزدجومي
ن          .  وحامیم بن من اهللا ھو الملقب  بالمفتري یكنى أبا محمد ، وأبوه أبو خلف  5 أ م ھ قریب امیم المشتھر ب ل ح ة بجب تنبأ سنة ثالث عشرة وثلثمائ

سانھم       یھم بل   ؛ البيـان المغـرب البـن عـذاري     288:   ، ص 6: بن خلدون ، ج انظر تاريخ ا. تطوان ، وصنع لھم قرآنًا كان یتلوه عل

األنـيس المطـرب    ؛ 192:  ، ص 1:  م ، ج 1983بيـروت ،   : ليڤي بروڤنسال ، دار الثقافة      . كوالن و إ  . س. ج: المراكشي ، تحقيق    

   .174: لبربر ، ص  ؛ مفاخر ا99-89: بروض القرطاس في إخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس البن أبي زرع ، ص 
 .  كلمة ساقطة في األصل 6
هو صالح بن طريف من وادي برباط من األندلس ، فقيل لكل من دخل ديانته « :  ذكر صاحب كتاب مفاخر البربر صالح بن طريف وقال7

   . 139: انظر كتاب مفاخر البربر ، ص . »برباطي فأحالته العرب بألسنتها فقالت برغواطي 
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 ولم يزل بيدهم حتى خرج عليهم اللمتونيون من الـصحراء مـع         ، 1 واستقر ملكهم بتامسنا    ، األموي

 ولما كان    . والمصامدة 2 وأغمات  الذي كان بسبتة وطنجة     وآخر ملوكهم الحاجب    ؛ عبد اهللا بن ياسين   

ـ   ثار من البربر ميسرة     ، سنة اثنين وعشرين ومائة في خالفة هشام        وهـي أول فتنـة       ، 3ريدغالم

 ويحفش فخذ من زناتة ثـار        ، 4 وثار بعده مهدي بن سوجم اليحفشي       ، ثارت في المغرب بين البربر    

 ، وثـار موسـى بـن العافيـة        6 عليه يوسف بن تاشـفين      غلب أن، ولم يزل بها إلى       5ززاابقلعة ف 

 ملـك موسـى تـازة     أخو زناتة ؛7 ومكناس رجل وهو ابن ورتطف بن يحيى بن تمزيت    المكناسي،

 ولم تزل ذريته إلى ظهـور        ، دارسة وقائع  ثم كانت له مع الشيعة ومع األ        ، وجدةوملوية   و 8تسولو

بن واسول المكناسـي الـصفري       9اوسمق القاسم بن    وثار من البربر أبو    ؛   اللمتونيون بأوالد تاشفين  

  ، اجتمعت عليه الصفرية بالمغرب    الذي لقي عكرمة مولى عبد الرحمان بن عباس ،           مقدم الصفرية 

 ومن بعده كان محمد      ؛ لماسة التي أسسها جده عيسى بن يزيد الصفري سنة أربعين ومائة          جوملك س 

                                                
د من وادي أبو رقراق إلى وادي أم الربيع ، وهو بسيط الشاوية وما جاوره ، وقد انمحى هذا االسم اآلن وبقيت بعض األسر     البسيط الممت  1

انظر جنى زهرة اآلس في بناء مدينة فاس لعلي الجزنائي ، تحقيق عبد الوهاب بن منصور ، المطبعة                  . المغربية منسوبة إليه كالمسناوي     

  .   129:  ؛ الروض المعطار في خبر األقطار لمحمد بن عبد المنعم الحميري ، ص 12:  م ، ص 1991/  هـ 1411الرباط ، : الملكية 
وهي مدينة تاريخية بقرب مراكش .  تقع شمال جبل درن وهي كانت حاضرة البالد قبل بنيان مراكش ، وأغمات ذات مياه وافرة وكثيرة          2

شتهرت بكثرة من ولد بها أوتردد عليها من العلماء والصلحاء ، كما اشتهرت بإقامة المعتمد بن اضمحلت اليوم ولم يبق منها إال األطالل ، ا

 ؛ جنـى  135: انظر تقويم البلدان لعماد الدين إسماعيل ، ص   . عباد أمير إشبيلية بها جبريا بعدما استولى يوسف بن تاشفين على إمارته             

 ؛ الروض المعطار في خبر األقطار لمحمد بن عبد المنعم الحميري ، تحقيـق               27: زهرة اآلس في بناء مدينة فاس لعلي الجزنائي ، ص         

   . 47-46: إحسان عباس ، ص 
ثم َأنْقَض برابرة المغرب األقصى ألقرب العهود على يد ميسرة المظفري أيام هشام بن عبد        « :  سماه ابن خلدون ميسرة المظفري وقال        3

انظـر  . ل عمر بن عبد اهللا وملكها واتبعه البربر وبايعوه بالخالفة، ولسوء سيرته قتله البرابـرة  ، وذكر أنه زحف إلى طنجة وقت» الملك  

  . 226:  ، ص 4:  و ج 394:  ، ص 1: تاريخ ابن خلدون ، ج 
  . 245:  ، ص 6: انظر تاريخ ابن خلدون ، ج .  ذكره ابن خلدون في كتابه باسم المهدي بن توالي وقال من بني يحفش 4
الواقعة خلف مكناس والتي فيها الحاجب وأزرو وخنيفرة ، وهـذه           ) األطلس المتوسط (ي قلعة قريبة من مدينة مكناس في جبال فازاز           ه 5

 .   38: ؛ جنى زهرة اآلس لعلي الجزنائي ، ص  245:  ، ص 6: انظر تاريخ ابن خلدون ، ج . الجبال تنحصر بين نهري سبو وسال 
طمة ، ملك في المغرب من جزائر بني مزغنة إلى طنجة إلى آخر السوس إلى جبال الذهب من بالد السودان ،         أمه من لمتونة واسمها فا     6

 ، شارك في غزوة الزالقة ، وهو الذي بنى مدينة مراكش وساهم في بناء مسجد مراكش بيده ، عمل كبنـاء        400ولد ببالد الصحراء سنة     

:  ،  ج 1973الرباط ، : انظر جذوة االقتباس البن القاضي ، دار المنصور  . 455نة لتواضعه ، دخل مدينة فاس قوة بعد أن حاصرها س      

  .136:  ؛ كذلك انظر األنيس المطرب بروض القرطاس البن أبي زرع ، ص 547-545:  ، ص 2
ريخه ورصطف بـن   ذكره صاحب كتاب مفاخر البربر باسم ورصيطف بن يحيى بن تمزيت أخو زناتة ، أما ابن خلدون فقد سماه في تا        7

انظر مفاخر البربر لمؤلـف     . مكناسة وأوكتة وورتناج بنو ورصطف بن يحيى        : يحيى وقال أنه بطن من بطون يحيى ، ومن ورصطف           

   . 120:  ، ص 6:  ؛ تاريخ ابن خلدون ، ج 140: مجهول ، ص 
   . 188ص ، : انظر االستقصا ، ج .  مدينة تسول هي عين إسحاق وهي قاعدة موسى بن أبي العافية 8
الثانية وما ذكره ابن خلدون ) ر(مسقوا وهو تصحيف لسمقوا ، بناءا على ما جاء في نسخة     ) ر(و في إحدى نسختي     ) ف( جاء في نسخة     9

   . 172:  ، ص 6: انظر تاريخ ابن خلدون ، ج . في تاريخه 
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 وثار أبو قـرة     ؛ إلى سنة أربعين وثالثمائة      وا ولم يزال   بن مدرار ،   بن ميمون الشاكر هللا وابنه الفتح     ا

المغيلي بتلمسان سنة تسع وعشرين ومائة ، فلم يكن في الثوار مثله على المغرب كله وغلب علـى                  

 من عمل تاهرت ، وملك تامسنا وهو صفروي ينسب إلى مغيـل بـن         1إفريقية كلها وبالد وانشريس   

  ،وثار أبو حاتم يعقوب بن لبيب المغيلي سنة خمسين ومائـة  ، فايز بن أخو جانا بن يحيى جد زناتة    

  ،  إلى أن كان عسكره ثمانين ألف فارس وثالثمائة ألف رجل          ةوغلب على المغرب كله وعلى إفريقي     

  ونـسبه  ، على الشيعة فكانت بينهم حروب ووقائع2دداي وثار مخلد بن ك.ة ذكر هذا في تاريخ إفريقي 

 وهـو الـذي فـتح        ،  ، وثار حباشة بن يوسف الكتـاني       أخو مغراو  وهو    ينتهي إلى جالوت   يفرني

 لعبد الرحمان المنصور ونزلها في البحر بمائتي مركب ، ثم انتقل من االسكندرية إلـى                اإلسكندرية

ثار أبو حدو الكتامي بعد أن كان قائد الـشيعة        و الصعيد فلقيه العباس ، فكانت بينهم مالحم عظيمة ؛        

اط قبل بنيان القاهرة بخمسين عاما ، والذي بنى القاهرة جـوهر الرومـي              لما حصروا مدينة الفسط   

 بالخيزرة ، عدوة    3قائد جيوش المعز، لما صالحوه أهل مصر لما التقى معهم في قصور ابن طولون             

نيل مصر ، ثم بناها في قصور ابن طولون بجزيرة مصر ، فبناها وسماها القاهرة ، ثم حاصـرها                    

فالتقى معه المقتدر باهللا وخلع عليه وعلى مائتين من أهل دولتهم مـن مدينـة            بعده أبو حدو الكتامي     

، ثار أبو الميمون بن يوسف الكتامي وولى المغرب للمهدي الشيعي          سنة ثالث وثالثمائة ؛ و     4الدينَور

 بـن   6شقـو  وثار مناد بـن من     ؛مازيغ بن كنعان بن حام      بن   5برنسبن  ا وكتام هو     ، ونسبه لكتامة 

                                                
 بنواحي تاهرت إلى الجزائر بالمغرب األوسـط        اقعلواو لوانشريس    من الناسخ  وهو تصحيف ) Jerez( جاء في األصول الثالثة الشريس       1

 ؛ 162:  ، ص 6: انظر العبر البـن خلـدون ، ج   . حسب ما ذكره ابن خلدون وصاحب كتاب مفاخر البربر وكذا عبد المنعم الحميري        

   .600: ص  ؛ الروض المعطار في خبر األقطار لمحمد بن عبد المنعم الحميري ، 141: مفاخر البربر لمؤلف مجهول ، ص 
 هذا الرجل من بني واركوا إخوة مرنجيصة ، وكلهم من بطون بني يفرن ، وكنيته أبو زيد واسمه مخلد بن كيداد بن سعد اهللا بن مغيـث          2

 ؛ البيان المغـرب البـن   18:  ، ص 7: انظر العبر البن خلدون ، ج . بن كرمان بن مخلد بن عثمان بن يفرن ، ويفرن هو أبو الكاهنة           

   . 216:  ، ص 1: المراكشي ، ج عذاري 
 هي بنايات  شيدها أحمد بن طولون ليسكنها جنده ، مساحتها ميل في مثله وتعرف بالقطائع وقد أحرقت من طرف محمد بن سليمان سنة                  3

لقاسـم  أبو ا( ؛ كتاب صورة األرض البن حوقل 142: انظر كتاب مفاخر البربر ، ص .  م حتى سارت خرابا بال سكان    904/ هـ  292

 ؛ كتاب النجوم الزاهرة في ملوك مـصر والقـاهرة     138:  م ، ص     1992بيروت ،   : ، منشورات دار مكتبة الحياة      ) بن حوقل النصيبي  

   .   139 – 137:  ، ص 3: ج . ت. القاهرة ، د: ، نشر المؤسسة المصرية العامة  لألتابكي يوسف بن تغري بردي
انظـر  . هي بلدة من بالد الجبل ما بين الموصل وأذربيجان ، وبينها وبين الموصل أربعون فرسخا  تقع غربي همدان بميلة إلى الشمال و 4

 ؛ الروض المعطـار فـي خبـر    545:  ، ص   2:  ؛ معجم البلدان لياقوت الحموي ، ج         415: تقويم البلدان لعماد الدين إسماعيل ، ص        

  .  249: األقطار لمحمد بن عبد المنعم الحميري ، ص 
: انظر تاريخ ابن خلدون ، ج. األصل جاء يونس وهو تصحيف لبرنس حسب ما أثبتناه عند ابن خلدون وصاحب كتاب مفاخر البربر  في 5

  .143:  ؛ مفاخر البربر لمؤلف مجهول ، ص 195:  ، ص 6
. كتاب مفاخر البربـر  منقوش وهو الصواب بحسب ما أثبتناه عند ابن خلدون وصاحب         ) ر(منعاش ، وفي نسختي     ) ف( ورد في نسخة     6

  . 144:  ؛ مفاخر البربر لمؤلف مجهول ، ص 203:  ، ص 6: انظر تاريخ ابن خلدون ، ج 
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.  2 ذكـره الطبـري     ،  ونسبه إلى قحطان بن هود      ، 1وكانيصبن  ا وصنهاج هو     ، الصنهاجيكان  لوت

ولم يـزل ملـك    ؛ ي بن مناد ثم بنوهر وكان بعده ولده زي ، والمغرب إلى البحر ة ، فملك مناد إفريقي  

ـ  ، 3انة وقلعة حماديلْكانوا ببجاية وبالجزائر ومِ   ف  ، المغرب بيدهم متصل مائة سنة     ى أن ولم يزالوا إل

وكثيـر مـن    .  عبد المؤمن فغلب عليهم وحملهم لمراكش سنة سبع وخمسين وخمسمائة          مدخل عليه 

 لما نزل   5منةد البرغواطي بال  4وتغدار القوم على س   أ ومنهم تاشفين الذين      ، ملوك البربر صنهاجيون  

من  اه حداد صل سغوت عبدا اشتر   أو ،    وكان سغوت قد أضرم ناره هناك برا وبحرا         ،  طنجة يبغرب

 وهو الذي بناها وأورثها لبنيه ودعا لهـا         ، مزوسبتة سميت بسبت بن حا     ،   بني برغواطة فثار بسبتة   

 وقيل أنها سميت بسبتة النقطاع المعمور عنهـا          ، سه عليه أحد بسوء إال رد ب    أ فما أرادها     ، بالنصر

ـ    6 وثارت بالمغرب امرأة دامية بنت نيفا       .والسبت القطع  ـ  ، وكانت كاهنـة سـاحرة ملك ة ت إفريقي

 وفي سـنة     ؛ ولها وقائع وحروب عظام ، وقتلها المسلمون في أيام عبد الملك بن مروان            والغرب ،   

اثنين وثالثمائة توجه البربر لحصار مصر في أربعمائة ألف فارس ، وأخبار البربر وحكايـاتهم ال                

   .ء هللا وحدهفي هذه كفاية للمعتبرين وتذكرة للمتذكرين ، والملك والدوام والبقا ، وتنحصر

                                                
: انظر تاريخ ابن خلدون ، ج .  وهو الصواب بحسب ما أثبتناه عند ابن خلدون . يصوكان )ر(وفي نسختي بسوكان  ) ف( جاء في نسخة     1

 201:  ، ص 6
انظر تاريخ األمم والملوك    .  بنسب صنهاج نقال عن الطبري        ضبط لدون وصاحب كتاب مفاخر البربر في      اتفق كل من الشطيبي وابن خ      2

 ؛ مفاخر البربر لمؤلف مجهـول ،  201:  ، ص 6:  ؛ تاريخ ابن خلدون ، ج      127:  ، ص    1: لمحمد بن جرير الطبري أبو جعفر ، ج         

   .  144: ص 
ة بني حماد ، وهي مدينة متوسطة بين أكم وأقران ، لها قلعة عظيمة على قلعة جبل تسمى                 قلعة حماد تسمى قلعة أبي الطويل وأيضا قلع        3

تاقربوست تشبه في التحصن ما يحكى عن قلعة أنطاكية ، وهي قاعدة ملك بني حماد بن يوسف الملقب بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي  

 من أرض المغرب األدنى ، وبين هذه القلعة وبين المسيلة مـسيرة              ، وهي قرب أشير    370البربري، وهو أول من أحدثها في حدود سنة         

 ؛ الروض المعطار في خبر األقطار لمحمـد بـن عبـد المـنعم       390:  ، ص    4: انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ، ج        . أربعة أيام   

   .  470-469: الحميري، ص 
، في حين ذكره صـاحب كتـاب         رغواطي الحاجب صاحب طنجة    ذكره كل من ابن خلدون والناصري وابن أبي زرع باسم سكوت الب            4

 ، 7:  ج – 262 و 261 -218:  ، ص 6:  ج – 186:  ، ص 4: مفاخر البربر باسم سقوت البرغواطي ، انظر تاريخ ابن خلدون ، ج    

ريخ مدينة فـاس     ؛ األنيس المطرب بروض القرطاس في إخبار ملوك المغرب وتا          224:  ص   1:  ؛ االستقصا للناصري ، ج       44: ص  

 . 150:  ؛ مفاخر البربر ، ص124: البن أبي زرع ، ص 
انظر األنيس المطرب البـن أبـي   .  ابن أبي زرع والناصري وافقا الشطيبي في تحديد موقع مدينة دمنة وقاال أنها مدينة من بالد طنجة      5

   . 30:  ، ص 2:  ؛ االستقصا للناصري ، ج 142: زرع ، ص 
كاهنة باسم دهيا بنت ثابتة بن نيقان بن باروا بن مصكسري ، وقال أن هذه الكاهنة ملكت عليهم خمسا وثالثـين سـنة    ذكر ابن خلدون ال    6

أمـا ابـن   . أما الناصري في كتابه االستقصا فقد ذكرها باسم داهيا الزناتية صاحبة جبـل األوراس       . وعاشت مائة وسبعا وعشرين سنة      

 ؛ 12:  ، ص 7: انظر تاريخ ابـن خلـدون ، ج   . اكتفى بذكر الكاهنة التي سكنت جبال األوراس عذاري المراكشي فلم يذكر لها اسما و  

   .  38-35:  ، ص 1:  ؛ البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب ، ج 92 و 66:  ، ص 1: االستقصا للناصري ، ج 
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 لما ولى الخالفة معاوية بن أبي سفيان سـنة أربـع             ، وكان إسالم البربر إلى البحر المحيط            

سلمون فـي  مفريقية بعد أن استفتحها الإبعث معاوية عقبة بن نافع القرشي إلى  ، وثالثين من الهجرة  

م ببناء مدينة يتحصنون فيهـا   أمرهة فلما استقر عقبة بإفريقيرضي اهللا عنه ،خالفة عثمان بن عفان     

  ،وال حاجة لنا بمجاورة البحـر      1 إبل  نحن أصحاب   :ويكون اإلسالم ألفة للجمعات واألعياد ، فقالوا      

 وكانت سبخة القيروان غيظـة       . يكون بناؤها  أيناهللا تعالى     فانظر لنا بنظر    ،  علينا اإلفرنج  طوافتس

 تعـالى ،     بإذن اهللا   اخرجوا أيها الوحوش والهوام    : ، فصاح بهم عقبة      ويها إال الوحوش والهوام   أال ي 

 ثم شـرع   ؛رض القيروان أربعين سنة لم ير فيها شيء من الهوام المؤذية وال السباع العاديةأفبقيت  

عليكم من روم القسطنطينية وإفرنج الجزيـرة  إلبلكم وآمن   هذه أوسع     :في بناء مدينة القيروان وقال    

 فأتى آت في النوم لعقبة بن نافع وعلم له           ، امعها تنازعوا في القبلة    فلما شرع في بناء ج      .الخضراء

  ، توا الموضع فوجدوه كما علم له في النـوم        أعلم الناس بذلك ف   أ فلما انتبه     ، عالمات على خط القبلة   

ها آ عيانا ور  الكعبة فنظر فرأى     فسمع تكبيرة في الجو من ناحية القبلة ،        فوقف عقبة ينظر إلى القبلة    

نزل  أ  و  ، صرهااخذ في االستفتاح حتى نزل على طنجة فح       أ فلما أكملها بالبناء      ، 2كان حوله كل من   

 إلـى الجزيـرة    بالعـدوة  ثم أراد عقبة اللحاق ،ليان على حكمه بعد أن أعطاه أمواال كثيرة      يملكها ال 

حة وبحبأتترك كفار البربر خلفك وترمي بنفسك في        : ليان  ي فقال له ال    ، وة األندلس دالخضراء من ع  

بـبالد  :  وأين كفار البربر؟ قـال        : ويقطع البحر بينك وبين المدد ، فقال عقبة         ، الهالك مع اإلفرنج  

ليس لهـم  : ؟ قال  وما دينهم:  وقال عقبة   ، س شديد لهم قوة بالحروب    أبنجدة و  ألنهم أهل     ، السوس

فتوجه عقبـة  .  هم كالبهائم  وإنما هم يأكلون الميتة ويشربون الخمر وال يعرفون اهللا حقا وإنما         ، دين

وهي ما بين النهرين العظيمـين       ،   كبر مدينة بالمغرب  أنحوهم فأول ما نزل على مدينة وليلي وهي         

  ،  جيوش البربر فاقتتلوا قتاال عظيما     تلقته ف السوسلى  إ و 3 فاستفتحها وتوجه إلى درعة     ، سبو وورغة 

إلى صحراء لمتونة والمسلمون خلفهم بالقتـل   وانهزموا  ،وانهزم البربر وقتلهم المسلمون قتال ذريعا    

دخـل عقبـة    أ ف أسفي ،  ببالد    الغربي البحر المحيط   حتى وصلوا   ، حد إال هزموه  أوالسبي ال يلقاهم    

                                                
 ) . ر(تصحيف لكلمة إبل الواردة في نسختي آبار وهو ) ف( جاء في نسخة 1
 فلما شرع في بناء جامعها تنـازعوا  ذكر صاحب الجمان« :  نقل الناصري في كتابه االستقصا عن الشطيبي حول عقبة بن نافع ، قائال           2

و الغريب في األمر أن الناصري ينقـل   . 79:  ، ص 1: انظر االستقصا للناصري ، ج     .  »  رآها كل من كان حوله      . . . . .في القبلة 

 . . . قال صاحب الجمان ، ورد في الجمان ، في كتاب الجمان :  اسمه بل يكتفي بقول عن الشطيبي دون ذكر
 هي مدينة صغيرة بالمغرب من جنوب الغرب بينها وبين سجلماسة أربعة فراسخ ودرعة غربيها أكثر تجارها اليهـود وأكثـر ثمرتهـا        3

في الوادي األعظم المنحدر من جبل درن من فوهة يخـرج منهـا   وهي من بالد القبلة موضوعة حفاً . القصب اليابس جدا ينسحق إذا دق   

 ؛ القارة 88:  ، ص 6: ، ج ) كتاب العبر( ؛ تاريخ ابن خلدون 451:  ، ص 2: انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ، ج . وادي أم ربيع 

إسماعيل العربـي ، ديـوان المطبوعـات    : حقيق لإلدريسي أبو عبد اهللا الشريف ، ت) من كتاب نزهة المشتاق(اإلفريقية وجزيرة األندلس   

  .   129:  م ، ص 1983الجزائر ، : الجامعية 
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: السالم عليك يا ولي اهللا ، فقـال         :  ووقف ساعة وإذا النداء من كهف ينادي         قوائم فرسه في البحر   

: قوم يونس ، ثـم قـال   : من هؤالء يا ولي اهللا ؟ قال    : له  وعليكم السالم يا معشر عباد اهللا ، فقيل         

اللهم إني لم أخرج بطرا وال أشرا ، وإنك لتعلم أنما نطلب الـسبب الـذي                : ارفعوا أيديكم ، ثم قال      

طلبه عبدك ذو القرنين ، وهو أن تعبد وال يشرك بك شيء في األرض ، اللهم إنا معانـدون لـدين                     

 1 ثـم انـصرف  الم ، فكن لنا وال تكن علينا يا ذا الجالل واإلكـرام ،    الكفر ومدافعون عن دين اإلس    

وريسي بن  عرم األ أفريقية قتله كسيلة بن     إ ب 2فلما نزل جبل أوراس    ،   حد أن يعارضه  أراجعا ال يقدر    

  .  من الهجرة ستين وذلك سنة ثالث و ،4 بموضع يقال له تهودة3السوار

  ، ألموي ، كان عامله بالقيروان موسى بن نصير       ولما كان في خالفة الوليد بن عبد الملك ا          

 فاستفتحها فوجد فيهـا      ، فأرسل مواله طارقا الستفتاح األندلس وذلك عام اثنين وتسعين من الهجرة          

 على ساحل البحر الشمالي من       ولم يزل خلف الروم إلى مدينة برشلونة        ،  عليه السالم  5مائدة سليمان 

طرجيوش الفاصل بين األنـدلس     أ جبل   إلى ، فلما جاوزها     فرنجأرض البليرة ببالد جليقية وأهلها اإل     

                                                
أخذ في االستفتاح حتى نزل على طنجة فحاصرها ، و أنزل ملكها اليليان « :  كذلك نقل الناصري في كتابه االستقصا عن الشطيبي قوله           1

   .82:  ، ص 1: انظر االستقصا ، ج .  » الل واإلكرام ، ثم انصرف و ال تكن علينا يا ذا الج. . .« : إلى قوله  » . . .
 التي جبل شيليا ، وأعلى قمة بها هي الجزائر شمال شرق وتبسة وأم البواقي وخنشلة نةبات عالية القمم تقع شمال كل من واليات جبالهي  2

 ، ومن هذا الجبل قام أبو يزيد مخلد بن كيداد شمال أفريقياكما تصنف جبال األوراس من بين أكبر سالسل الجبال في     . والية باتنة تقع في   

الروض المعطـار فـي خبـر    انظر . في سنة ثالث وثالثمائة ، وكانت أيضا الكاهنة المعروفة المقتولة في الفتح األول على يد المسلمين    

    .  66-65: حمد بن عبد المنعم الحميري ، ص األقطار لم
انظر البيان المغـرب البـن عـذاري    .  سماه ابن عذاري المراكشي بكسيلة بن لمزم األوربي كما سماه كذلك بكسيلة بن لمزم البرنسي       3

   .  32 و 28:  ، ص 1: المراكشي ، ج 
الروض المعطار في خبر األقطار لمحمد بن عبـد  . ن جبل األوراس   من بالد الزاب بالقرب من بسكرة ، ولها نهر كبير ينصب إليها م             4

  .  143-142: المنعم الحميري ، ص 
ذكر محمد بن عمر أن موسى بن نصير غضب على طارق بن زياد فعبر إليه في عشرة آالف مقاتل ، فتلقاه « :  قال الطبري في تاريخه 5

طلة وهي من عظام مدائن األندلس، وهي من مدينة قرطبة على عـشرين يومـا ،            فرضي عنه وقبل منه اعتذاره ، ووجهه إلى مدينة طلي         

أما ابن كثير فقد ذكر أن هذه المائدة وجدها موسى بـن  . » فأصاب فيها مائدة سليمان بن داود ، فيها من الذهب والجواهر ما اهللا أعلم به           

ذهب ، فأرسل بها إلى الوليد بن عبد الملك فكانت عنده حتى مات            نصير ، وقيل أنها مائدة سليمان بن داود ، مرصعة بالجواهر وهي من              

وكانت المائدة من ذهب مشوب بشيء من فضة يتلون فيها حمرة           « : أما صاحب كتاب ذكر بالد األندلس فقد قال         .  وتسلمها أخوه سليمان  

ارتحل بذلك كله إلى الوليد بن عبد الملك بـن          طوق بالياقوت وطوق بالزبرجد وطوق باللؤلؤ ، و       : وصفرة ، وكانت مطوقة بثالثة أطواق       

:  ، ص 4:  م ، ج 1986/  هـ 1407بيروت ، : انظر كتاب تاريخ األمم والملوك ألبي جرير الطبري ، دار الكتب العلمية            . » مروان  

 ؛ كتاب ذكر بـالد  328: ص  ، 6:  م ، ج 1988/   هـ 1408بيروت ، :  ؛ البداية والنهاية البن كثير ، دار إحياء التراث العربي           19

ومن ملكها من أمراء العرب إلى أيام عبد الرحمان الداخل ،  باب ذكر فتح المسلمين بالد األندلس: األندلس لمؤلف مجهول ، الفصل األول 

   . 100:  ، ص 1:  م ، ج 1983مدريد ، : قام بترجمته وتحقيقه لويس مولينا ، المجلس األعلى لألبحاث العلمية 
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 من جهة المشرق وهـي آخـر مدينـة اسـتفتحها            1اجتازه واستفتح مدينة أربونة    ف  ، وبالد اإلفرنج 

: وجدوا فيها الصنم األعظم ووجدوا عليه مكتوب من قبـل االسـتفتاح          المسلمون من بالد اإلفرنج ف    

تموني أخبركم ، إن لم ترجعوا ليضرب بعـضكم         ملأن س إمنتهاكم و بني إسماعيل إلى هنا      ارجعوا يا 

  . يوم القيامة  بعضا إلى

  

 اإلخبار عن استفتاح االندلس  

  

  صـلى اهللا عليـه وسـلم       وصـفها وخبر باستفتاح األندلس    أ صلى اهللا عليه وسلم   وقد كان          

أربعة أبـواب ، بـاب       وهي جزيرة الحرب لها       ، األندلس باب من أبواب الجنة     {: ألصحابه وقال   

 وهـي كلهـا      ، وريةنسمى طرطوس وباب يسمى وادي الحجارة وباب يسمى مارية وباب يسمى            ي

 يزفون   ، الجهادولحب أهلها العلم    : ؟ قال     نالت هذه الفضيلة   بما: قيل يا رسول اهللا     . موضع رباط   

ـ             دون فـي سـبيل اهللا ال   العالم زفا وقلوبهم متعلقة بالجهاد ، ولتقومن الساعة على رجال منهم يجاه

 فال يزالـون فـي       ،   هم ينادي للصالة  ديدرون متى تقوم الساعة حتى يرون الجبال قد سيرت وشاهِ         

  .}  عشرة حجة بعد الفريضةتي  يوم وليلة في األندلس خير من اثنباطن رإال واصالتهم ، 

 ثم يكثر فيهـا      ،  أمية فتح األندلس وما يليها تسعة من بني      يس { : صلى اهللا عليه وسلم   وقال         

سـمه  ا  ،ى النصر بين يديه أربعين ميالمش ثم يليها أمير مؤيد ي    ، الشحناء والبغضاء والثوار والدعاة   

عبد الرحمان بن محمد الفاطمي ، وال يزال منها اإلسالم حتى يقرع باب رومة ويـستفتحون ثالثـا                  

تبه فرحا مـسرورا ثـم نـام فانتبـه          انف صلى اهللا عليه وسلم    ونام    .وخمسين مدينة من بالد الروم    

ـ  أ:  فقال صلى اهللا عليه وسلمل عن ضحكه   ئ فس ،ضاحكا ن بأقـصى  أخبرني جبريل عليه الـسالم ب

 فوالـذي    ، 2 يتوارثها قوم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف        ، األرض جزيرة يقال لها األندلس    

  .}   يهربون وال يجدون هربانظر إلى نسائهم كاشفات الرؤوس ال يدرون أينأني أنفسي بيده لك

  
                                                

ففي إحداهما ورد أزيونة وفي األخرى أزبونية وكالهما تصحيف لمدينة أربونة التي      ) ر(أما نسختي   ) ف(ه المدينة محذوفة من نسخة       هذ 1

وإلـى  ... « : وقال  موافقا بذلك الشطيبي بكونها آخر مدينة استفتحها المسلمون      سماها عماد الدين إسماعيل في كتابه تقويم البلدان فعرفها        

هى موسى بن نصير في فتوح األندلس ، وبقيت أربونة أقصى ثغور المسلمين من األندلس ومنها ومشرق بـالد اإلفـرنج مثـل      أربونة انت 

انظر تقويم البلدان   . ، وقد خرجت عن أيدي المسلمين سنة ثالثين وستمائة مع غيرها مما كان في أيديهم من المدن والحصون                   » مرشيلية  

 ؛ الروض المعطار في خبـر األقطـار      140:  ، ص    1:  ؛ معجم البلدان لياقوت الحموي ، ج         183-182: لعماد الدين إسماعيل ، ص      

   .  24: لمحمد بن عبد المنعم الحميري ، تحقيق إحسان عباس ، ص 
 يكون فيها رجال يأمرون بالمعروف وينهون عـن المنكـر ،  « :  جاء في نسخة فاس تصحيح للحديث في اقصى الصفحة بالهامش بلفظ    2

 . » حيهم سعيد وميتهم شهيد 
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 فضائل جزيرة األندلس  

   

: قـال   رضي اهللا عنه    نس بن مالك    أ عن    ، ومن فضائل جزيرة األندلس أعادها اهللا لإلسالم             

 لها األنـدلس يـسكنها أقـوام    لقايجزيرة بالمغرب منقطعة  { : صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    

عند اهللا عبادة خمسين سنة ، النائم فيها مع عياله           ليلة فيها يعدل   رباط يوم و    ، غرباء في آخر الزمان   

 ،  أو كالصائم القائم في غيرها طوبى لمـن أدركهـا   ، الضارب منكم بالسيف بين يدي    كعلى فراشه   

ن إها أفضل الشهداء ، هي الجزيـرة الخـضراء و         ؤثر قدم فيها كأثر شهيد متشحط في دمه وشهدا        أ

نه قال   أ وفي حديث آخر   .}   فيبعثها مع النبيين    ، المقدس إلى يوم القيامة   الريح لتحمل أرواحهم لبيت     

 يحـشرون    ، تفتح بعدي جزيرة يقال لها األندلس حيها مرابط وميتها شهيد          { : صلى اهللا عليه وسلم   

 ويمـرون علـى    ،  تسير بهم في الهواء حتى تنزلهم في الجنـة          ، في قبورهم على سحائب من نور     

 مرة أخرى تلقاء المغـرب فأشـار بيـده         صلى اهللا عليه وسلم    وتوجه   ؛}  طفالصراط كالبرق الخا  

على رجال من أهل بيتي يكونون بجزيرة يقال لهـا  : يسلم، فقيل له على من تسلم يارسول اهللا؟ فقال   

ونُِفخَ ِفـي الـصوِر   ﴿ :  من القوم الذين استثناهم اهللا في قوله        ،  حيها مرابط وميتها شهيد     ، األندلس

فَص    اللَّه شَاء نِض ِإلَّا مِفي الَْأر نماِت واومِفي الس نمن الصعق عند النفخ فـي  نمنوآفهم  1﴾ِعقَ م 

 ، إليهـا ينتهـي   تفتح بعدي جزيرة يقال لها األنـدلس   {:صلى اهللا عليه وسلم  ؛ وقال أيضا  الصور  

ينظر يوم القيامة إلى شهدائهم كمـا       اإلسالم ، وهم مرابطون في منازلهم ، شهداء على فاراشاتهم ،            

ينظر أهل األرض لنجوم السماء ، رباط يوم وليلة في ثغورها أعظم عند اهللا من ربـاط سـنة فـي        

 الـصغير مـنهم    تفتح بعدي جزيرة يقال لهـا األنـدلس ،  {:  ؛ وقال صلى اهللا عليه وسلم      }غيرها  

 بمـا    :فقيـل .  تمطر السماء بالمـاء      والكبير شهداء عند اهللا تمطر أرواحهم على بيت المقدس كما         

 وفي آخر    ،  فكيف لو رأوني    ،  إلتباعهم سنتي وهم لم يروني      :أعطوا هذه الفضيلة يارسول اهللا؟ قال     

 وإنهـم ليأخـذون      ،  ويخرب مساجدهم  مذراريهالزمان يغشاهم عدوهم فيقتلهم على فراشهم ويسبي        

 يبتليهم ببدعـة حتـى    أالني سالت اهللاإممات وبقول أهل المدينة وأهل المدينة يخيرون في الحياة وال      

يلقوه ، يواليهم عدو الدين حتى ينقطع الجهاد من المغرب والمشرق واألندلس ، غزوة واحدة فيهـا                  

   .2} عند اهللا أفضل من ألف غزوة

  
                                                

  .68 سورة الزمر ، اآلية 1
 األحاديث التي ذكرها الشطيبي حول فضائل األندلس نجد لها سندا بروايات وألفاظ مختلفة في كتاب ذكر بالد األندلس لمؤلف مجهـول ،   2

 – 15:  ، ص 1: ن االحاديث الواردة ، ج وصف جزيرة األندلس ، الخبر عن فضل األندلس وما نقل في شأنها وفضلها م: الفصل األول 

20 .   
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 خبر وقعة الشرفاء ، ذرية عبد اهللا بن الحسن بن علي بن أبي طالب  

  

 وقعت الواقعة بالشرفاء ذرية      ،  المنصور والد هارون الرشيد    ولما كان في خالفة أبي جعفر            

ـ ع و إبراهيمومحمد  و إدريس وسليمان     :بن علي بن أبي طالب وكانوا ستة      الحسن  عبد اهللا بن     سى ي

ـ   ، فأما محمد فقتل بالحجاز سنة اثنين وسبعين ومائة  .ويحيى  ا وأما إبراهيم فقام بالبصرة فقتـل فيه

 ،ففرا إلى المغرب    وأما إدريس وسليمان    ،  في خالفة الرشيد   1ى فقام بالديلم  أما يحي و  ، في أيام جعفر  

بن الحسن بن علي بـن       عمهما داود بن إسحاق بن عبد اهللا بن جعفر         فنزال بتلمسان ولحق بهما بن    

   .2 ثم رجع داود إلى المشرق وترك بعض ذريته شرفاء إلى اآلن ،أبي طالب

صى لمدينة وليلي التي بين النهرين ورغة وسبو وذلك سـنة           فأما إدريس فدخل المغرب األق           

ما سليمان فكان له ولد اسمه محمد ، فولد لمحمد          أاثنين وسبعين ومائة في خالفة هارون الرشيد ، و        

 ولمـا    .الحبشةبالد   فكل قريشي بالمغرب من ذريته إلى بالد السوس األقصى إلى             ، بنون كثيرون 

 فخاف منه خوفا شديدا وبعث بخبره إلـى   ،3بيروها عبد المجيد اَألدخل إدريس مدينة وليلي وجد في   

فمـا   ، 6 فـي غيـر  إبانـه    في حبة عنب   5 فسمه  ، 4هارون الرشيد ، فدس له رجل يقال له الشماخ        

 فقام راشد مـواله بـأمر        ، استقرت في جوفه حتى سقط ميتا ، وترك جاريته حبلى وهي أمته كنزة            

هو الذي و  ، بيه إدريس فسموه إدريس بن إدريس     أدت ولدا أشبه شيء ب     فول  ، مةالخلق حتى ولدت األ   

 وفي السنة التـي    ؛  ربيع األول   غرة  وذلك يوم الخميس    ، أسس مدينة فاس سنة ثالث وتسعين ومائة      

                                                
 الديلم جيل سموا بأرضهم في قول بعض أهل األثر وليس باسم ألب لهم ، وهم إحدى الشعوب اإليرانية التي عاشت في شمال الهـضبة                      1

 ؛ الـروض  544: ص  : 2ج انظر معجم البلدان للحمـوي ،  . اإليرانية ، وبالد الديلم واقعة في الجنوب الغربي من شاطئ بحر الخزر         

   .  255: المعطار في خبر األقطار لمحمد بن عبد المنعم الحميري ، ص 
 . أي القرن السادس عشر 2
: انظر جنى زهرة اآلس في بناء مدينة فاس لعلي الجزنائي ، ص          .  ذكره علي الجزنائي باسم إسحاق بن محمد بن عبد الحميد األوربي             3

12   .  
 في كتابه األنيس المطرب إلى أن قاتل إدريس هو سليمان بن جرير وقال أنه أتى إدريس بدعوى أنه من بعض موالي  ذهب ابن أبي زرع4

أبيه فقربه إليه حتى انتهز فرصة غياب راشد فأعطاه قارورة عطر مسمومة بدعوى أنه أحق بها منه ، واتفق معه الناصري في كيفية قتل             

وقال يعرف بالشماخ ، أما ابن خلدون فقد اختلف معهما في كيفية قتل إدريس وقال أن سليمان بـن       إدريس وسمى القاتل سليمان بن جرير       

جرير المعروف بالشماخ كان قد تأبط سماً في سنون فناوله إياه عند شكايته من وجع أسنانه فلقي حتفه ، أما ابن عذاري فلم يذكر سـليمان    

انظر األنيس المطرب بروض القرطاس في إخبار ملوك المغرب وتاريخ . اخ كقاتل إلدريس بن جرير وال كيفية قتله بل اكتفى بذكر الشم        ا

 ؛ 18-17:  ، ص 4:  ؛ تاريخ ابن خلدون ، ج 158:  ، ص1:  ؛ االستقصا للناصري ، ج 23 – 20: مدينة فاس البن أبي زرع ، ص    

   . 210:  ، ص 1: البيان المغرب البن عذاري ، ج 
 .س أي وضع السم إلدري 5
  .، في غير وقته ) ر( جاء في نسخة 6
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 ولما خطب بها أول خطبة دعـا         ، وة القرويين وأدار بها السور    د ربيع األول أسس ع     غرة بعدها في 

 هذه المدينة مباهاة وال مفـاخرة وال ريـاء وال    ببناءنك تعلم أني ما أردت    إم  الله: لها وألهلها وقال    

 وإنما أردت أن يتلى بها كتابك وتقام بها حدودك وتعظم فيها شرائع دينك ويعمل                ، دةيسمعة وال مكا  

 عنهمأاللهم وفق سكانها وقضاتها للخير و       ما بقيت الدنيا ،    صلى اهللا عليه وسلم   فيها بسنة نبيك محمد     

نك علـى   إعليه واكفهم مؤونة أعدائهم واكفهم األرزاق واغمد عليهم سيف الفتنة والشقاق والنفاق و            

 واجعـل أهلهـا      ، كل شيء قدير ، اللهم اجعلها دار علم وفقه يتلى بها كتابك ويقام بهـا حـدودك                

عاء عنـد   متمسكين بالسنة والجماعة ما أبقيتها ، والناس يؤمنون على دعائه ، وكذلك دعا بهذا الـد               

   .ابتداء حفر أساسها

   

   :1النحويبن وفي فاس يقول أبو الفضل   

  

 وا ـــهنيهم بما رزقأ ك وساكنو ***فاس منك جميع الحسن مسترق يا  

 الصافي أم الورق لالسلس  وماؤك  ***ناــ روح لراحتأمك ـهذا نسيم  

 والطرق واألسواق حتى المجالس  ***هاـــرض تخللها األنهار داخلأ 

  

  :قال  فزمور وأراد الرحيل من فاس أل2 عبد اهللا المغيليأبوزمور ألما ولى القضاء بو  

  

 ل ـك من صوب الغمام المسبا وسق ***ثرىمن  حي اهللا أرضك  ،فاس يا  

 ل ـاألجم يـنظرها البهم ب دنـ ع ***ىــربت علأة الخلد التي ـياجن  

 لالسلس قـمن الرحي  ذـأل 3رـ نه *** تحتها غرف على غرف ويجري   

 لــ أو كالفيص مــكاألي  بجداول *** قد زخرفت4ن من سندسـوبساتي  

                                                
 م بجنوب تونس وانتقل إلى الجزائر والمغرب مدرسا للنحو والفقه واألصول ، كان أديبا شاعرا ، انظر جذوة                   1041/ هـ433 ولد سنة    1

   .  126:  ، ص 1:  ؛ شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ، ج 553 - 552:  ، ص 2: ج ، االقتباس البن القاضي 
نسبة إلى مغيلة وهي قبيلة من البربر ، استوطنت تلمسان ووهران والمغرب األقصى ، وهي فرع من قبيلة صنهاجة :  ابن محمد المغيلي 2

ـ 910 م ، شارك مع طارق في فتح األندلس ، توفي سنة             1388/  هـ   790الكبرى ، ولد بتلمسان       م ، انظر هدية العـارفين       1504/  ه

 ؛ شجرة النور الزكية لمحمد 66:  ، ص   2:  ج   - 570:  ، ص    1:  ، ج    1951اسطانبول ،   :  ، وكالة المعارف     للبغدادي إسماعيل باشا  

  . 191:  ، ص 10:  ؛ معجم المؤلفين لعمر رضى كحالة ، ج 274:  ، ص 1: مخلوف ، ج 
  .ماء بدل نهر ) ر( جاء في نسخة 3
  .لمنسوج بالذهب  نوع من الثياب الفاخرة الجميلة ، وقيل هو الديباج ا4
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 لـــج تملمـيهياه  رـنس بذكأ  ***رهـع القرويين شرف ذكـوبجام  

 1لـه استقبـمع العشي الغرب منف   ***وبصحنه زمان المصيف محاسن   

 واجلس إزاء الخ2ي فديتك وانهلـع بها عنر به واك ***اءــة الحسنص.  

  

 عمرها اهللا باإلسالم      وأخبار هذه المدينة وعجائبها وغرائبها      لالختصار ،  وهي طويلة تركتها    

كثيرة اشتملت على عجائـب     لف فيها كتب     وقد أُ   ،  وأولياؤها وصلحاؤها ال تحصيهم العبارة     كثيرة ، 

   .3وغرائب ، فانظر إن شئت في كتاب عجائب مدينة فاس

 محمـد :  وترك اثنى عشر ولدا       ، ث عشرة وثالثمائة  توفي سنة ثال  فوأما إدريس بن إدريس       

  .عبد الرحمـان وعمـر    وداود  وقاسم  والحمزة  ويحيى  وجعفر  وإدريس  وعيسى  وعبد اهللا    و حمدوأ

 ولما توفي تولى بعده ولده األكبر وهو محمد بـن إدريـس ،               ، 4وعاش إدريس مائة وعشرين سنة    

 وأعطـى داود هـوارة       ، اجة وغمـارة  فرق البالد على إخوته فأعطى القاسم طنجة وقصر صـنه         

 وأبقـى   ، وأعطى عبد اهللا لمطة وما واالها إلى السوس األقـصى          ،  وأعطى يحيى مالقة    ، وتاسليت

 ثم توفي عمر بصنهاجة ونقل إلى فاس ودفن بها وهو جد العلويين الذين قاموا علـى           .5 بقي معه  نم

الة قائد جيوش المعز الشيعي العبيدي       مص مدارسة حتى دخل عليه    األ د ولم يزل المغرب بي    ،بني أمية 

  .؛ دخل مصالة فاس سنة ثالثين وثالثمائة الذي سمى نفسه المهدي وبه سميت المهدية 

  

  

  

  

                                                
 .فيه أسفل بدل منه استقبل ) ر( جاء في نسخة 1
   :  ؛ االستقصا للناصـري ، ج  34: انظر األنيس المطرب البن أبي زرع ، ص .  هذه القصيدة ذكرها كل من ابن أبي زرع والناصري   2

   . 168: ، ص  1
  .بضم القاف) السرقسطي( المعروف بابن البنا   ، التجيبيلشيخ الفقيه الصالح الناصح أبو العباس احمد بن محمد بن يوسفل هو 3
 الشطيبي في هذا خالف جميع المؤرخين المعتمد عليهم في التحقيق والذين ذكروا أن وفاته كانت سنة مائتين وثالثة عشر وعمـر سـتة                    4

ن سنة وتوفي سنة ثالثمائة وثالثة عشر ، وإذا وثالثين سنة ، فيكون بذلك قد أخطأ في التأريخ إلدريس الثاني إذ ذكر أنه عاش مائة وعشري        

اعتمدنا هذا المنطق يكون بذلك قد ولد إدريس الثاني عام مائة وثالث وتسعين ،  و هذا خطأ ألنه ال يعقل أن يولد ويؤسس مدينة فاس فـي      

المغرب البن عذاري المراكـشي ،   ؛ البيان المغرب في أخبار األندلس و19 – 18:  ، ص 4: انظر تاريخ ابن خلدون ، ج   . نفس السنة   

:  ؛ األنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس البن أبي زرع الفاسي ، ص211 – 210:  ، ص 1: ج

    . 171:  ، ص 1:  ؛ االستقصا للناصري ، ج 28 – 27:  ؛ جنى زهرة اآلس في بناء مدينة فاس لعلي الجزنائي ، ص 50 و 38 – 20
  .وأبقى من بقي مع إخوانهم ) ر( جاء في نسختي 5
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 ذكر خبر الثوار باألندلس والمغرب  

  

ولما انقرضت دولة بني أمية من الشام خرج منهم فارا بنفسه عبد الرحمان بن معاوية بـن                   

 واسـتوطنها    ،  ثم دخل قرطبة سنة ثمانية وثالثين وثالثمائـة         ، ندلساأل رضإال أ  فلم تسعه     ، هشام

 عبد الرحمان بـن الحكـم ثـم     ثم كان بعده ابنه هشام ثم الحكم بن هشام ثم ،وملك األندلس بأسرها 

 عبد الرحمان بن محمد المـدعو       محمد بن عبد الرحمان ثم المنذر بن محمد ثم عبد اهللا بن محمد ثم             

 وكان يركب في ألف مقاتل وكانـت خالفتـه           ،  دعي باألندلس أمير المؤمنين    بالناصر وهو أول من   

 بويـع    ، الحكم المعروف بالمؤيد  بن   ثم كان بعده الحكم المعروف بالمنتصر ثم هشام           ، خمسين سنة 

 ولم يكن ابن أبـي       ،  المنصور ينوب عنه   ىي ويكن رصغيرا وكان حاجبه محمد بن أبي عامر المعاف       

 األمانة على بيت المال والقضاء ثـم انتقـل   ي ألنه اتصل أوال باألحكام ثم ول  عامر من فخذ السلطنة   

 ثـم   ،إلى طور الخدمة والمباشرة والوزارة ، ثم واله هشام العهد سنة تـسع وخمـسين وثالثمائـة         

 ، وكان حاجب هشام المصحفي ، ورجـع  وةدشبيلية ثم صار قاضي القضاة بالعإاستقضى على كور  

   . سنة سبع وأربعمائة  ثم انقرضت دولة بني أمية باألندلسفري للحجابةابن أبي عامر المعا

 دولتهم سـبعة    ت فكان  ، وظهرت دولة الشرفاء بني حمود ، فأولهم علي بن القاسم بن يحيى             

شـبيلية بنـو عبـاد      إ فقام ب   ،  وظهر الثوار باألندلس في كل مكان       ؛ أعوام وانقرضت دولة الشرفاء   

 وصمادح  وخيران 2لمرية زهير أ وبغرناطة صنهاجة وب   1ة بنو ذي النون   وبقرطبة بنو جوهر وبطليطل   

علـى ذي النـون    واجتمعت أكثر البربر ؛ 3سلمة وبدانية مجاهد وبسرقسطة بنو هود وببطليوس بنو 

 وبنـي بقرطبـة      ،  وكان شديد الشوكة ملك طليطلة وما واالها إلى بلنسية          ، بقرطبة وكنيته المأمون  

 ولما أكملـه نـام       ،  لم يسبق بمثلها    ماء عظيمة   جابية  فيه  وصنع  ، مونقصره المعروف بقصر المأ   

  : نشد قائال بيتين أتاه آت في نومه وأف

  

 ل ـ قليقلتبقاؤك فيها لو ع *** ن وإنما ـأتبني بناء الخالدي  

 لمن كل يوم يقتضيه رحيل  *** كفاية4ةأما كان في ظل البنا  

                                                
انظـر  .  جدهم هو إسماعيل الظافر بن عبد الرحمان بن سليمان بن ذي النون ، أصله من قبائل هوارة ورأس سلفه من الدولة المروانية               1

   .193:  ، ص 4: تاريخ ابن خلدون ، ج 
   .194:  ، ص 4: ر تاريخ ابن خلدون ، ج انظ.  ذكره ابن خلدون باسم أبو القاسم زهير العامري 2
 ، 4: انظر تاريخ ابن خلدون ، ج    .  هو مجاهد العامري واسمه عند ابن خلدون مجاهد بن يوسف بن علي من فحول الموالي العامريين                  3

   . 197 – 196: ص 
  . األراك بدل البناة وهو األقرب للصواب في فهم البيت الشعري ) ر( ورد في نسخة 4
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  :، وكان بارعا بليغا فأنشا يقول فلما انتبه وهو مرعوب بكى بكاءا عظيما    

  

  تـروح لنا الدنيا بغير الذي غدت ***وتحدث من بعد األمور أمور  

  وتجري الليــالي باجتماع وفرقة ***وتطلع فيها الخم وتغــور  

  فمن ظن أن الدهر يبقى سـروره ***فذاك محال ال يدوم سـرور  

  ر الهم واحـداوأيقـن أن ال*** عفى اهللا عمن صيدائـرة تـدور 

  

ولم تزل قرطبة بيد بنيه حتى أخرجهم منها الروم          ، ومات    عش بعد ذلك إال أياما يسيرة     يولم     

ذي النون إحدى وسبعين سنة ، وكانت في مدتهم غرناطـة           بني   وكانت مدة     ، سنة ثمانين وأربعمائة  

والمنكـب  ومالقة   فملكوا غرناطة وجيان      ، 1عبوسولزاوي بن زيري بن مناد وألوالد أخيه عباس         

ولما كثـرت ثـوار      .  حتى غلب عليهم يوسف بن تاشفين اللمتوني       بأيديهم ولم تزل     ، وما بين ذلك  

  قرة اليفرنـي أبيبن االبربر باألندلس أرسل اهللا عليهم المعتضد بن عباد وأفناهم بالسيف ، وقد كان              

ا أمام جـوهر قائـد المعـز         هارب لألندلس جاز   لما هلك يدو بن أبي يعلى أمير بني يفرن بالمغرب         

ـ اار ث ف ، إسماعيل لما حصر فاس وسباها وهدم سورها        2ونةربن أبي قرة بمدينة رندة وملك مدينة ش

 وذرية خـزر     وقد كان بالمغرب زيري بن عطية المغراوي الخزري ،          ، وما واالها فقتله ابن عباد    

 بن عفان ، وقدمهم عثمان على       بين يدي عثمان   5]أسلم   [ 4 خزر بن صوالت   3]و  [ مقدمة اإلسالم ،    

                                                
 في األصول الثالثة المعتمدة عليها في التحقيق باسمي عباس وعبوس غير أن كل من ابن عذاري وابن خلدون وصاحب كتاب مفاخر  جاء1

البربر وكذا ابن أبي زرع ذكروه باسمي حباسة وحبوس ، وهما ابني ماكسن بن زيري بن مناد الصنهاجي ، انتقال مع عمهما زاوي بـن                

فأكرمهم بن أبي عامر المظفر ، ولقد اُستُحدث حبوس ملكا بغرناطة ، وكان من أعظم ملوك الطوائف باألندلس زيري بن مناد إلى األندلس  

. س. ج: انظر البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب البن عذاري المراكشي ، تحقيـق  . إلى أن هلك سنة تسع وعشرين وأربعمائة        

-238:  ، ص 6:  ؛ تاريخ ابن خلدون ،  ج 264 -263:  ، ص  3:  م ، ج     1983بيروت ،   : ليڤي بروڤنسال ، دار الثقافة      . كوالن و إ  

  .   164:  ؛ األنيس المطرب البن أبي زرع ، ص 134:  ؛ مفاخر البربر ، ص 239
وقـد   . 340 :  ، ص3: انظر معجم البلدان لياقوت الحمـوي ، ج  .  شرونة بلد باألندلس وهي أيضا قرية بالصعيد األدنى شرقي النيل      2

سماها صاحب كتاب مفاخر البربر باسم شذونة ، وهي حسب ياقوت الحموي مدينة باألندلس تتصل نواحيها بنواحي موزور مـن أعمـال      

:  ، ص 3:  ؛ معجم البلدان لياقوت الحموي ، ج  136: مفاخر البربر ، ص     . منحرفة عن موزور إلى الغرب مائلة إلى القبلة         . األندلس  

329 .   
 .الواو ناقصة في األصول الثالثة وبها يستقيم المعنى  3
انظـر  .  في األصل بن صلوات وهو تصحيف البن صوالت حيث أثبتناه عند ابن خلدون وصاحب كتاب مفاخر البربر وابن أبي زرع                      4

   . 21: ص  ؛ األنيس المطرب البن أبي زرع ، 138:  ؛ مفاخر البربر ، ص 37 و 34:  ، ص 7: تاريخ ابن خلدون ، ج 
 . كلمة أسلم ناقصة في األصول الثالثة وبها يستقيم المعنى 5
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ونـاس  د فكان زيري في مدينة فاس إلى أن تولى بعده ابنه حمامة ثم ابنه المعز ثـم ابنـه        .غيرهم  

باضـي   تاهرت عبد الرحمـان اإل   ة وأسس مدين   ؛  وتاهرت وغيرهم  ةملكوا جميع المغرب من إفريقي    

  . خمسون سنة وبينها وبين تأسيس مدينة فاس  الخارجي سنة أربع وأربعين ومائة

 الجزيـرة  إلىي المعروف بالمنصور من قرطبة  بعساكره ر عامر المعافأبيخرج محمد بن      

 فضبط البحر من مقارعيه الذين كانوا بالمغرب وهم ملـوك            ، الخضراء سنة ثمان وستين وثالثمائة    

   د الرحمـان بـن     دارسة الذين كانوا بفاس  إلى أن قام عليهم عب          العلويين واأل  الشيعة ، وفرق البربر

  ، وهي مدينة قديمة كانت بغرب أصـيلة  ،لى البصرةإ فهربوا أمامهم إلى أصيلة و  ، محمد المرواني 

 ثم رحل عبد الرحمـان       ؛ فحاصروهم بها إلى أن صالحوه على دعوته وانقرضت دولتهم من حينئذ          

كـت رؤسـاء    وفيهـا هل   ، لوادي زناتة فجرت بينه وبينهم حروب عظام ومالحم لم يسمع قط مثلها           

   .1كانأف اليفرني الذي بنى مدينة  بن محمدالبربر وفيها هلك يعلى

 الشيعة بالمغرب لما خرب جوهر الرومي مدينة فاس في أواسط المائة الرابعـة              توق ت وإنما       

 ثم التقـى جـوهر      خرج الصفرية ورجع إلى مواله المعز بن إسماعيل بالقيروان        أوملك سجلماسة و  

ـ   ولقيه  ، مناد التلكاني يزحف إلى محمد بن الخير زيري        بن   ريزيالرومي و  بـن زيـري     2ني بلج

بي الفتوح فالتقيا سنة ستين وثالثمائة ، فكانت بينهم حرب لم يسمع بمثلها ، وانهزم محمـد                 أالمكنى ب 

واستطال زيري بن   ؛  3 ولما رأى الغلبة عليه ذبح نفسه       ، من معه بضع عشرة أمير    مبن الخير ومات    

 د لمسيلة وكان بها علي بن حمدون فهرب إلى المنصورية ، فبادر إليه زيري بن منـاد       مناد على بال  

 فأعطـاه  ي بن زيري في البحر إلـى الـشيع  نيلج وهرب ب   ، وانهزمت جيوشه فعثر به فرسه فمات     

 وبسكرة وهوارة ونفـزة      وباغا وبجاية  4 وطبنة  المال والرجال فاستولى على تاهرت ولمسيلة      يالشيع

                                                
 لكلمة أفكان التي هـي مدينـة    من الناسخليكان وكالهما تصحيفالثانية ) ر (ة نسخ وفيايكان) ر( وفي احدى نسخ )ف( جاء في نسخة     1

ذات أرحيـة    كتاب مفاخر البربر ، وهي مدينـة          حسب ما ذكره الشطيبي ووافقه في ذلك ياقوت الحموي وصاحب          كانت ليعلى بن محمد   

 ؛ المغرب في 94:  ؛ مفاخر البربر لمؤلف مجهول ، ص         232:  ، ص    1:  ج   ،انظر معجم البلدان لياقوت الحموي      . وحمامات وقصور 

   .79: ص . ت. رة ، دالقاه: ألبي عبيد البكري ، دار الكتاب اإلسالمي ) جزء من كتاب المسالك والممالك(ذكر بالد إفريقية والمغرب 
 جاء في معظم كتب التاريخ باسم بلُكّين إال أن األصل الراجح هو بلُجين كما ذكره الشطيبي ، وهذا ما أثبته ابن خلدون في مقدمة كتـاب         2

روفنا ، كالكاف رسمت أنا كل حرف يتوسط بين حرفين من ح... «: العبر والتي تناول فيها ذكر شيء من أسباب المغالط واألوهام ، وقال 

المتوسطة عند البربر بين الكاف الصريحة عندنا والجيم أو القاف، مثل اسم بلكين فأضعها كافا وأنقطها بنقطة الجيم واحدة مـن أسـفل أو     

ـ   . بنقطة القاف واحدة من فوق أو اثنتين ، فيدل ذلك على أنه متوسط بين الكاف والجيم أو القاف                ة وهذا الحرف أكثر ما يجـيء فـي لغ

  . 44: ص  : 1: انظر تاريخ ابن خلدون ، ج . » البربر
  .أي محمد بن الخير بن زيري 3
بلدة في طرف إفريقية مما يلي المغرب على ضفة الزاب فتحها موسى بن نصير فبلغ سبيلها عشرين ألفا وهرب ملكهم كـسيلة                      :  طُبنَة   4

: انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ، ج.  إلى سجلماسة مدينة أكبر منها وسورها مبني بالطوب وبها قصر وأرباض ، وليس بين القيروان

  . 387:  ؛ الروض المعطار في خبر األقطار لمحمد بن عبد المنعم الحميري ، ص 21 ، 4
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وادي كلها ، فقام الحسن بن كنون بن القاسم بن إبراهيم بن محمد بـن القاسـم بـن         والصحاري والب 

 فأرسـل إليـه    ، ثار بقلعة الحجر بين سبتة وأصـيلة  ،إدريس بن عبد اهللا بن الحسن بن أبي طالب       

 وقـال    جيشا آخر وأكثر له األمـوال ،       كم فهزمهم الحسن فجرد الح     ، الحكم من األندلس من قرطبة    

ثم ردفه يحيي بن    سر بهذا الجيش سير من ال إذن له بالرجوع إال منصورا أو ميتا ؛               : لغالب مواله   

محمد بن هاشم التجيبي من سرقسطة بجيش آخر وحاصروا الحسن بن كنون حصارا عظيما حتـى                

 يرمي الناس أحياء من رأس القلعـة إلـى           يحكم بالمثلة   القلب ينزلوه على األمان وكان الحسن قاس     

 ثـم اسـتخلف علـى       ، بقي يحيي التجيبي بالمغرب ومهده تمهيدا حـسنا       جع الغالب و   ، ثم ر   أسفلها

 يـدو بـن    بن زيري ورجع إلى األندلس ، فقام جعفر بن علي بالمغرب وانضم إليه               جينالمغرب بل 

 واستقام أمر المغرب لجعفر وانصرف جـوهر الرومـي ومعـه             ، يعلى اليفرني وزيري المغراوي   

 وكان عـسكره     ، مصحفي إلى المشرق لحرب مصر سنة اثنين وثالثمائة        وجعفر بن عثمان ال    جينبل

 وقد قدمنا بعض هذا     ؛ فحاصر مصر ودخلها قهرا وهدمها كلها وبنى مصر الجديدة         ،   أربعمائة ألف 

  .الخبر 

فلما مات الحكم بقرطبة اضطرب المغرب اضطرابا عظيما فقام محمـد بـن أبـي عـامر                        

نه ال طاقة له هرب أمامه لعـدوة األنـدلس        أ فلما رأى     ،  بالبصرة المعافري وحاصر جعفر بن علي    

 وكانت بيـده إلـى أن        ، 2باضية إلى سجلماسة وأنقذها من يد الخوارج اإل       1فزحف خزرون بن فلفل   

  بن زيري فهرب محمد بـن      جين بل ة فزحف إليه من إفريقي    3 بن خزرون  نيدمات وترك فيها ولده نو    

 وحمل معه من المغرب مائـة حمـل مـن المـال      ،الف فارسآ عامر إلى األندلس ومعه ستة     أبي

  بن زيري إلـى بـادس بـالقيروان        ي وزحف زاو   ،  وما واالها  4تنس ببالد تاهرت و   جينفحاصر بل 

                                                
 خـزر ،  خزرون بن فلفول فوافق بذلك ابن خلدون الذي سماه خزرون بن فلفول وهو من أمراء مغراوة وأعيان بني          ) ر( جاء في نسخة     1

وكان بنوا خزر يدينون بالـدعوة      . ولما غلب بلكين بن زيري وصنهاجة على المغرب األوسط تحيزوا إلى المغرب األقصى وراء ملوية                

:   ، ص 7: انظر تاريخ ابـن خلـدون ، ج   . وسماه خزرون بن فلفل ) ف(المروانية ، أما ابن عذاري في البيان المغرب فقد وافق نسخة   

  . 231-230:  ، ص 1: مغرب في أخبار األندلس والمغرب البن عذاري المراكشي ، ج  ؛ البيان ال45
. األزارقة ، النجدية ، اإلباضـية والـصفرية   :  اإلباضية هم أصحاب عبد اهللا بن اباض التميمي ، وهم فرقة من فرق الخوارج األربعة     2

   . 107:  ، ص 1: انظر االستقصا للناصري ، ج 
:  ، ص 7: انظر تاريخ ابن خلـدون ، ج  .  خلدون وصاحب كتاب مفاخر البربر باسم وانودين بن خزرون بن فلفول             ذكره كل من ابن    3

   . 106:  ؛ مفاخر البربر لمؤلف مجهول ، ص 51 و 47
لى تيهرت خمـس   تَنَس هي آخر إفريقية مما يلي المغرب ، بينها وبين وهران ثمانية مراحل وإلى مليانة في جهة الجنوب أربعة أيام وإ                     4

مراحل أو ست ، وهي مدينة مسورة حصينة داخلها قلعة صغيرة صعبة المرتقى ينفرد بسكناها العمال لحصانتها وبها مسجد جامع وأسواق 

انظر معجم البلدان   . كثيرة وهي على نهر يأتيها من جبال على مسيرة يوم من جهة القبلة ويستدير بها من جهة الشرق ويصب في البحر                      

 ؛ المغـرب  138:  ؛ الروض المعطار في خبر األقطار لمحمد بن عبد المنعم الحميري ، ص 49 -48:  ، ص  2: وت الحموي ، ج     لياق

   .66 و 61 ، 59: ألبي عبيد البكري ، ص ) جزء من كتاب المسالك والممالك(في ذكر بالد إفريقية والمغرب 
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 حتى ال يكاد يخلى موضع مـن         وعظم االضطراب بالمغرب غاية العظمة     وفلفل بن سعيد بتونس ،    

 وظهرت فيها دولة المروانيـة واألمـر    ،ندلس المعافري من األالعامري إلى أن انقرضت دولة    قائم

 وفي سنة تسع وسبعين وثالثمائة هلك المعز بن زيـري    ؛ يزداد اضطرابا في كل مكان بكثرة الثوار      

ابن أبـي    مات   1 وفي سنة سبع وتسعين وثالثمائة     بفاس وبقي أوالده بها تحت محمد بن أبي عامر ،         

 وفـي سـنة سـبع    ؛  عامر وتمت الدولة المروانيةعامر المعافري باألندلس وولي عبد الرحمان بن      

عشرة وأربعمائة بويع حمامة بن معز بالمغرب ، فأراد حصار سجلماسة فانهزم ورجع إلـى فـاس              

بن عمه حمـاد  ا فزحف إليه 2وبويع ابنه دوناس ؛مهزوما إلى أن مات سنة ثالث وثالثين وأربعمائة       

 وحفر السياج المسمى بسياج حماد إلـى أن         وحاصر مدينة فاس حصارا عظيما وقطع عنهم الوادي       

 ، واللمتونيـون     فقام بلمتونة وخرج معـه اللمتونيـون        ، ظهر عبد اهللا بن ياسين بأرض المصامدة      

  .ببالدهم من آخر بالد الصحراء من ناحية السودان 

  

  خبر ملوك المغرب االقصى ، اللمتونيون 

    

 خرج معـه  أ و  الجدالي الصنهاجي ،   متونيبن إبراهيم الل   فأول من خرج من اللمتونيين يحيي       

أبو يعقوب ، فقطـع   حد من قبله وكنيتهأ تاشفين فمهد يوسف بن تاشفين المغرب تمهيدا لم يمهده    يبن

 كلها أهـل نجـد    الثوار وطاعت له البالد والعباد إلى أن صار يركب في أزيد من ستين ألف فارس              

ئده أبو بكر بن عمر وشيخه اإلمام الفقيه عبـد   ثم ولى على المغرب قا.وحرب كأن قلوبهم الحجارة     

 كل هؤالء أهل علم وصـالح        وشيخه ورجاج بن زجوا صاحب أبي عمران الفاسي ،         اهللا بن ياسين  

وة األنـدلس فقطـع منهـا    د ثم جاز يوسف بن تاشفين إلى ع ، ومعرفة بسياسة الملك وتدبير الرعية    

ـ وأ  ، ع الخوارج من المغرب ومن األندلس      وقطع جمي   ، البالد جميع الثوار الذين كانوا في كل       ىحي

  ،المنهاج السني وأقام دين اهللا أحسن ما ينبغي إلى أن كان يخطب عليه في أزيد مـن ألـف منبـر               

 من آخر األندلس من بالد سرقسطة إلى بالد أرغون           للمجد الراكب  وكانت مسيرة بالده خمسة أشهر    

وفي سنة خمس وسـبعين  . ة  السودان من بالد غانمما يلي اإلفرنج إلى آخر بالد الصحراء مما يلي     

                                                
 أن ابن عذاري المراكشي في البيان المغرب قال بأن المنصور بن أبي عامر            تسع وتسعين بدل سبع وتسعين ، غير      ) ر( جاء في نسختي     1

توفي ليلة االثنين لثالث بقين لرمضان المعظم وذلك سنة ثالثمائة واثنان وتسعون وهو ابن خمس وستون سنة وعشرة أشهر ، وكان له من         

نظر البيان المغرب في أخبار األندلس والمغـرب البـن عـذاري    ا. الولد الذكور يوم وفاته اثنان وهما عبد الملك وعبد الرحمان الناصر  

  .301:  ، ص 2:  م ، ج 1980بيروت ، : ليڤي بروڤنسال ، دار الثقافة . كوالن و إ. س. ج: المراكشي ، تحقيق 
 م ، فتـولى بعـده ولـده    1060/  هـ 452 ولى مدينة فاس ولم يشتغل من يوم واليته إلى وفاته إال بالبناء والتشييد ، وتوفي بفاس سنة         2

   . 111: انظر األنيس المطرب البن أبي زرع ، ص . الفتوح وعجيسة 
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 وذلك لما أعجبته األرض مع كثرة الماء فكانت بـسيطة            ، 1وأربعمائة شرع يوسف في بناء مراكش     

   . إلى أن توفي أبو يعقوب يوسف بن تاشفين سنة اثنان وخمسمائة ،ال سور عليها

  

   بيعة علي بن يوسف بمراكش-

  

ف في مراكش فجاء اإلمام أبو الوليد بن رشد من قرطبة لعقد البيعة             بويع ابنه علي بن يوس    و        

لما مـات أبـو    فريقيةإمن في غرب ؤ وكان اإلمام المهدي قد ظهر بأوالد عبد الم       ؛ لعلي بن يوسف  

يحل لك أن تدع هذه المدينة بال سـور وهـذا    ال « :قال اإلمام ابن رشد لعلي بن يوسف        ، ف  يعقوب

نفق عليه سـبعين    أ عبد المؤمن بن علي والمهدي ، فشرع في بناء السور و            ، يريد   »العدو قد ظهر  

ولمـا   . نفق عليه سبعين ألف دينار أخرى     أ وبنى الجامع األعظم والمنار الذي عليه ، و         ، ألف دينار 

تاه علي بـن    أ ف  ، األندلس قام الحاجب بسبتة وكان يتمذهب بمذهب الشيعة        رجع اإلمام ابن رشد إلى    

«  : وكان المهدي يقـول  ؛ ومهد المغرب كتمهيد أبيه يوسف ،أخذه وقتله شر قتلة  يوسف وحاصره و  

 وكان يوسف بن تاشـفين لمـا جـاز األنـدلس            . » البد لنا من خلع اللمتونيين من جميع المغرب       

 اهللا بن عباد وخلـع عبـد اهللا      ى اهللا بن سلمة وأوالده وخلع المعتمد عل       ىبالمرابطين قتل المتوكل عل   

 المهـدي   م إلـى أن قـام علـيه        ، ولم يدع قائما بالعـدوتين       بن حبوس القائم بغرناطة    سيحفيد باد 

 فـي  أمامهم إلى أن حاصروه  فخرج علي هاربا في مراكش ، فحاصروا علي بن يوسف   ،بالموحدين

 من أعلى    إلى جرف عال فرمى بنفسه وهو راكب على فرسه         مرسى وهران ، فدخلوا عليه وألجأوه     

  .  وذلك سنة تسع وثالثين وخمسمائة عنق فرسه ،الجرف فاندقّ عنقه و

اإلمام المهدي هو محمد بن عبد اهللا بن عبد الرحمان بن هود بن خالد بن           « : قال ابن حزم        

 بن عطاء بن رباح بن يسار بن العباس بـن  ىتمام بن عدنان بن صفوان بن سفيان بن جابر بن يحي          

 عجيبة في قيامـه     أخباروله   ،   عشرين وخمسمائة  توفي سنة أربع و     ، الحسن بن علي بن أبي طالب     

لموحدين ، ورحل من المغرب إلى المشرق وصاحب الشيخ أبـا حامـد    بابأمر علي بن عبد المؤمن      

 ثم رجع إلى المغرب ودخل مراكش ثم خرج منها فارا إلى جبـل تينمـال            ، الغزالي رضي اهللا عنه   

                                                
 اتفق الشطيبي في تاريخ تأسيس مدينة مراكش مع صاحب كتاب مفاخر البربر فكانا بهذا قد خالفا غيرهما من المؤرخين كـابن خلـدون    1

يده في هذا ابن أبي زرع ، في حين ذهب ابن عذاري إلى أن يوسـف   م  ويؤ1062/  هـ 454الذي أحال سنة تأسيس مدينة مراكش إلى    

انظر مفاخر البربر لمؤلف مجهول، .   م ومثله قال صاحب الحلل الموشية 1069/  هـ 462بن تاشفين شرع في بناء مدينة مراكش سنة ا

 ؛ البيان المغرب في أخبار األندلس  138:  ؛ األنيس المطرب البن أبي زرع ، ص          245:  ، ص    6:  ؛ تاريخ ابن خلدون ، ج        88: ص  

سهيل :  ؛ الحلل الموشية في ذكر األخبار المراكشية لمؤلف مجهول ، تحقيق             20-19:  ، ص    4: والمغرب البن عذاري المراكشي ، ج       

  .  16-15:  م ، ص 1979/ هـ 1399 : األولى. الدار البيضاء ، ط: زكار وعبد القادر زمامة ، دار الرشاد الحديثة 
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ايس القبائل حتـى مهـد األرض للموحـدين     ولم يزل يس،»  مع أوالد تاشفين    إلى حرب المرابطين  

   .الذين كانوا مع علي بن عبد المؤمن

أول مادخل جد المهدي إلى المغرب مع عقبة بن نـافع اسـتوطن    «  : 1قال الغازي بن قيس          

   :  قبل ظهوره المهدي يقول قيساإلماموفي  . » المغرب من حينئذ

  

 م الفرضـدل بحكـ بالقسط والع ***ع األرضــ جميهو الذي يمأل  

 ة ـــ علي ذوي األصول السالم ***ة وابنـهو بال شك سليل فاطم  

 ره ـ باألصل والفرع يطيب محض ***يولد في المغرب البعيد عنصره  

  

 أولهم الـذي أقامـه       ،  فهذا المهدي هو الذي أورث الخالفة للموحدين        ؛ وهي قصيدة طويلة    

على بن مندار بن نصر بن علي بن عامر بن موسى            بن علُوا بن ي    المهدي وهو عبد المؤمن بن علي     

ابن عون اهللا بن يحيى بن وزرايع بن مطمور بن مطماط بن هودج بن قيس عيالن بن مـضر بـن     

  . نزار بن معد بن عدنان ، وفي نسبه بعض خالف 

  

   بيعة عبد المؤمن بن علي القيسي-

  

 وذلك عـام    ذنه للناس في ذلك ،     بإ المهدياإلمام   يوم مات     عبد المؤمن بن علي القيسي     بويع  

 وكانت والية المهدي أربع عشرة سنة وكانت والية عبد المؤمن أربعـا              .أربع وعشرين وخمسمائة  

   . وتوفي سنة ثمان وخمسين وخمسمائة ،وثالثين سنة

  

   بيعة أبي يعقوب المنصور-

  

 . اسمه يوسـف  وة األندلس و  دشبيلية من ع  إوبويع ابنه أبو يعقوب المنصور يوم موت أبيه ب          

وفي عام أربعين وخمسمائة دخل عبد المؤمن فاس وتلمسان وسبتة وقتل بها            : قال أهل علم التاريخ     

                                                
ما كذبت قط فـي حيـاتي بعـد    : كان أول من أدخل موطأ اإلمام مالك إلى األندلس ، فقال.  إمام ، محدث ، مقرئ أندلسي من غرناطة        1

بيروت ، : مؤسسة الرسالة . الخراط كامل : انظر سير أعالم النبالء لشمس الدين الذهبي ، تحقيق .  م 814/هـ 199مات سنة . إسالمي 

   . 63:  ، ص 1:  ؛ شجرة النور الزكية لمحمد بن مخلوف ، ج 323-322:  ، ص 9:  ج  م ،1986/ هـ 1406
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 بالمغرب قبل دخـول     1م وكانت مدته   ، إسحاق بن علي بن يوسف بن تاشفين ولم يدع للمتونيين أثرا          

 وقـد ألـف      .سنة وكانت مدتهم باألندلس ثمان وخمسين        ، المهدي وعبد المؤمن سبعا وسبعين سنة     

 ذكر فيه جميع ما كـان ألوالد بـن    ،الصيرفي كتابا سماه األنوار الجلية في أخبار الدولة المرابطية    

 أو عليهم ، ولم يدخل المهدي المغرب بعبد المؤمن حتى قطع أوالد ابن تاشفين كل قائم بها ،                   تاشفين

من األنـدلس كـل       أوالد عبد المؤمن   قطعوقطعوا دولة األدارسة والمغالبية والمهالبة والشيعة ، ثم         

 ، من قرطبة محمد ذي النون بن بيلكان كان مع محمـد         2وابن مردنيش ثائر كابن هود وابن األحمر      

 نعبـد اهللا بـن بويـا   محمد بن مزدلي و وقيمحمد بن الحاج ومحمد بن أبي زن   بن تاشفين ، وقطع     

 وسلبوا كل قـائم بـالمغرب    ،  وسرقسطة غرناطة وبلنسية بشبيلية و إوجميع ثوار البربر الذين كانوا ب     

 بيد أوالد عبد المؤمن ولم يبق للمـرابطين        3ن فلما دخل عليهم الموحدون صارت العدوتا       .واألندلس

 مع الكفـار فتركـوهم   4 في غاية االجتهاد وافيها أصحاب ابن تاشفين وكان    ان  إال جزيرة ميوركة ، ك    

   . 5دهم بعد ذلك إلى اآلن ، فلم تزل من يبها إلى أن أخرجهم منها النصارى

وإنما كانت دولة الثوار باألندلس من وقت ظهور المهدي سنة عشر وخمسمائة إلـى عـام                  

ابـن  خذوا  أ فكان أول من      لما دخل أصحاب المهدي أوالد عبد المؤمن األندلس ،         أربعين وخمسمائة 

 وكانـت   ؛قةيان وابن حسون من مالجن  مضحى من غرناطة وابن حمدون من قرطبة وابن جزي          أ

دولة الموحدين من وقت ظهور المهدي لعبد المؤمن بن علي القيسي ثم بعـده ابنـه أبـو يعقـوب                    

 األندلس سنة ثمان وخمسين وخمسمائة إلـى أن تـوفي           ي من غرب  6]شنترين[المنصور بويع بمدينة    

   .ن سنةفكانت خالفته سبعا وثالثي ، عين وخمسمائةتسبسال وحمل إلى تينمال فدفن بها سنة خمس و
                                                

 . يعني مدة اللمتونيين 1
وهو الصواب طبقا لما ذكره ابن خلدون أنه ابـن مـردنيش        ) ر(مردليش وهو تصحيف لمردنيش الوارد في نسخة        ) ف( جاء في نسخة     2

  .    212:  ؛ األنيس المطرب البن أبي زرع ، ص 281-280:  ، ص 6:  ج انظر تاريخ ابن خلدون ،. الثائر بشرق األندلس 
 . يقصد بالعدوتان المغرب واألندلس 3
 في اعتقادي أنه حصل تصحيف لكلمة جهد فصارت اجتهاد ، ألنه ال يعقل أن يجتهد المسلمون مع الكفار وخاصة في تلك الفتـرة مـن                4

كان علي « :الحرق من قبل محاكم التفتيش ، وهذا ما يؤكده ابن خلدون في كتابه العبر حيث قال       الزمن التي تعرضوا فيها للقتل واإلبادة و      

بن يوسف بن تاشفين لما تغلب العدو على جزيرة ميوركة وهلك واليها من موالي مجاهد وهو مبشِّر وبقي أهلها فوضى ، وكان مبشر بعث ا

  . 286:  ، ص 6: ن خلدون ، ج انظر تاريخ اب. » إليه بالصريخ والعدو محاصر له 
   .16القرن :  أي إلى زمن الشطيبي 5
، وشنترين حـسب يـاقوت      ) Santarem(مدينة تشترين وكالهما تصحيف لشنترين      ) ف(مدينة قسترين وفي نسخة     ) ر( جاء في نسخة     6

غربي األندلس ثم غربي قرطبة وعلـى  وهي مدينة متصلة األعمال بأعمال باجة في    . شنت ورين   : الحموي هي كلمة مركبة من كلمتين       

نهر تاجة قريب من انصبابه في البحر المحيط ، وهي حصينة بينها وبين قرطبة خمسة عشر يوما وبينها وبين باجة أربعة أيـام ، وعنـد              

، وشنترين على عماد الدين إسماعيل فهي على بحر برطانية وهو بحر يخرج من وراء الركن الشمالي باألندلس من البحر المحيط مشرقا                

ومدينة « : أما صاحب كتاب ذكر بالد األندلس فقد عرفها وقال . نهر يصب في البحر وأرضها كريمة كانت الوالة تتردد عليها من أشبونة 

عظيم ولهذه المدينة سور   ... شنترين مدينة عظيمة أزلية وبها جامع عظيم بناه اإلمام الحكم ، وبها حمامات عظيمة وأسواق واسعة مرتبة                  



  للحاج الشطيبي االندلسي كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان

 382 

  

   بيعة يعقوب المنصور ومن تاله من الموحدين-

  

 ثم  ستمائة ، بويع يعقوب المنصور يوم موت أبيه يعقوب ثم ابنه محمد الناصر سنة عشر و             و       

 ثم عبد الواحد بن أبي يعقوب المنصور بقـي ثمانيـة أشـهر              ستمائة ، ابنه المنتصر سنة عشرين و    

 ثـم   ، شهرا ومات واسمه عبد اهللا بن المنصور وكنيته العادلوخلع، ثم بعده العادل بقي أربعة عشر     

 ثم بعده يحيي ثم ابنه الرشيد واسـمه          ،  إدريس بن منصور ومدته تسع سنين      العالبعده المأمون أبو    

وقتل بتلمسان سنة سـت     السعيد   وبويع بعده ابنه أبو الحسن        ، عبد الواحد بويع عام أربعين وستمائة     

 ثم المرتضى عمر بن إبراهيم وقتل بقرى دكالة سـنة   ،بعده علي بن المأمون ثم  ،وأربعين وستمائة 

 ، ثم بعده الواثق المعروف بأدبوس واسمه إدريس ، ثم أبو عبد اهللا بن عمـر               وستين وستمائة  خمس

 فكانت مـدة الموحـدين مـن    .ابن عبد المؤمن وهو آخرهم بمدينة دكالة سنة سبع وستين وستمائة            

  وانقرضـت   ،  وعدد خلفائهم ثالث عشرة خليفـة       ، واثنين وخمسين سنة   سنة   أصحاب المهدي مائة  

كان أول ظهـوره    و  ، دولتهم بقيام محمد بن هود الغالب باهللا بغرناطة وهو صاحب الدراهم الغالبية           

 ملك األنـدلس كلهـا       ،  واسمه محمد بن هود بن يوسف بن نصر         ، بها سنة تسع وعشرين وستمائة    

وثارت بنـو عبـد الـوادي        حفص بتونس    بنونقراض دولة الموحدين ظهر     وأورثها لبنيه ، وعند ا    

ثمـان   سـنة    إلى رئيس عشرين سنة من سنة ثمان عشرة وستمائة          البقيت مدينة فاس ب   بتلمسان ، و  

والملـك والبقـاء     . 1ناآل ولم تزل بها أوالد هؤالء كلهم إلى         ن فكان بها بنو مري     ، وثالثين وستمائة 

لـه  إاألول واآلخر والظاهر والباطن الذي ال يفنى ملكه وال يزول سلطانه ال              هو    ، والدوام هللا وحده  

    .إال هو رب العرش العظيم

    :2وكثيرا ما كان المهدي ينشد قول القاضي عبد الوهاب        

  

  
                                                                                                                                              

:  ؛ تقويم البلدان لعماد الدين إسـماعيل ، ص  367:  ، ص 3: انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ، ج   . » وأبراج منيعة ال تدرك بقتال      

 ؛ البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب البـن عـذاري   53:  ، ص 1:  ؛ كتاب ذكر بالد األندلس لمؤلف مجهول ، ج          172-173

 ؛ 347 – 346:  ؛ الروض المعطار في خبر األقطار لمحمد بن عبد المـنعم الحميـري ، ص                238 و   236:  ، ص  3: المراكشي ، ج    

 ؛ الحلل الموشية في ذكر األخبـار المراكـشية   208:  ؛ األنيس المطرب البن أبي زرع ، ص         325:  ، ص    6: تاريخ ابن خلدون ، ج      

  . 158:لمؤلف مجهول ، ص 
  .16لقرن ا:  أي إلى زمن الشطيبي 1
 ، انظـر  1030 / 422 ، توفي سـنة     973 / 363 القاضي ، الفقيه ، الحافظ ، العالم ، األديب  والشاعر ، سافر إلى مصر ، ولد سنة                    2

  . 226:  ، ص 6:  ؛ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ، ج 104 - 103:  ، ص 1: شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ، ج 
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  على األرض في الدنيا وأنت تسير  ***دـنك قاعأومن أعجب األشياء  

 ر ــود والشراع تطيــ بقوم قع ***ةـذا كسير سفينـوسيرك يا ه  

 رــــال كثيـــ وآمال الرج ***رــكذلك أيام الحياة بأهلها تم  

  يموت ويفنــى معبد وأميـــر*** ولم يبق آثار لمن كــان قبلنا   

 ر ـــال شك كذلك نسيـ ونحن ب***لى أتتهم مناياهم وساروا إلى الب 

  

  : خر  وقال اآل  

  

 والبد أن يأتي لك األجل  ما ترجو***رـعش ما شئت أليس الموت آخ   

 ل ـلفتى شغلايا ـانتهاز المن  وفي***ه ــرت شبابتـهذا شبابك قد م  

 دولادهـ وكم مضت دول من بع ***كم قد مضى سلف في أثره خلف   

 لم يبق إال حديث كان أو مثــل*** قضوا لبانتهم حتى إذا انقرضـوا  

  ك آية *** فاندب حياتك يا رهين الموت فقدلمـــن عقـلبدا بفودي 

  

  :وقال اآلخر   

  

  وفارق بالموت من قد آلف*** ومن يألف الدنيا ارتمى بالعدا  

  أسقطت األيام  منها  األلف*** من نال من دنيــاه امنيتـه  

  

  عالمات الساعة الصغرى والكبرى  

  

 إلى انقراض الساعة  التي تكون بين يدي     عالمات  ال هذا التأليف المختصر ب     إن شاء اهللا   ونختم  

نه ال خالف بين أهل العلم أن مبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم أول عالمـات                  أفاعلم  . الدنيا  

عني العالمـات   أ  ، ثم انشقاق القمر من العالمات أيضا      ،   1 ﴾  وخَاتَم النَِّبيين  ﴿ :  لقوله تعالى   ، القيامة

  . في أحاديث  كثيرة مختلفة  أما الصغرى فكثيرة ذكرها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ،الكبرى

                                                
  .40  سورة األحزاب ، اآلية1
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  فَهْل ينْظُرون ِإلَّا الساعةَ َأن تَْأِتيهم بغْتَـةً    ﴿ : قال اهللا العظيم   ،   ما العالمات الكبرى فثمانية   أو  

 ونحـن    ،  اثنين مبعث الرسول صلى اهللا عليه وسلم وانشقاق القمر          منها جاز ،   1فَقَد جاء َأشْراطُها ﴾   

الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الـشمس مـن مغربهـا              : ننتظر الستة وهم  

  . الدخان الزلزلة ووخروج الدابة و

إذا غاب الحـق وظهـر الباطـل وصـار           {: صلى اهللا عليه وسلم      وأما الصغرى فقد قال     

كل الرجال الربا وخرجـت     أواستبيحت الفواحش و    وظهرت البدع  المعروف منكرا والمنكر معروفا   

هين العلماء وأكرم الشعراء فحينئذ تحبس السماء       أاء متبرجات وحبست الزكاة وقلت الصدقات و      النس

  ، مطرها وتحبس األرض ثمرها وتقل البركات وترفع وتقل األرزاق وال تنال المعيشة إال بالشبهات             

 ال تجـاوز     ، ن ويمردون علـى الرحمـان     آزمان يكون فيه قوم يصومون ويصلون ويقرؤون القر       

نتن من رائحـة البـصل ، قلـوبهم مـسودة     أ أقوالهم أحلى من العسل وأفعالهم        ، م حناجرهم قراءته

 يكون فيهم عمال ظلمة وشهود يشهدون بالزور وحكام يشربون الخمر ويحـدون              ، وسرائرهم خبيثة 

 يمرقون مـن     ، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم     ،   عليها ويأتون الفواحش ويجلدون الناس عليها     

 والغيبة مجالستهم ، يرفعون في المساجد بأحاديث        تهمما يمرق السهم من الرمية ، الغش فاكه       الدين ك 

نـون  يالدنيا أصواتهم ، قوم ال يرحم غنيهم فقيرهم وال يوقر صغيرهم كبيرهم ، يشيدون البنـاء ويه          

 فيه كاألسد والقاضي كالذئب والتـاجر كالثعلـب والفاسـق كالكلـب     المساجد ، وزمان يكون ألمير    

  ، لها من شاة بين أسد وذئب وثعلب وكلب        يا: صلى اهللا عليه وسلم وقال       ثم بكى  ،   والمؤمن كالشاة 

ز بهم األرض ويقع اهللا الفتنة بين الخلق فيقتل بعضهم بعـضا ويـسيء   تعندها يتوفى الناس ريحا ته  

     .} ينتقم اهللا من الكل وهو دليل انقراض الدنيا وبعضهم بعضا

يمـان   وال تحـج حوائجـه إال باأل       تهزمان ال تتم فيه تجار     {: اهللا عليه وسلم    قال صلى   ثم         

 ثم قال صـلى اهللا عليـه    .}  أولئك هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة        ، الكاذبة

ن ذلك كله خرقـة تبلـى   أ إذا رأيت الناس أيام عيدهم في زيهم فحدث نفسك ب           ، يا أبا هريرة  : وسلم  

 لوال أن اهللا خلق الموت وكتبه على العباد الدعـى النـاس كلهـم      ، أكله الدود ، يا أبا هريرة     ولحم ي 

  . }  ما سجد هللا ساجد  ولوال جهنم ،الربوبية

يذهب الصالحون األول فاألول وتبقى حثالـة كحثالـة التمـر           {  : قال صلى اهللا عليه وسلم      

   . 2} أهلكهم اهللا وال يبال اهللا بهم في أي واد من العذاب  ،والشعير
                                                

  .18 سورة محمد ، اآلية 1
يقبض الصاِلحون الَْأول فَالَْأول وتبقى حفَالةٌ كَحفَالَـِة التَمـر          « :  رواه البخاري في صحيحه عن مرداس األسلمي رضي اهللا عنه بلفظ               2

  ؛ ورواه أحمد في مسنده بـأكثر مـن لفـظ ،     63:  ، ص 5: ، كتاب المغازي ، باب غزوة الحديبية ، ج » والشِعيِر لَا يعبُأ اهللا ِبِهم شيًئا 

 ؛ البيهقي  في الزهد     17765 - 17764 - 17763:  ، حديث رقم     193:  ، ص    4: ، ج   » إسناده صحيح على شرط البخاري      « : وقال
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 صلى اهللا عليه وسلم حجـة الـوداع        اهللا لما حج رسول  « : بن عباس رضي اهللا عنه      اوقال        

ممـا   :  رضي اهللا عنـه  أبو بكر الصديق   له  فقال  ،  شديدا امسك بيده حلقة الكعبة وهزها وبكى بكاء      

ي فراق الكعبة وتوديـع     بكي وهذه آخر حجة لي ، وقد أبكان       أ وكيف ال     :قال ؟   رسول اهللا  بكاؤك يا 

 إن مثلكم كمثـل ورق بـال شـوك إلـى      ،ليبلغ الحاضر منكم الغائب عني     ،   المسلمين ، يا أبا بكر    

 إن  ؛ ثم تكون أمتي شـوكا بـال ورق   ، ثم تكون أمتي ورقا وشوكا إلى ثمانمائة سنة  ، سبعمائة سنة 

 اأو عالم    بخيال ا أو غني  اجائر ا ال ترى فيهم إال سلطان      ، ن فررت منهم جذبوك   إتركتهم ال يتركونك و   

 ا فـضيح  ا أو شاب   غافال ا أو شيخ  ا خائن ا أو صانع  ا فاجر ا أو تاجر  ا كذاب ا أو فقير  ا مراء اعابد وأ اراغب

زمان يكـون  : رسول اهللا ، فقال   صف لنا ذلك الزمان يا« : 1فقال عكاشة .  »أو امرأة ال حياء لها  

 فـإذا    ،  وتأكل األم من فرج ابنتهـا       ، السروجفروج و الفيه المؤمن ذليل والفاجر عزيز وتركب فيه        

ويزرعـون النـاس وال   شاعت المنكرات وقلت الطاعات أرسل اهللا على األرض القحط ثالث سنين          

يغرس بيمينه ويجني بيـساره     وشيئا ، فيخرج الدجال وله شراب وطعام يفتن بهما الناس ،            يصيفون  

لون النـصر  أ فينهض إليه أهل التوحيد ويحاربونه ويس      وتزج البقر وتلد في يومها ، يفتن الناس بذلك        

من اهللا تعالى ، فينزل اهللا عيسى بن مريم وأهل التوحيد قد اجتمعوا على اإلمـام المهـدي ، فيقتـل       

 حجر وال خلـف      خلف عيسى عليه السالم الدجال وتنهزم جنوده والمؤمنون خلفه ، فال يختفي كافر           

  ، 2 إال شجرة فإنها تكتم عليه وهي شـجرة العوسـج           ، عدو اهللا ن خلفي   إ هلم ف   :ه ذلك اشجر إال ناد  

 كأنهـا   ةطويل والدجال علـى حمـار     أصهب   كميتوعيسى عليه السالم في ذلك اليوم على فرس         

 واإلمام المهدي رجل شـريف       ، في بطنها ، تضع رجلها مد بصرها       الكلبة، إذا لهثت لهث أجزاؤها    

نفه وهـو كـاره ، وعالماتـه        أيعونه الناس رغما على     عالم ناسك صالح ، إذا ظهرت العالمات يبا       

 ولم يكسف ذلك قط ، يكسف ليلة ثالثة عشر وليلة أربعـة              ، كسوف القمر ثالث ليال في شهر واحد      

 بين  د فيبايعونه الناس ويخرج لقتال الدجال وينزل عيسى فيقتله على باب لُ            ، خمسة عشر ليلة  عشر و 

خـذ  أ فـإذا انهـزم الكفـار         ، الثون ألف مقاتل من المؤمنين     ومع المهدي يومئذ ث     ، المقدس والشام 

                                                                                                                                              
 كتاب الفتن ، باب   ؛ الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،210 ، حديث رقم 120: ، ص 1: الكبير ، فصل في العزلة والخمول ، ج 

  . 321:  ، ص 7:  م ، ج 1994/  هـ 1414يذهب الصالحون وتبقى حثالة ، مكتبة القدسي ، 
 هو عكاشة بن محصن بن كثير، من سادات الصحابة ، شهد بدرا وانكسر في يده السيف ثم أخذا سيفا شديدا سمي العون ، قتل في حروب 1

 : ، ج . ط. د:  الشعب   مطبعةانظر أسد الغابة البن األثير ،       .  الرجال ، روي عنه أبو هريرة        الردة ، في معركة اليمامة ، كان من أجمل        

   . 68-67: ، ص  4
وهـو شـجر   .  إذا عظمت العوسجة فهي الغرقدة:  قال أبو حنيفة  ،الغرقد ، والغرقد شجر عظام وهو كبار العوسج    ) ر( جاء في نسخة     2

   .  3246:  ، ص 5: ، ج . ط. د:  محمد األنصاري ، دار المعارف  انظر لسان العرب البن منظور .اليهود
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 اليـوم   ،يخرج إلى رومة فيفتحها في أيام عيسى عليه السالم وهي أربعون سـنة             الفاطمي أمواله و  

    .» ، ال يعدو في أيامه شيء على شيء 1ساعة والشهر يوم والسنة شهر

  ريح كأنها ريح عاد وصفته رجـل       الدجال أن تهب    خروج ةوعالم« : وقال وهب بن منبه             

 عريض الوجه مطموس العين اليمنى مكتوب بين عينيه كافر بـاهللا  ، يخـرج مـن قريـة                     طويل

 يخرج إليه الخضر عليـه       ،  ، يطوف األرض شرقا وغربا كلمح البصر       2بالمشرق يقال لها سدادين   

 علـى نـصفين ثـم    3 فيقتله ،ملعون يا كذاب يا ساحر إلى أين يا: السالم من مدينة يثرب فيقول له  

 ثم يأتي المدينة فترميه المالئكة بالنيران فيخرج لناحية الـشام           يحييه ،  يستطيع أن    ولم  ثم يقتله  يحييه

المـسلمون  :  قيل يا رسـول اهللا   .فيلقاه عيسى عليه السالم فيقتله ويرفع اهللا البالء عن أهل األرض  

 فإذا قتل الـدجال أرسـل اهللا         ، م في غاية الهم   يصومون ويصلون وه  : في زمانه يعبدون اهللا ؟ قال       

 تقتلهم وال تضر أهل اإليمان وينزل اهللا تعالى مع عيسى عليه الـسالم    4على المشركين ريحا عظيمة   

هـو  في يده حربة وقد تقلد سيفا       و  تسعين ألفا من المالئكة وعلى رأس عيسى يومئذ عمامة خضراء         

 وتلعـب    الـذئاب  في زمانه جميع الخلق وترعى الغـنم      من  أ ي  . قد جاء الحق وزهق الباطل      :يقول

 وتحج المرأة وحدها من أقصى األرض ويظهر اهللا تعالى للخلق كنـوز             بالصبيان بالحيات والعقار  

 والمهدي حينئذ مع عيسى عليه السالم يقيمون دين اهللا ويتبعون            ، األرض فال يبقى فقير على وجهها     

 وخرجـوا  5 إذا يأجوج ومأجوج قد أخربوا السد    الشاملة ك النعمة سنة رسول اهللا ، فبينما الناس في تل       

يـت المقـدس ويرمـون      ب فيأتون    ، على األرض حتى ال يجد الطائر موضعا خاليا يلقي فيه فراخه          

ـ           ، بالسهام  ل فيقاتلهم عيسى عليه السالم والمهدي في بيت المقدس وهم يرمون المؤمنون حتـى تغم

 عيسى عليه السالم ويؤمن المهدي على دعائه ومن معهـم          مليه فيدعو ع   ، سهامهم الظل على الخلق   

 فيرسل اهللا عليهم ريحا عاصفة فتهلكهم وينبت لهم في جماجمهم خروجات تقتلهم في               ، من المسلمين 

        لعيسى عليه الـسالم فـي       التي   ل األربعون سنة  يومهم عن آخرهم ، فإذا ماتوا استبشر الناس وتكم

 روح عيسى عليه السالم أرسل اهللا ملك الموت في صفة شاب حـسن              األرض ، فإذا أراد اهللا قبض     

 عبـد اهللا   :؟ فيقول لـه  من أنت أيها الشاب  :  فيقول له عيسى عليه السالم        ،  طيب الرائحة   ، الوجه

                                                
أربعون يومـا   ‘‘ :قلنا وما لبثه في األرض ؟ قال ... « :  جاء حديث الدجال في سنن أبي داود بصيغة أخرى ، وفي آخر متن الحديث            1

ال ‘‘: ليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صالة يوم وليلة ؟ قال         فقلنا يارسول اهللا هذا ا    ’’ يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم          

انظر سنن أبي داود . ’’ » اقدروا له قدره ثم ينزل عيسى ابن مريم عليه السالم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيدركه عند باب لُد فيقتله

  .250:  ، ص 2: ، ج . ط. د: محمد محيي الدين عبد الحميد ،  دار الفكر : السجستاني األزدي ، تحقيق 
 . سوادين ) ر( جاء في نسخة 2
 .فيشق الخضر عليه السالم على نصفين ) ر( جاء في نسخة 3
 .ريحا عقيمة ) ر( جاء في نسخة 4
  . سد ذي القرنين أي 5
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تعالى أردت أن اسيح معك في األرض ، فيخرج عيسى وملك الموت من بيت المقدس إلى المدينـة                  

ون المدينة ويصلون في مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ، ثـم                فيأت  ، ومعهما اإلمام المهدي  

احيي لنا بعض األموات فاني رايتك في بني إسرائيل تحيي الموت           : يا روح اهللا    : يقول ملك الموت    

دم وإدريس  آأكنت أنت في بني إسرائيل ؟ فيقول نعم ، ورأيت أباك            : بإذن اهللا لتسألهم ، قال عيسى       

هـذا الـذي رأيـت     دم ، فيقول له من أنت يا     آهودا وموسى وسليمان وجميع بني      ونوحا وإبراهيم و  

 ، فينـاديهم عيـسى عليـه     اخبرتك من أناإن أحييت لنا بعض األموات  : دم ؟ فيقول له     آجميع بني   

 وجه احدهم كالقمر ليلـة   ، يا أهل القبور قوموا بإذن اهللا فتنشق األرض ويخرج ثالثة أناس     :السالم  

 من انتم ومـا حـالكم ؟        :السالم  اني كلون الزعفران والثالث كالغار فيسألهم عيسى عليه         كماله والث 

 فلمـا متـت    ، ولربي في كل حال شـاكرا       ،  اهللا كنت فقيرا في الدنيا صابرا      يا روح  :األول  فيقول  

: ي     ويقول الثان  .للمتكبرين  وجدت عند اهللا الغنى األكبر ونسيت الدنيا وكربها فطوبى للمتقين وويل            

 فلم يغن    ، يتم لي وانه ينفعني عند الموت      ال   يا روح اهللا ، كنت غنيا في الدنيا بالمال فظننت أن ذلك           

 وأنا أرجـو اهللا أن يخفـف         ، بقدر تصريفي في ذلك المال في الدنيا      فانا أعذب في قبري     عني شيئا   

ا مـن أهـل الكفـر    يا روح اهللا كنـت فـي الـدني   : عني ببركة رؤيتك يا روح اهللا ، فيقول الثالث     

نا اليوم ال اإلقالـة أجـدها   ها أ ملكتني الغفلة عن الموت وأنستني شقوتي ذكر اهللا تعالى ف      ،والعصيان

 فيسقطون موتى   ، علم بكم أ ارجعوا إلى قبوركم اهللا       :وال العقوبة أفارقها ، فيقول عيسى عليه السالم       

موت إلى الروضة الخضراء عنـد قبـر    عيسى وملك ال   كما كانوا أول مرة وتبتلعهم قبورهم ثم يأتي       

 من فضله   اهللارسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيسلمان على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويساالن                

طلعتك على هؤالء المـوتى لـتعلم أن    ايا روح اهللا إنما     : ، ثم يقول ملك الموت لعيسى عليه السالم         

احد لنجي صاحب هذا القبر يعني محمد رسـول         الموت ال ينجو منه مخلوق حي أبدا ولو نجي منه           

 من الجنة في أسرع من طرف العـين  1اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ثم يغيب ملك الموت فيأتي بمشمة           

 فإذا أخذها عيسى  في يده أعجبته بحيث ال يملك نفسه             ، ريحها تسل األرواح وتطير بها عند بارئها      

أنا ملك الموت وهذه المشمة أمرني اهللا أن اقبض روحك            ، يا روح اهللا  : عنها فيقول له ملك الموت      

بها ، فيأخذها عيسى ويشمها وهو يعلم أن الموت فيها لكنه ال يقدر أن يمنع نفسه عنها ، فإذا شـمها               

 خلف أبي بكر     الذي له  يدفن في الموضع   ، فيغسل عيسى عليه السالم ويكفن و       سقط ميتا في األرض   

هللا صلى اهللا عليه وسلم في القبة الخضراء ، فإذا فرغـوا مـن               مع رسول ا   ماوعمر رضي اهللا عنه   

دفن عيسى عليه السالم وخرجوا من عنده وجدوا رائحة تلك المـشمة قـد انتـشرت فـي األرض                 

وسارت بها الريح في جميع األرض ، فال يشمها مؤمن على وجه األرض إال اقتلعت عروق قلبه ،                  

                                                
  .المشموم بدل المشمة ) ر( جاء في نسخة 1
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 ال يجد تلك الرائحة كافر وال منافق        .1 ومنهم من سنته   فمنهم من يموت من ساعته ومنهم من يومه ،        

 ال   ،  فإذا مات األخيار بقي األشرار وصارت الخلق تموج بعضا في بعـض كالبهـائم               ، وال عاص 

سرافيل ليلـة  إ فيأمر اهللا الشمس أن تطلع من مغربها ويأمر اهللا  ،يعرفون معروفا وال ينكرون منكرا   

    . الدنيا والملك والدوام والبقاء هللا الواحد القهارالجمعة بالنفخ في الصور وهو تمام

 ال تقوم الساعة حتى يغزوا سبعون ألفا مـن          {:  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        وفي حديث     

قال ابن برجان في كتاب تناسق       . 2}بني إسحاق مدينة ، جانب منها في البر وجانب منها في البحر             

يعقـوب  : ولد إلسحاق ولدان  . إسحاق هم بنو العيص بن اسحاق       هي القسطنطينية ، وبنو     : الحكمة  

والعيص ، فالعيص هو األصفر وذريته هم الروم ، وسموا بني األصفر لصفرة كانـت فـي وجـه                   

صـلى  العيص ، ومن ظن أن الروم هم النصارى فقد غلط وإنما الروم الترك الذي أخبر رسول اهللا                

ن الساعة ، ال تقـوم إال وأكثـر         إ اتركوا الترك ما تركوكم ف     { : بإسالمهم فكان يقول     اهللا عليه وسلم  

 ِفـي َأدنَـى      ، غُِلبـِت الـروم   ﴿ ألم ،    : ثم قال اإلمام ابن برجان في قوله تعالى          . 3}الناس الروم   

:  ، أي في بيت المقدس والشام وكان ذلك في خالفة عمر رضي اهللا عنه ، وقوله تعـالى           4﴾الَْأرِض

، 6 ، أي بضع العشرات وهي سبعون أسبوعا وهي ثالثمائة سنة وخمسون سنة            5﴾ِنين  ِفي ِبضِع سِ  ﴿  

                                                
 .ومنهم بعد أيام قليلة ) ر( جاء في نسخة 1
ه ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من  رواه مسلم في صحيح2

فإذا جاؤوها نزلوا فلم يقاتلوا بسالح ولم يرموا بسهم ، قالوا ال إله إال اهللا . . . «  :  ، وتتمة الحديث 188 - 187:  ، ص   8: البالء ، ج    

  . » حد جاِنبيها واهللا أكبر ، فيسقط أ
باب تقوم الساعة والـروم أكثـر    رواه مسلم في صحيحه ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ،           » تقوم الساعة والروم أكثر الناس      « :  حديث   3

رك ، باب في النهي عن تهييج التفقد رواه أبو داود في سننه   » واتركوا الترك ماتركوكم     «:   ؛ وأما حديث      176:  ، ص    8: الناس ، ج    

غزوة الترك والحبـشة ،  ضمن حديث مطول ، انظر السنن الكبرى  ؛ ورواه النسائي في      515:   ، ص     2: حسن ، ج    : والحبشة ، وقال    

   . 28:  ، ص 3: ج ، 1991 /1411بيروت ، الطبعة األولى ، : دار الكتب العلمية 
   . 3 - 1 سورة الروم ، اآلية 4
  .4 سورة الروم ، اآلية 5
ؤلف في ضبط السنة إذ أنه مخالف لغيره في تفسير قوله تعالى ﴿ بضع سنين ﴾ التي جعلها سبعون أسبوعا وقال أنها ثالثمائـة        أخطأ الم  6

ـ  و ابن كثيـر  القرطبي، غلب الروم المسلمين ، غير أن الصابوني يسنة وخمسون سنة إشارة منه إلى أنه بعد هذه المدة س          المـدة  وا جعل

انظر .  األمر يتعلق بغلبة الروم على الفرس وليس على المسلمين كما ذكر الشطيبي هنا ملسبع والتسع سنين وعندهالمذكورة في اآلية بين ا

ـ 1423الرياض ،   : الجامع ألحكام القرآن ، تفسير سورة الروم ، دار عالم الكتب            : تفسير القرطبي    -1:  ، ص  14:  م ، ج     2003/  ه

 ؛ تفسير القرآن العظيم البن 471 471:  ، ص 2:  م ، ج 1981بيروت ، :  دار القرآن الكريم ؛ صفوة التفاسير للصابوني محمد علي ،3

-296:  ، ص  6:  م ، ج     1999 /هــ   1420سامي بن محمد سالمة ، دار طيبة للنشر والتوزيع ،           : كثير أبو الفداء إسماعيل ، تحقيق       

 ، 5: ت ، ج . بيـروت ، د  : ة الترمذي ، دار إحياء التراث العربي لمحمد بن عيسى بن سور   )  الجامع الصحيح (  ؛ سنن الترمذي     299

   .  344-342: ص 
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 1فلما انقضت غلبت الروم المسلمين وانتزعوا من أيدي المسلمين أكثر ثغور الشام ثم اتتهم األغـزاز      

 وتمـت   2من بالد المشرق ومن بالد فارس ، فاخرجوهم من جميع الثغور وافتتحوا جل بالد افريقية              

 ﴿ ويومِئـٍذ يفْـرح الْمْؤِمنُـون ،       : لروم من بالد الشام سنة تسعين وأربعمائة وهو قوله تعالى           مدة ا 

   . 3﴾ِبنَصِر اللَِّه 

ـ ال تقوم الساعة حتى يقاتل ال      { : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     وقال        سلمون اليهـود إذا    م

 وذلـك أن     ، } سالم حتى يقتلوهم عن آخـرهم     اتبعوا الدجال ، فيقاتلهم المسلمون مع عيسى عليه ال        

 أبدا بدليل قوله تعالى عن دينهم الن اهللا فد غضب عليهم فال ترجى لهم رحمة          اليهود ليس لهم رجعة   

دةً ِللَّـِذين آمنُـوا     ولَتَِجدن َأقْربهم مو    لَتَِجدن َأشَد النَّاِس عداوةً ِللَِّذين آمنُوا الْيهود والَِّذين َأشْركُوا         ﴿ :

 فالمغـضوب    ، 5﴾ غَيِر الْمغْضوِب علَيِهم ولَا الـضالِّين        ﴿  : تعالى  وقال 4الَِّذين قَالُوا ِإنَّا نَصارٰى ﴾    

  .منه  هدايته أما المغضوب عليه ميئوس فالضال ترجى النصارى ،عليهم هم اليهود والضالون هم 

يخرج الدجال في أمتي يمكث فيهم أربعين فيتبعه مـن يهـود             {: قال صلى اهللا عليه وسلم        

  ،  والدجال أعلى جبهته ممسوح العين عـريض المنخـرين         7} 6صبهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة    أ

 ريحا من قبل الشام تقبض كل من فـي           عز وجل  يقول للناس أنا ربكم األعلى ، ثم يرسل اهللا تعالى         

 فيأمرهم الـشيطان     ، خلق ال يعرفون معروفا وال ينكرون منكرا      قلبه ذرة من اإليمان ويبقى شرار ال      

سرافيل فينفخ في الصور فيصعق     إ فيأمر اهللا     ، بعبادة األوثان حتى ال يبقى على وجه األرض مؤمن        

 ثم يرسل اهللا مطرا فينبت الناس بهـا كالبقـل            ، من في السماوات ومن في األرض إال من شاء اهللا         

يا : في الصور نفخة البعث ، فإذا هم قيام ينظرون ، فيأمر اهللا مناديا ينادي               سرافيل فينفخ   إفيأمر اهللا   

             اخرجوا بعـث النـار ،        :قالأيها الناس هلموا إلى ربكم فيجتمع الخلق كلهم في صعيد واحد ، ثم ي 

                                                
انظر المنجد في اللغة واآلداب والعلوم للويس . الغرباء عوض األغزاز ، واألغزاز جمع غزي وهم جنس من الترك     ) ر( جاء في نسخة     1

   . 550:  م ، ص 1956بيروت ، : معلوف ، المطبعة الكاثوليكية 
  .وافتتحوا جل أرض أرمينية ) ر( جاء في نسخة 2
  .  5 – 4 سورة الروم ، اآلية 3
   .82 سورة المائدة ،اآلية 4
  .7 سورة الفاتحة ، اآلية 5
  .207:  ،  ص 8: ج جمع طيلسان والطيلسان بفتح الطاء وكسر الالم هو ثوب معروف ، انظر مسلم في صحيحه ، : الطيالسة  6
يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا عليهم « :  بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  روى مسلم عن أنس7

سبعون « :   ؛ وفي رواية لإلمام أحمد 207:  ، ص 8: ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب في بقية من أحاديث الدجال ، ج         » الطيالسة  

رواه » يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقـة        « :  ؛ وجاء في حديث أبي بكر الصديق         224:  ، ص    3: ، ج   »  ألفا عليهم التيجان    

  .2237:  ، حديث رقم 509:  ، ص 4: الترمذي في سننه ، باب ما جاء من أين يخرج الدجال ، ج 
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ِد فَلَـا   يوم يكْشَفُ عن ساٍق ويدعون ِإلَـى الـسجو    ﴿فيخرج من كل ألف تسعمائة وتسع وتسعون ،         

 ونتَِطيعسِذلَّةٌ  ، ﴿1﴾ي مقُههتَر مهارصةً َأبخَاِشع ﴾ وندوعالَِّذي كَانُوا ي موالْي 2ذَِٰلك.  

  

  ، المرسـلين النبيين وإمـام  والسالم على سيدنا محمد خاتم        ، انتهى والحمد هللا رب العالمين      

 وآخر دعوانا أن الحمد      ،  بإحسان إلى يوم الدين     والتابعين ومن تبعهم    ، له وأصحابه أجمعين  آعلى  و

.العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمين هللا رب 

                                                
   .42 سورة القلم ، اآلية  1
   .44 سورة المعارج ، اآلية  2
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 الفهارس العامة

 

 

  فهرس اآليات القرآنية 

  فهرس أوائل األحاديث 

  فهرس األعالم 

 فهرس القبائل واألمم والجماعات 

  لجبال ، األودية األنهار ، ا( فهرس البلدان واألماكن(... 

 فهرس الكواكب واالصنام 

 فهرس الحروب والغزوات 

  فهرس قوافي األشعار 

 فهرس الكتب المعتمدة عليها 

  ــة ــوعات العامــــ ــرس الموضــــ فهــــ



 

 



 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

  

 فهرس اآليات القرآنية
 

   الصفحة      رقمها              اآلية

   

 سورة الفاتحة

 

                                  389      -7 -      ين ﴾﴿ غَيِر الْمغْضوِب علَيِهم ولَا الضالِّ

 

 سورة البقرة

 

                232    - 4_3 -    ﴾ ...﴿ الَِّذين يْؤِمنُون ِبالْغَيِب ويِقيمون الصالةَ 

    139-22    - 30 -    ﴾...﴿ َأتَجعُل ِفيها من يفِْسد ِفيها ويسِفك الدماء 

ِض خَِليفَةً ﴿ ِإنِّي ج139-22     - 30 -       ﴾...اِعٌل ِفي اَألر               

                  17    - 35 -    ﴾ ...وكُالَ ِمنْها ﴿ اسكُن َأنتَ وزوجك الْجنَّةَ 

ونلَمعي مهو قَلُوها عِد معِمن ب فُونَهرحي 122    - 75 -  ﴾ ...﴿ ثُم                   

 انملَيلِْك سلَى مع اِطينا تَتْلُوا الشَّيوا معاتَّب52    - 102 -  ﴾...﴿ و             

              192    - 106 -      ﴾ ...﴿ ما نَنسخْ ِمن آيٍة َأو نُنِسها 

  284    - 115 -      ﴾...  فَثَم وجه اللِّه﴿ فََأينَما تُولُّواْ



  فهرسة كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان

 396 

            29    - 124 -      ﴾... ى ِإبراِهيم ربه ِبكَِلماٍت﴿ وِإِذ ابتَلَ

  50    - 125 -    ﴾... ﴿ وِإذْ جعلْنَا الْبيتَ مثَابةً ِللنَّاِس وَأمنًا

   247-141    - 125 -     ﴾... ﴿ واتَِّخذُواْ ِمن مقَاِم ِإبراِهيم مصلى

                  141-140    - 126 -        ﴾...ا ﴿ رب اجعْل هَذَا بلَدا آِمنً

 ِليمالْع ِميعَأنتَ الس ْل ِمنَّا ِإنَّكنَا تَقَبب142    - 127 -    ﴾...﴿ ر 

                 142-40    - 128 -    ﴾...﴿ ربنَا واجعلْنَا مسِلميِن لَك وِمن ذُريِتنَا 

و اللّه مكِْفيكَهيفَس ﴿ ِليمالْع ِميعالس و154-162    - 137 -    ﴾...ه               

              247-141    - 144 -    ﴾...﴿ فَولِّ وجهك شَطْر الْمسِجِد الْحراِم 

شَطْر كهجلِّ وتَ فَوجثُ خَريح ِمن247    - 150 -    ﴾... ﴿ و       

              232    - 177 -  ﴾...  وجوهكُم ِقبَل الْمشِْرِق ﴿ لَّيس الِْبر َأن تُولُّواْ

       232    - 177 -  ﴾...﴿ وآتَى الْماَل علَى حبِه ذَِوي الْقُربى والْيتَامى 

   240    - 189 -  ﴾...الْبيوتَ ِمن ظُهوِرها ﴿ ولَيس الِْبر ِبَأن تَْأتُواْ 

                     102-101    - 199 -    ﴾... ن حيثُ َأفَاض النَّاس﴿ ثُم َأِفيضواْ ِم

  165    - 207 -  ﴾...﴿ وِمن النَّاِس من يشِْري نَفْسه ابِتغَاء مرضاِت اللِّه 

 اِرِهمِدي وا ِمنجخَر ِإلَى الَِّذين تَر 47    - 243 -    ﴾...﴿ َألَم                 

                 43    - 244 -    ﴾... ر ِإلَى الْمِإل ِمن بِني ِإسراِئيَل ﴿ َألَم تَ

                44    - 245 -  ﴾...﴿ َأنَّى يكُون لَه الْملْك علَينَا ونَحن َأحقُّ ِبالْملِْك 

 شَاءا يِّمم هلَّمعةَ والِْحكْمو لْكالْم اللّه آتَاه47    - 251 -  ﴾...﴿ و            

                 182    - 257 -      ﴾... ﴿ اللّه وِلي الَِّذين آمنُواْ يخِْرجهم 

                30    - 258 -    ﴾...﴿ فَِإن اللّه يْأِتي ِبالشَّمِس ِمن الْمشِْرِق 

           283    - 281 -    ﴾...﴿ واتَّقُواْ يوماً تُرجعون ِفيِه ِإلَى اللِّه 

                 

 سورة آل عمران

 

                232     -17 -  ﴾...اِنِتين والْمنِفِقين ﴿ الصاِبِرين والصاِدِقين والْقَ

          243     -18 -    ﴾...﴿ شَِهد اللّه َأنَّه الَ ِإلَـه ِإالَّ هو والْمالَِئكَةُ

َل بَأو كَّةَ ﴿ ِإنِللنَّاِس لَلَِّذي ِبب ِضعٍت و139-138-22    - 96 -    ﴾... ي      
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تَطَاعِن اسِت ميالْب لَى النَّاِس ِحجِللِّه ع150    - 97 -    ﴾... ﴿ و  

                     50    - 97 -        ﴾...  ﴿ ومن دخَلَه كَان آِمنًا

            158    -128 -    ﴾...و يتُوب علَيِهم ﴿ لَيس لَك ِمن اَألمِر شَيء َأ

             232    -134 -    ﴾...ي السراء والضراء﴿ الَِّذين ينِفقُون ِف

 232-158     -134 -    ﴾... ﴿ والْكَاِظِمين الْغَيظَ والْعاِفين عِن النَّاِس

           210    -144 -  ن قَبِلِه الرسُل ﴾﴿ وما محمد ِإلَّا رسوٌل قَد خَلَتْ ِم

        211    -169 -  ﴾... ﴿ ولَا تَحسبن الَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه َأمواتًا 

 210-186          -185 -        ﴾... ﴿ كُلُّ نَفٍْس ذَاِئقَةُ الْموِت

صواْ وِبرنُواْ اصآم ا الَِّذينها َأيواْ﴿ ي232     -200 -    ﴾... اِبر         

 

 سورة النساء

 

            232    - 69 -      ﴾... ﴿ ومن يِطِع اللّه والرسوَل 

                299    - 79 -      ﴾ ...﴿ ما َأصابك ِمن حسنٍَة فَِمن اللَِّه 

َأطَاع وَل فَقَدسِطِع الري ن221-213    - 80 -      ﴾... ﴿ م               

 

 سورة المائدة

 

              199      - 1 -    ﴾... ﴿ يا َأيها الَِّذين آمنُوا اذْكُروا ِنعمتَ اللَِّه 

              158     -13 -  للّه يِحب الْمحِسِنين ﴾﴿ فَاعفُ عنْهم واصفَح ِإن ا

             132     - 55 -    ﴾...ه والَِّذين آمنُواْ﴿ ِإنَّما وِليكُم اللّه ورسولُ

              199    - 67 -       ﴾... ﴿ واللَّه يعِصمك ِمن النَّاِس

              389    - 82 -    ﴾... ﴿ لَتَِجدن َأشَد النَّاِس عداوةً ِللَِّذين آمنُوا
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 سورة األنعام

 

م لْنَاهعج لَوالً ﴿ وجر لْنَاهع180      - 9 -      ﴾... لَكًا لَّج                     

 ِلكن قَبٍل مسِبر ِزىءتُهلَقَِد اس180    - 10 -      ﴾... ﴿ و                

                179    - 52 -    ﴾... ﴿ والَ تَطْرِد الَِّذين يدعون ربهم ِبالْغَداِة 

ُؤالء مِننَا ﴿ َأهين بِهم ملَيع اللّه 179    - 53 -      ﴾... ن              

             14    - 60 -  ﴾...  ويعلَم ما جرحتُم﴿ وهو الذي يتَوفَّاكُم ِباللَّيِل

رَألِبيِه آز اِهيمرِإذْ قَاَل ِإب28    - 74 -      ﴾...  ﴿ و                

               284-29    - 79 -  ﴾... ِذي فَطَر السماواِت  وجِهي ِللَّ﴿ ِإنِّي وجهتُ

﴾ انملَيسو وداوِتِه ديِمن ذُرُل ونَا ِمن قَبيدا هنُوح41    - 84 -  ﴿ و                

                277    - 94 -  ﴾... ﴿ ولَقَد ِجْئتُمونا فُرادى كَما خَلَقْناكُم َأوَل مرٍة 

ارصاَألب ِركدي وهو ارصاَألب ِركُه194    -103 -    ﴾...  ﴿ الَّ تُد               

                  174    -108 -    ﴾... ﴿ والَ تَسبواْ الَِّذين يدعون ِمن دوِن اللِّه 

لُوها فَعم كبلَوشَاء ر16     -112 -        ﴾...  ﴿ و             

 

 سورة األعراف

 

                  102    - 31 -    ﴾ ...﴿ خُذُواْ ِزينَتَكُم ِعند كُلِّ مسِجٍد وكُلُواْْ  

                  102    - 32 -  ﴾ ...ي َأخْرج ِلِعباِدِه ﴿ قُْل من حرم ِزينَةَ اللِّه الَِّت

َأن لَّع منَهيب َؤذِّنم 286    - 44 -      ﴾... نَةُ اللِّه﴿ فََأذَّن                

                  19    - 96 -  ﴾ ...﴿ ولَوَأن َأهَل الْقُرى آمنُواْ واتَّقَواْ لَفَتَحنَا علَيِهم 

﴾تَّقُوني ا ِللَِّذينهَأكْتُب16    -156 -        ﴿ فَس                

تْ كُلَّ شَيِسعِتي ومحر16    -156 -      ﴾ ...ٍء ﴿ و                 

                19     -189 -      ﴾... ﴿ هو الذي خَلَقَكُم من نَّفٍْس واِحدٍة

ِرضَأعِف ورِبالْع رْأمو فْو158    -199 -    ﴾... ﴿ خُِذ الْع             
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 سورة األنفال

 

                   233      - 2 -     ﴾... ر اللّه﴿ ِإنَّما الْمْؤِمنُون الَِّذين ِإذَا ذُِك

 قْتُلُوكي َأو ثِْبتُوكوا ِليكَفَر الَِّذين ِبك كُرمِإذْ ي199    - 30 -  ﴾ ...﴿ و                  

َأنْتَ ِفيِهمو مهذِّبعِلي اللَّه ا كَانم213    - 33 -      ﴾... ﴿ و                 

 

 ةسورة التوب

 

ولُهسرو شِْرِكينالْم نم ِريءب اللّه 237      - 3 -    ﴾... ﴿ َأن                   

انُكُمِإخْوو نَآُؤكُمَأبو اُؤكُمآب 242    - 24 -    ﴾... ﴿ قُْل ِإن كَان  

                                  234    - 40 -    ﴾ ...﴿ ثَاِني اثْنَيِن ِإذْ هما ِفي الْغَاِر ِإذْ يقُوُل 

                 233    - 71 -  ﴾ ...﴿ والْمْؤِمنُون والْمْؤِمنَاتُ بعضهم َأوِلياء بعٍض 

 

 سورة يونس

 

﴾ اَألِليم ذَاباْ الْعورتَّى يْؤِمنُواْ ح319    - 88 -      ﴿ فَالَ ي                

 

 سورة هود

 

                08      - 7 -    ﴾...لسماواِت واَألرض﴿ وهو الذي خَلَق ا

﴾ ِحيمر ي لَغَفُوربر ا ِإناهسرما واهرجِم اللَِّه م275    - 41 -  ﴿ ِبس                 

﴾  قُوبعقَ يحاء ِإسرِمن وقَ وحا ِبِإسنَاهشَّر40    - 71 -   ﴿ فَب                 

 

 وسفسورة ي

 

                38    - 43 -    ﴾ ...﴿ وقَاَل الْمِلك ِإنِّي َأرى سبع بقَراٍت ِسماٍن 

 202    - 80 -      ﴿ فَلَما استَيَأسوا ِمنْه خَلَصوا نَِجيا ﴾
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                39    -101 -    ﴾...﴿ رب قَد آتَيتَِني ِمن الْملِْك وعلَّمتَِني 

﴾ شِْركُونم مهِباللِّه ِإالَّ و مهَأكْثَر ْؤِمنا يم80     -106 -    ﴿ و              

 

 سورة الرعد

 

                256      - 7 -          ﴿ وِلكُلِّ قَوٍم هاٍد ﴾

               19    - 11 -      ﴾ ... ﴿ ِإن اللّه الَ يغَير ما ِبقَوٍم 

اِب﴿ ِإنَّملُواْ اَأللْبُأو تَذَكَّر233    - 20_19 -       ﴾ ...ا ي         

 

 سورة ابراهيم

 

               296    - 15 -      ﴿ واستَفْتَحواْ وخَاب كُلُّ جباٍر عِنيٍد ﴾

               50    - 35 -        ﴿ رب اجعْل هـذَا الْبلَد آِمناً ﴾

 

 سورة الحجر

 

عدفَاص ﴿﴾ را تُْؤم202     - 94 -           ِبم              

 

 سورة النحل

 

      290-202-158    - 90 -      ﴾ ...﴿ ِإن اللّه يْأمر ِبالْعدِل واِإلحساِن 

 شَرب هلِّمعا يِإنَّم قُولُوني مَأنَّه لَمنَع لَقَد179     - 103 -    ﴾ ...﴿ و           

           271    - 112 -    ﴾... كَانَتْ آِمنَةً مطْمِئنَّةً يْأِتيها ِرزقُها﴿ قَريةً 

            28-22    - 120 -        ﴿ ِإن ِإبراِهيم كَان ُأمةً ﴾

﴾ اِبرينلِّلص رخَي ولَه تُمربلَِئن ص280    - 126 -      ﴿ و            

            180    - 127 -       ِباللِّه ﴾﴿ واصِبر وما صبرك ِإالَّ
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 سورة اإلسراء

 

                 189      - 1 -      ﴾... ﴿ سبحان الَِّذي َأسرى ِبعبِدِه لَيالً 

                 43-42      - 5 -  ﴾... نَا علَيكُم ِعبادا ﴿ فَِإذَا جاء وعد ُأوالهما بعثْ

           43     - 5_4 -  ﴾... ى بِني ِإسراِئيَل ِفي الِْكتَاِب لَتُفِْسدن ﴿ وقَضينَا ِإلَ

  201    - 85 -    ﴾...  الروِح قُِل الروح ﴿ ويسَألُونَك عِن

               

 سورة الكهف

 

                201    - 23 -     ﴿ ولَا تَقُولَن ِلشَيٍء ِإنِّي فَاِعٌل ذَِٰلك غَدا ﴾

                63    - 65 -  ﴾... ﴿ فَوجدا عبدا من ِعباِدنَا آتَينَاه رحمةً ِمن ِعنِدنَا 

               64    - 86 -      ﴾... ﴿ حتَّى ِإذَا بلَغَ مغِْرب الشَّمِس 

               64     - 86 -          ﴿ قُلْنَا يا ذَا الْقَرنَيِن ﴾

ِإنَّا م ﴿ نَاهآتَيِض وِفي الَْأر 63    - 84 -      ﴾... كَّنَّا لَه                

 64-63                - 84 -        ﴿ وآتَينَاه ِمن كُلِّ شَيٍء سببا ﴾

               65    - 90 -      ﴾... ﴿ حتَّى ِإذَا بلَغَ مطِْلع الشَّمِس 

الس نيلَغَ بتَّى ِإذَا بِن ﴾﴿ حي67    - 93 -        د  

 وهرظْهي وا َأنطَاعا اس67    - 97 -      ﴾... ﴿ فَم                

               

 سورة مريم

 

 169      - 1 -            ﴿ كهيعص ﴾

﴾ كبِر رُل ِإلَّا ِبَأما نَتَنَزم201    - 64 -        ﴿ و                                       

             174    -  80_77 -      ﴾... يتَ الَِّذي كَفَر ِبآياِتنَا ﴿ َأفَرَأ

﴾ ِمنْه نتَفَطَّراتُ ياومالس 243    - 91_90 -       ﴿ تَكَاد              
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 سورة طه

 

 كُما نُِعيدِفيهو ا خَلَقْنَاكُم285-284    - 55 -      ﴾... ﴿ ِمنْه                        

 

 ألنبياءسورة ا

 

                 55    - 11 -    ﴾... ﴿ وكَم قَصمنَا ِمن قَريٍة كَانَتْ ظَاِلمةً

 الْخُلْد ِلكقَب شٍَر ِمنلْنَا ِلبعا جم210    - 34 -      ﴾ ...﴿ و                

                 14-13    - 37 -        ﴿ خُِلقَ اِإلنسان ِمن عجٍل ﴾

 لَقَدو ﴿﴾ اِلِمينكُنَّا ِبه عُل وِمن قَب هشْدر اِهيمرنَا ِإب28    - 51 -  آتَي                 

اِبِدينا عاءنَا لَهنَا آبدج29    - 54_53 -      ﴾ ...﴿ قَالُوا و             

﴾ اِهيمرلَى ِإبا علَامسا ودركُوِني ب ا نَار31     - 69 -    ﴿ قُلْنَا ي               

 انَكحبِإلَّا َأنْتَ س 46    - 87 -        ﴾ ...﴿ لَا ِإلَٰه  

                               46    - 87 -        ﴾ ...﴿ فَظَن َأن لَن نَقِْدر علَيِه 

﴾  الْغَم ِمن نَاهينَج47    - 88 -          ﴿ و                 

                 67    - 96 -     ﴾ ...ج ومْأجوج ﴿ حتَّى ِإذَا فُِتحتْ يْأجو

   174   -103_101 -     ﴾ ...﴿ ِإن الَِّذين سبقَتْ لَهم منَّا الْحسنَى 

﴾ الَِمينةً لِّلْعمحِإلَّا ر لْنَاكسا َأرم229    -107 -      ﴿ و                    

        174    -100 _98 -      ﴾...اللَِّه﴿ ِإنَّكُم وما تَعبدون ِمن دوِن 

 

 سورة الحج

 

                 140    - 26 -      ﴿ وِإذْ بوْأنَا ِلِإبراِهيم مكَان الْبيِت ﴾

             32     - 45 -    ﴾...﴿ فَكََأين من قَريٍة َأهلَكْنَاها وِهي ظَاِلمةٌ 

اِهيمرِإب لَّةَ َأِبيكُمم ﴿﴾ ِلمينسالْم اكُممو س29    - 78 -     ه              
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 سورة المؤمنون

 

﴾ ونخَاِشع لَاِتِهمِفي ص مه الَِّذين ،ْؤِمنُونالْم َأفْلَح 233    - 2_1 -  ﴿ قَد             

﴾ الْخَاِلِقين نسَأح اللَّه كارفَتَب خَلْقًا آخَر َأنشَْأنَاه 236    - 14 -  ﴿ ثُم                 

﴾ نِزِلينالْم رَأنتَ خَيكًا واربلًا منزَأنِزلِْني م بقُل ر275    - 29 -  ﴿ و                 

 

 سورة النور

 

 ﴾ لَكُم اللَّه غِْفرَأن ي ونوا َألَا تُِحبفَحصلْيفُوا وعلْي158    - 22 -  ﴿ و  

                              240    - 27 -  ﴾... ِذين آمنُوا لَا تَدخُلُوا بيوتًا غَير بيوِتكُم ﴿ يا َأيها الَّ

                202    - 52 -  ﴾ ...﴿ ومن يِطِع اللَّه ورسولَه ويخْشَ اللَّه ويتَّقِْه 

 

 سورة الفرقان

 

الس لَمعالَِّذي ي لَهاِت﴿ قُْل َأنزاومِفي الس 174    - 9_6 -    ﴾ ...ر             

          175    - 29_27 -      ﴾ ...﴿ ويوم يعض الظَّاِلم علَى يديِه 

                230    - 45 -      ﴾... ﴿ َألَم تَر ِإلَى ربك كَيفَ مد الظِّلَّ 

 

 سورة النمل

 

              51    - 15 -      ﴾...د وسلَيمان ِعلْماً ﴿ ولَقَد آتَينَا داوو

﴾ ِظيمشٌ عرا علَه55    - 23 -          ﴿ و              

 

 سورة القصص

 

                   202      - 7 -    ﴾ ...﴿ وَأوحينَا ِإلَٰى ُأم موسٰى َأن َأرِضِعيِه

   218    - 83 -      ﴾... لَِّذين ﴿ ِتلْك الدار الْآِخرةُ نَجعلُها ِل

ْؤِمنُونم ِبِه يِلِه هِمن قَب الِْكتَاب منَاهآتَي 179    - 54_52 -  ﴾... ﴿ الَِّذين           
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 سورة الروم

 

              388    - 3_1 -    ﴿ ألم ، غُِلبِت الروم ، ِفي َأدنَى الَْأرِض ﴾

﴾ ِع ِسِنين388      - 4 -          ﴿ ِفي ِبض                   

             389    -  5_4 -    ﴿ ويومِئٍذ يفْرح الْمْؤِمنُون، ِبنَصِر اللَِّه  ﴾

  212    - 19 -        ﴾ ...﴿ يخِْرج الْحي ِمن الْميِت 

                 

 سورة لقمان

 

                 158    - 17 -      ﴾ ...ر علَى ما َأصابك ﴿ واصِب

 

 سورة السجدة

 

                 14    - 11 -    ﴿ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ﴾

 

 سورة االحزاب

 

                     181      - 5 -      ﴿ ادعوهم ِلآباِئِهم هو َأقْسطُ ِعند اللَِّه ﴾ 

مِميثَاقَه ينالنَِّبي ِإذْ َأخَذْنَا ِمن222      - 7 -      ﴾  ...﴿ و                     

                182     - 37 -    ﴿ فَلَما قَضى زيد منْها وطَرا زوجنَاكَها ﴾

 ﴾ ينالنَِّبي خَاتَم383     - 40 -          ﴿ و                

 

 سورة فاطر

 

                 98    - 44 -    ﴾... ﴿ َأو لَم يِسيروا ِفي الَْأرِض فَينظُروا 

 َؤاِخذُ اللَّهلَو يوا ﴿ وبا كَسِبم 19     - 45 -    ﴾... النَّاس                
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 سورة يس

 

﴾ ْؤِمنُونلَا ي مفَه لَى َأكْثَِرِهمُل عقَّ الْقَوح 125      - 7 -    ﴿ لَقَد                    

                                   199      - 9 -      ﴾... ِهم سدا ﴿ وجعلْنَا ِمن بيِن َأيِدي

                   98    - 31 -    ﴾... ﴿ َألَم يروا كَم َأهلَكْنَا قَبلَهم من الْقُروِن 

                    280    - 38 -        ﴿ ذَِلك تَقِْدير الْعِزيِز الْعِليِم ﴾

                     283    - 59 -      الْيوم َأيها الْمجِرمون ﴾﴿ وامتَازوا 

          175     - 79_77 -    ﴾... ﴿ َأولَم ير الِْإنسان َأنَّا خَلَقْنَاه ِمن نُّطْفٍَة 

 

 سورة الصافات

 

﴾ ونِزيدِإلَى ِمَئِة َألٍْف َأو ي لْنَاهسَأر47    - 147 -      ﴿ و                

                 47    - 148 -          ﴿ فمتعناهم إلى حين ﴾

 

 سورة ص

 

                 48    - 18 -  ﴿ ِإنَّا سخَّرنَا الِْجباَل معه يسبِّحن ِبالْعِشيِّ والِْإشْراِق ﴾

                 70    - 20 -  ِحكْمةَ وفَصَل الِْخطَاِب ﴾﴿ وشَددنَا ملْكَه وآتَينَاه الْ

                 48    - 24 -     ﴿ لَقَد ظَلَمك ِبسَؤاِل نَعجِتك ِإلَى ِنعاِجِه ﴾

 

 سورة الزمر

 

﴾ تُونيم مِإنَّهتٌ ويم 219-211    - 30 -        ﴿ ِإنَّك 

         231-165    - 33 -      ﴾... ﴿ والَِّذي جاء ِبالصدِق وصدقَ ِبِه 

          14    - 42 -      للَّه يتَوفَّى الَْأنفُس ِحين موِتها ﴾﴿ ا

           14    - 42 -    ﴾... ضى علَيها الْموتَ ﴿ فَيمِسك الَِّتي قَ

﴾ ِرينتَكَبى ِللْمثْوم نَّمهِفي ج س218    - 60 -      ﴿ َألَي          

ِعقَ موِر فَصنُِفخَ ِفي الصاِت ﴿ واومِفي الس 370    - 68 -  ﴾... ن          
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         150     - 75 -    ﴾... ﴿ وتَرى الْملَاِئكَةَ حافِّين ِمن حوِل الْعرِش 

 

 سورة فصلت

 

 مالَِّذي خَلَقَه اللَّه ا َأنوري لَم33    - 15 -      ﴾... ﴿ َأو          

سَأح ِبالَِّتي ِهي فَعاد ﴿ ﴾ 158    - 34 -        ن          

 

 سورة الشورى

 

         248-19    - 30 -    ﴾ ...﴿ وما َأصابكُم من مِصيبٍة فَِبما كَسبتْ 

انلَا الِْإيمو ا الِْكتَابِري ما كُنتَ تَد161    - 52 -    ﴾... ﴿ م        

 

 سورة الزخرف

 

 275     -13 -        ﴾ ...﴿ سبحان الَِّذي سخَّر لَنَا 

 كبةَ رمحر ونقِْسمي م175    - 34_32 -      ﴾ ... ﴿ َأه 

  175-174    - 59 -      ﴾ ...﴿ ِإن هو ِإلَّا عبد َأنْعمنَا علَيِه 

 

 سورة الدخان

 

 73    - 37 -        ﴿ َأهم خَير َأم قَوم تُبٍع ﴾ 

اِت واوما خَلَقْنَا السم الَْأ﴿ و  ض246    -42_38 -    ﴾ ... ر 

 175    - 44_43 -      ﴿ ِإن شَجرةَ الزقُّوِم طَعام الَْأِثيِم ﴾      

 

 سورة الجاثية

 

 174    - 10_7 -        ﴾ ...  ﴿ ويٌل ِلكُلِّ َأفَّاك َأِثيم 
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  سورة األحقاف

 

 179    - 11 -    ﴾  ... ﴿ وقَاَل الَِّذين كَفَروا ِللَِّذين آمنُوا  

 ﴾ هلَغَ َأشُدتَّى ِإذَا ب163    - 15 -          ﴿ ح 

  نا منَفَر كفْنَا ِإلَيرِإذْ ص182    - 29 -      ﴾ ... ﴿ و 

 

 سورة محمد

 

 مهتَْأِتي ةَ َأناعِإلَّا الس وننْظُرْل ي384    - 18 -    ﴾ ... ﴿ فَه 

 

 سورة الفتح

 

ا تَقَدم اللَّه لَك غِْفرِلي ﴿ ﴾ ا تََأخَّرمو ذَنِْبك ِمن 200      - 2 -    م 

 ﴾ منَهياء بمحلَى الْكُفَّاِر راء ع240    - 29 -      ﴿ َأِشد 

 ﴾ هعم الَِّذينوُل اللَِّه وسر دمح233    - 29 -      ﴿ م 

 

 سورة الحجرات

 

 240    - 12 -          ﴿ ولَا تَجسسوا ﴾ 

وا كَِثيرتَِنباج ﴿﴾ ِإثْم الظَّن ضعب ِإن الظَّن ن158    - 12 -    ا م  

 

 سورة  ق

 

 73    - 14 -        ﴿ وقَوم تُبٍع كُلٌّ كَذَّب الرسَل ﴾ 

 194    - 22 -      ﴾ ... ﴿ لَقَد كُنْتَ ِفي غَفْلٍَة ِمن هٰذَا 
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 سورة  الذاريات

 

ها يِل ماللَّي نكَانُوا قَِليلًا م ﴿ ﴾ ونع233    - 17 -      ج 

 

 سورة الطور

 

 180    - 48 -      ﴿ واصِبر ِلحكِْم ربك فَِإنَّك ِبَأعيِننَا ﴾ 

 

 سورة النجم

 

 195      - 8 -          ﴿ ثُم دنَا فَتَدلَّٰى ﴾

 191    - 11 -        ﴿ ما كَذَب الْفَُؤاد ما رَأى  ﴾

 194-193    - 17 -        ﴿ ما زاغَ الْبصر وما طَغَى ﴾

 141    - 37 -         ﴿ وِإبراِهيم الَِّذي وفَّى ﴾

 34    -51_50 -    ﴿ وَأنَّه َأهلَك عادا الُْأولَى وثَمود فَما َأبقَى ﴾

 

 سورة الرحمان

 

 163    - 33_31 -        ﴾ ... ﴿ سنَفْرغُ لَكُم َأيها الثَّقَلَاِن

 32    - 27_26 -        ﴾   .. .﴿ كُلُّ من علَيها فَاٍن 

 

 سورة المجادلة

 

 انالِْإيم ِفي قُلُوِبِهم كَتَب لَِئك241    - 22 -      ﴾ ... ﴿ ُأو 

 

 سورة الحشر

 

 اِننَا الَِّذينِلِإخْولَنَا و نَا اغِْفرب290    - 10 -      ﴾ ... ﴿ ر 
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 سورة الصف

 

 84    - 14 -      ﴾ .. .﴿ فََآمنَت طَّاِئفَةٌ من بِني ِإسراِئيَل 

 

 سورة القلم

 

 175    - 15_10 -      ﴾... ﴿ ولَا تُِطع كُلَّ حلَّاٍف مِهيٍن 

 390    - 42 -        ﴾  ... ﴿ يوم يكْشَفُ عن ساٍق 

 

 سورة الحاقة

 

 255    - 12 -          ﴿ وتَِعيهآ ُأذُن واِعيةٌ ﴾

 

 سورة المعارج

 

هتَر مهارصةً َأبِذلَّةٌ ﴿ خَاِشع م390    - 44 -      ﴾... قُه 

 

 سورة الجن

 

 123-122      - 9 -    ﴾ ... ﴿ وَأنَّا كُنَّا نَقْعد ِمنْها مقَاِعد ِللسمِع 

 

 سورة المزمل

 

﴾ قُولُونا يلَى مع ِبراص180     -10 -        ﴿ و 
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 سورة المدثر

 

 فََأنِذر ؛ قُمثِّردا الْمها َأي155    - 7_1 -       ﴾... ﴿ ي 

 09    - 31 -        ﴿ وما يعلَم جنُود ربك ِإال هوَ﴾

 

 سورة النازعات

 

 09    - 30 -            ﴿ دحاها﴾  

 139    - 30 -        ﴿ والَْأرض بعد ذَِلك دحاها ﴾ 

 

 سورة عبس

 

 176      - 1 -          ﴿ عبس وتولى ﴾ 

 

 سورة البروج

 

  87    - 5_4 -        ﴾ ... دوِد ﴿ قُِتَل َأصحاب الُْأخْ

 

 سورة الفجر

 

 34      - 8 -      ﴿ الَِّتي لَم يخْلَقْ ِمثْلُها ِفي الْبالَِد ﴾ 

 34    - 7_6 -      ﴾ ... ﴿ َألَم تَر كَيفَ فَعَل ربك ِبعاد

 

 سورة الضحى

 

 217    - 5_4 -      ﴾ ... ﴿ ولَلْآِخرةُ خَير لَك ِمن الُْأولَى
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 ينسورة الت

 

 233      - 6 -    ﴾ ... ﴿ ِإلَّا الَِّذين آمنُوا وعِملُوا الصاِلحاِت 

 

 سورة العصر

 

 233    - 3_1 -    ﴾ ...  ﴿ والْعصِر، ِإن الِْإنسان لَِفي خُسٍر

  

 سورة الهمزة

 

 173      - 1 -        ﴿ ويٌل لِّكُلِّ همزٍة لُّمزٍة ﴾ 

 

 سورة الفيل

 

 89      - 3 -            ﴿ أبابيل ﴾

 89-19      - 4 -        ﴿ بحجارة من سجيل ﴾ 

 

 سورة الكوثر

 

 ﴾ ثَرالْكَو نَاكطَي179      - 1 -        ﴿ ِإنَّا َأع 

 

 سورة الكافرون

 

ونا الْكَاِفرها َأي175    - 6_1 -        ﴾ ... ﴿ قُْل ي 

 

 سورة النصر

 

 ﴾ الْفَتْحاللَِّه و راء نَص217      - 1 -        ﴿ ِإذَا ج
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 حاديثفهرس أوائل األ
 

 الحديث                                                                      الصفحة

  – أ -

 

                                                            388           ...اتركوا الترك ما تركوكم فان الساعة 

                                                                                198              ...اتركوا ناقتي فإنها مأمورة 

                                                                               158              ...أدبني ربي وأحسن أدبي 

   -231-165-164          ...التخذت أبا بكرذا خليال إذ لو كنتُ متخ

                       234 

                                     40          ...إذا استفتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا

                                              146        ...إذا سمعت بنبي قد ظهر بتهامة فاته تصب خيرا 

                                        128            ...ا فال تضربوه إذا سميتم الغالم محمد

                                                                           384             ...إذا غاب الحق وظهر الباطل 

                                       200            ...اذهب إلى تلك الشجرة وقل لها

                                                                  237            ...أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه 

                                                                  214            ...أعطيت الوسيلة والمقام المحمود 

                                                                                                205                  .هكأفلح وج
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                                     212          ...أقيموا الركوع والسجود إذا صليتم خلفي 

                                                       82            ...أال تريحني من ذي الخلصة ونبالة 

                                                                                                                                                            194            ...إن اهللا تعالى اصطفى موسى بالكالم 

                                         128           ...ال يوقف العبد بين يديه إن اهللا تعالى 

                       116          ...إن اهللا خلقني وعليا نورا بين يدي العرش

                                   224          ...إن اهللا عز وجل أعطاني ما لم يعط غيري 

م ِحبي اللَّه اِإنافَهفْسس هكْرياَألخْالِق و 157          ...كَاِرم                                                                                       

                                                               183        ...إن سراقا يموت في أرض فالة ، فيكفنه ويدفنه

                                        309          ...إن في أمتي المهدي يحثو المال لطالبه

                                        357          ...إن لي أنصارا ، فأنصاري الذين أووا 

                                 230        ...اآلن نُعيت لي نفسي ألني إنما بعثت ُألِتم الدين 

                                              262            ...إن هذا األمر بدئ بنبوة ورحمة 

                                                       160          ...أنا أشبه الناس بآدم وكان أبي إبراهيم 

                                               10            ...أنا الذي أول ما خلق اهللا نوري 

                                                  51            ...أنا اهللا خالق كل شيء فمن أطاعني 

                                                 256            ...أنا المنذر وأنت الهادي ، يا علي 

                                   116          ... في الخلق وآخرهم في البعث أنا أول األنبياء

                                         231          ...أنا أول الناس خروجا من الدنيا إذا بعثوا

                                                                     118                  .أنا رؤيا أمي

                                            160            ...أنا عبد أجلس كما يجلس العبيد 

                                                                               217            ...إنا ال نرضى أن يبقى أحد من أمتي 

                                              255            ...أنا مدينة السخاء وأبو بكر بابها 

                                        165            ...أنت مني بمنزلة هارون من موسى 

                                              369            ...لس باب من أبواب الجنة األند

                                            199            ...انصرفوا ، فإن اهللا قد عصمني 

                                          211            ...إنما أرواحهم تسرح حيث شاءت 

                                                    157             .إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق
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                                              244-243            ...إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب 

                                               160             ...إنه غير ذي بركة ، وأن اهللا 

                                                        160                .إنها تسر قلب الحزين 

                                                                                        244            ...تمرري إني أوحيت إلى الدنيا أن 

                                     115          ...إني عبد اهللا ، إني مكتوب خاتم النبيئين 

                                        225-224            ...أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة 

                                            153            ...أول ما بديء به على رسول اهللا 

                                                                                79            ...أول من غير دين إبراهيم وإسماعيل 

                                                   246              .ر التابعين أويس القرني خي

 

 - ب -

 

                                         160          ...بسم اهللا ، اللهم اجعلها نعمة مشكورة  

                                                    241              .بعثت داعيا ولست هاديا 

                                                        163               .بعثت لألسود واألحمر 

                                                187             ...بينما أنا عند البيت بين النائم 

                                   191              ...بينما أنا قاعد ذات يوم 

                                                                                188              ...بينما أنا نائم في الحجر 

 

 - ت -

 

                                                              140          .تأبل آدم إلى حواء عند مقتل ولدها هابيل 

                                                 306          .بنى مدينة بين دجلة والصراة و قُرطُبل ت

                                          209-208          ...جلة ودجيل وقُطْربلَّ تبنى مدينة بين د

                                            252            .تصيب عثمان بلوى ينال بها الجنة 

                                370        ...تفتح بعدي جزيرة يقال لها األندلس ، الصغير 

                                   370          ...تفتح بعدي جزيرة يقال لها األندلس ، إليها 
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                                     370          ...تفتح بعدي جزيرة يقال لها األندلس حيها 

    193               .تنام عيني وال ينام قلبي

                                                                                                  

 - ج -

 

  200            ...يا رسول اهللا : جاء أعرابي وقال 

 370          ...جزيرة بالمغرب منقطعة يقال لها األندلس

 214            ...ت  لي ألرض مسجدا وطهوراجعل

  214            ...جعلت أمتي خير أمة أخرجت للناس

 

 - ح -

 

 213            .تي خير لكم وموتي خير لكمحيا

 

 - خ -

 

   156-155          ...خدمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  207            .الخالفة في قريش ما أقاموا الدين

    142          ... القيامة الخيل في نواصيها الخير إلى يوم

      

 - د -

 

 36          ...الدنيا سبعة درج وانا وأمتي في الدرج 

  50-49             .الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر

 

 -  ر -

 

 154-153          .الرؤيا جزء من النبوة ووحي المرء رؤياه 
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  84          ...رأيت زيد بن عمرو قبل نزول الوحي 

 

  – ز -

 

 83            .يي من أمتي الزبير ابن عمي وحوار

 384          ...زمان ال تتم فيه تجارته وال تحج حوائجه

  207          ...زويت لي األرض فرأيت مشارقها ومغاربها 

 

 - س -

 

 153        ...سألت النبي صلى اهللا عليه وسلم عن عدد األنبياء

     160        ...سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن ال إله إال أنت 

 37            ...نة بين دجلة ودجيلستكون بعدي مدي

 128        ...وعزتي وجاللي : سمعت قائال يقول ليلة أسري بي 

 369          ...سيفتح األندلس وما يليها تسعة من بني أمية

 207              .سيكون في ثقيف كذاب ومبير 

 

 - ص -

 

 45                .الصبر نصف اإليمان 

  165            .صبرا آل ياسر ، موعدكم الجنة 

 

 - ع -

 

 154                  .العزلة عبادة 

 255                .علي مني وأنا منه 

 225        ...عليكم بكثرة الصالة علي ، فإنكم أول ما تسألون 
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 - غ -

 

    69            ...غَزونَا مع رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه

  

 - ف -

 

 208-207                .فاطمة أول لحوقا بي

   190-189           ...بريل ففرج فرج سقف بيتي ، فجاء ج

 158           ...فلم يدع صلى اهللا عليه وسلم نصيحة 

 205            ...فلو رفعت حجر من األرض لكاد 

 

 - ق -

 

 206         ...قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فينا مقاما 

  152-149        ...قصرت بهم النفقة ، ولوال حداثة قومك بالشرك

    

 - ك -

 

 155        ... صلى اهللا عليه وسلم أجود الناس كان رسول اهللا

 62            ...كان سبأ رجال ولد له عشر بنين

 250            ...كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة 

 69            .الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين

 07          .كنت كنزا لم أعرف فخلقت خلقا ليعرفوني

     144          ...كنت مع أعمامي أرد عليهم نبل عدوهم 

 185          ...كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم 
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 - ل -

 

 196               .ال تحزن ، إن اهللا معنا 

 37              .ال تسبوا تبعا فإنه كان مؤمنا 

 243             .ال تظهر الفتن ما دام عمر حيا 

 388          ...ال تقوم الساعة حتى يغزوا سبعون ألفا 

 389          ...سلمون اليهود ال تقوم الساعة حتى يقاتل الم

 230          ...ال طلعت الشمس وال غربتْ بعد النبيئين 

 273              .ال طيرة وال صفر وال هامة 

 309                .ال مهدي إال عيسى 

 254-253          ...ال يحل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث

 207          ...ال يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق 

 182          ... إن سِخطَ منها خُلقاً ال يفرك مؤمن مؤمنةً

  205-116                .ال يفضض اهللا فاك 

 142          ... لقد رأيتني في غلمان قريش ننقل الحجارة 

     101            ...لقد شاهدته في الجاهلية ولوادعي به 

 85          ...لقد شهدته في موسم بعكاظة وهو على جمل 

 17-16            ...لقيت الشيطان في طريق المسجد

 359          ...لكل نبي حواري وحواري ذرية البربر 

 80            ...لما أسري بي رأيت عمرو بن لحي 

 195-194              ...لما فارقني جبريل وانقطعت 

  157           .اللهم اجعله حجا ال رياء فيه وال سمعة 

  157              .اللهم جنبني منكرات األخالق 

  205                .اللهم فقهه في الدين 

  157            .اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي 

 241          .اللهم كما قالها ذليال فاجعله يقولها عزيزا 

    231-165          .لو كنت متخذا خليال التخذت أبا بكر خليال 
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  231          ...لو وزن إيمان أبي بكر وإيمان الناس كلهم 

 150        ...لوال أني رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبلك 

 152          ...لوال حداثة قومك بالشرك لهدمت الكعبة 

 149          ...لوال حداثة قومك بالكفر لهدمت الكعبة 

 297          ...ليكونن في هذه األمة رجل اسمه الوليد 

 

 - م -

 

 128              ...ما اجتمع قوم في مشورة 

 123            ...ما الذي كنتم تقولون في النجوم 

   231            ... في صدري شيئا ما صب اهللا تعالى

  128            ...ما ضر أحدكم أن يكون في بيته 

     128              ...ما كان اسم محمد في بيت 

 101            ...ما كان من حلف في الجاهلية 

 127            ...ما من أهل بيت يولد لهم مولود 

 211             ...ما من مصل أو مسلم يصلي 

 213-212          ... رِفع بعد ثَلَاٍث  وقَدما ِمن نَِبي دِفن إلَّا

 164              ...ما نفعني مال كمال أبي بكر

  76                .مرحبا باألخ الصالح 

  127              .مزق اهللا ملكهم كل ممزق 

 230            ...المعرفة رأس مالي والشوق مركبي 

 36          ...مؤمنان وكافران: ملوك االرض أربع 

  50            ... يا أخا المرسلينمما أوصى اهللا إلي

  237            ...من أوتي ربع القرآن فقد أوتي ربع 

     195          ...من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا

 225            ...من صلى علي خمسمائة مرة كل

 237            ...من كان في صدره ثالثمائة آية
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  212            ...من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه 

 128            ...ة أوالد في اإلسالم من ولد له ثالث

  307-305              ...المهدي مني وأنا منه 

            

 - ن -

 

   325-51            ...نحن معاشر األنبياء أشد الناس بالءا

 220            ...نحن معاشر األنبياء ال نورث 

 235            ...نزل القرآن على سبعة أحرف 

 

 - هـ -

 

 268-253            ...هذا الوزغ بن الوزغ أي الملعون 

 208          ...هالك أمتي على يد ُأغَيِلمة من قريش 

  149          .هو من الكعبة وال يجوز الطواف إال خلفه 

 

 - و -

 

 86          .والذي بعثني بالحق لقد آمن قس بن ساعدة

     216          ...واهللا ما رأيت أضوأ من المدينة يوم دخلها 

 205-204            ...وإن ولدي لنحو المائة ولقد دفنت 

  212            ...وال يجتمع غبار في سبيل اهللا 

 32            ...ولوال أن اهللا كتب الموت على العباد

 212            ...وما اغْبرت قدما عبد في سبيل اهللا 
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 - ي -

 

 48-47            ...يا أبا موسى ، لقد أوتيت مزمارا 

 156          ...ما شئت : يا أبا هريرة ، أحملك؟ فقال 

 384            ...أبا هريرة ، إذا رأيت الناس يا 

 157           ...يا جاريةُ ، صفة أبيك صفة المؤمنين 

 230            ...يا عائشة إن اهللا تعالى لم يختر

 218            ...يا علي ، إذا أنا مت فاغسلني 

   243            ...يا عمر ، أولئك قوم عجلت لهم 

  159        ... يا معاذ ، أوصيك بتقوى اهللا، وصدق الحديث 

 252          ...ياعثمان ، إن اهللا تعالى يلبسك قميصا فيريد 

 241              ...يبعث اهللا بالال  يوم القيامة 

 292          ...يبعث في هذه األمة على رأس كل مائة سنة 

 389          ...يخرج الدجال في أمتي يمكث فيهم أربعين 

 384          ...يذهب الصالحون األول فاألول وتبقى حثالة

 253-252            ...يقتل عثمان والمصحف بين يديه

 309            ...يكون اختالف عند موت خليفة

 307            ...يكون في أمتي المهدي ، يعيش 

 209          ...يكون في هذه األمة رجل يقال له الوليد 

 195              ...ينزل ربنا إلى السماء الدنيا 
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 فهرس األعالم
 

 - أ -

 

 -21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8      ه السالمدم عليآ

         22-23-24-36-38-41-44-51-65 -68-74- 77-78- 

         110-114-115-116-119-139-140-141 -142-143- 

         150- 153-160-187-189-191-205-215-220-229- 

         233-242-243-246-278-284-318-339-387  

42-41-40-39-36-31-30-29-28-24-23-22-21-20    )السالم عليه ( إبراهيم  

         43-45-50-73-78-79-80-84-85-98-101-115-119

         139-140-141-142-143-145-147-148-149-151-

         152-153-160-188-190-191-194-215-221-224-

         229-243-246-247-267-296-305-319-387    

 267-28      أم إبراهيم 

 371 )ابن عبد اهللا بن الحسن(يم إبراه

   285      إبراهيم التيمي 
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  321    إبراهيم المعتصم باهللا

 322    إبراهيم بن المهدي

 95-93-92-91-89-88-37-18     أبرهة ذو المنار

         83        إبزيلم

شَالُوم49        َأب 

 -241-184-115-114-81-32-20-19-17-15-14-13        إبليس

         318 

 183-69       ابن أبي الدنيا

      175-162    ُأبي بن خلف الجمحي

 91    ابن أبي ربيعة الثقفي 

 349      ابن أبي زنقى 

 378-374    ابن أبي عامر المعافري

 375    ابن أبي قرة اليفرني 

 325      ابن أبي ليلى 

 43        األتقن

 165-116-83-70-30-21-12      ابن األثير 

 359      ابن الجزار

 40    أحجوز بنت أهين 

 229-223-172-119-118-102-75-57-11      )النبي ( د أحم

 II(    373ابن إدريس ( أحمد 

  343    أحمد الرضى باهللا

 337    أحمد المستعين باهللا 

 356      أحمد المقيد 

 351     أحمد الناصر لدين اهللا

      336    أحمد بن الخطيب

 352    أحمد بن الظاهر باهللا 

 339    أحمد بن المتوكل 
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 353      أحمد بن بكر 

 -195-194-164-160-158-157-127-116-51-49-37      أحمد بن حنبل 

         208-216-237-254-255-262-309-316-324-330- 

         377-381 

 381      ابن األحمر 

     247    األحنف بن قيس 

      293    األحوص الشاعر

 104    األحوص بن عمرو

 293      األحول المكي

 343    األخشد بن ضبنَح

 124      ابن أخطب 

 175    األخنس بن شريق 

 387-305-211-187-153-23    )عليه السالم ( إدريس 

 371)ابن عبد اهللا بن الحسن( إدريس 

   373-371    إدريس بن إدريس 

 42    )ولد إسماعيل ( أدن 

 200-162      أربد بن قيس 

 44-42        أربيل

 38        آرس

 38      أرسطاطاليس

 42      )نبي (  أرمياء

 110        أروى

 88        طاأريا

 30      االزدهاق

 28        آزر

 81     إساف بن يعلى 

 62      أبو أسامة 
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 219      أسامة بن زيد 

 117      أسامة بن مالك 

 221-119-78-45-42-40-39    )عليه السالم ( إسحاق 

 237-189-180-179-123-109 -107 -102-79-77-40      ابن اسحاق 

  328     إسحاق الحمامي

 306   إسحاق بن إبراهيم الموصلي

 381  إسحاق بن علي بن يوسف

 389-388-218-14-13       إسرافيل

 174       أسفنديار

 53    اإلسكندر بن الحارث 

 64    اإلسكندر بن فيليس 

 64-63-37    اإلسكندر ذو القرنين

  84    أسماء بنت أبي بكر

-115-110-101-100-98-84-80-79-42-41-40-11  )عليه السالم ( إسماعيل 

         119-140-141-142-149-151-152-221-229-267- 

         364         

 255-213-158  إسماعيل الشافعي العجلوني 

 355    إسماعيل الصالح

  355    إسماعيل المنصور

 319    إسماعيل بن القاسم

  -182-176-157-153-143-116-96-86-77-37-36  إسماعيل بن عمر بن كثير

         190-197-199-201-256-308          

 256-237-231    دؤلي أبو األسود ال

 162      األسود العنسي 

 42  )ولد إسماعيل ( األشبان 

 355    األشرف بن يوسف 

 355      األشرف خليل 
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  355      األشرف شعبان

 92-89    )ابرهة ( األشرم 

 283-282-279-271      ابن األشعث 

  362    األصبغ الهواري

 -245-237-207-201-200-191-159-153-116-45    األصبهاني ابو نعيم

         247-261 

 52     آصف بن برخيا

 315      األصمعي

 381      ابن أضحى 

 43    األعرج الصالح 

 97    )ميمون ( األعشى 

 285       األعمش

 64-42-41-30    أفريدون بن أثغيان

 356    أفريقس الحميري 

      37     أفريقس بن قيس

 321       األفشين

 316      ابن األفطس 

 125-102-58   )القلمس ( أفعى نجران 

 209        أكيدر

 -241-237-231-230-159-158-128-127-116-101  األلباني محمد ناصر الدين

         255-268-309  

 211-184-119-69-44    )عليه السالم(إلياس 

  237    أبو أمامة الباهلي

 132-125-121-120-119-118-115-114     آمنة بنت وهب 

 90    أمية بن أمية بن الصلت

 149      أمية بن حرب

 173      أمية بن خلف 



  فهرسة كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان

 428 

 263-251-133-131    أمية بن عبد شمس 

 110        أميمة

 149-137    )الرسول ( األمين 

 355  )ابن الحاكم أحمد ( األمين 

 86    األنباري أبو بكر 

 83      أندرابيس

 -370-309-216-213-205-203-191-164-157-153      أنس بن مالك 

         389 

 43    ابن إنشا بن أبيان 

 103-102-63-62-58-57        إنمار

 363  أورب بن برنس بن مازغ

 362       اَألوربي

 48      أوريا بن حنّان

 362     أوريغ بن برنس

 124-117      أوس بن حارثة

 323      األوي البطريق

 246-245-244-192      أويس القرني 

 107-104-103-102-57        إياد

 42        إيرج

  363    ايالن بن مصمود

 135-134       أم أيمن 

 198-75    أبو أيوب األنصاري 

 354      أيوب الصالح

 355     أيوب بن الكامل
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 -  ب -

 

 339-322-321      بابك التركي 

 317      بابك الجرني 

 377        بادس

 379    باديس بن حبوس 

 96-95        باذان

 316      باسم الخادم 

 338-335        باغز

 149        باقوم 

 173      أبو البحتري 

 137-136-124        بحيرى

 -158-155-154-153-143-142-127-84-82-79-48  البخاري محمد بن إسماعيل

         165-188-193-195-205-206-208-212-214-231- 

         234-235-241-243-252-253-254-255-273-384 

 43-42-36      بخت نصر

 234     البراء بن مالك 

 144    البراض الكناني 

 357-356      بر بن قيس

     105-104    )الحارث زوجة ( برة 

     125-114    برة بنت عبد العزى 

 388      ابن برجان 

 322       البرخان

 280-163       البرصاء

 260-259        البرك

        365  ) كتام ( ابن برنس بن مازيغ 
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 307-200-128-116-50    )بو بكر أ( البزار 

 363  بزواو بن سجان بن يحيى 

 13-10      أبو البشر 

 324      بشر الحافي 

  275-268      بشر بن مروان

 237      بشر بن نمير 

 224      ابن بشكوال 

 127-95       بشيرويه

 83  )من الحواريين ( بطرس 

 338      بغا التركي

 378    أبو بكر بن عمر 

 -192-186-176-173-170-165-164-123-85-83-76    أبو بكر الصديق 

         195-196-198-203-217-219-220-221-222-230- 

         231-232-233-234-235-236-238-239-241-242- 

         246-252-255-284-287-385-387-389 

281        البكري 

          24      ابن بكير

  242-241-240-217-192-164      بالل الحبشي

 377-376     بلجين بن زيري

 56-55-54-53-52-37        بلقيس

 279    )ضرة( أم البنين 

 346      بهاء الدولة

  313      نبهلول المجنو

  325      بهلول بن راشد

 83    )من الحواريين ( بوطا 

 83   )من الحواريين ( بولش 

 -198-165-160-159-153-143-116-101-86-50-45     البيهقي أبو بكر 
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         214-225-231-237-244-254-262-377 

 – ت -

 

 229-28-11      تارح بن ناحور

 363        تامزيت

 198-124-95-87-79-78-77-76-75-74-73-37-36        تبع

 344  )وزير المقتدر ( التركي 

 -212-208-199-195-164-160-157-156-62-50    الترمذي بن سورة 

         214-225-244-245-255-262-305-309-381 

 137   )من اهل الكتاب ( تمام 

  326       ابن تمام

 323      أبو تمام 

 80      أبو تمامة 

 27      تميم الداري

 79        تنان

 273      لحميري توبة ا

 42    )ابن افريدون ( تور 

  355      تورون شاه

 327    )وزير الواثق ( التياح 

 127-07      ابن تيمية

 95       التينجان

 

 – ث -

 

 325      ثابت البناني 

 203      ثابت بن قيس 

 25        ثعلبة
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 40     ثمود بن عواص

 – ج -

 

 309-194-231-220-143    جابر بن عبد اهللا 

 229-124       الجارود

 365-356-103-70-45-44-43-42        جالوت

 365-363-361      جانا بن يحيى 

 -141-80-51-48-31-30-23-22-19-18-13-10-08        جبريل

         150-160-169-187-188-189-190-191-192-194- 

         195-199-200-201-214-217-218-220-224-235- 

         244-257-318-319-369 

 181      جبلة بن حارثة

 60     ير بن مطعم جب

 125    الجدال بن قاسط 

 61-54      الجدجاد 

 261     الجراح األسدي 

  129  الجرجاني الحافط بن عدي

 105-104-99-98  جرهم مضاض بن عمرو 

 242-143      ابن جريج 

 206-82        جرير

  358      ابن الجزار

 381      ابن جزي 

 261    جعدة بنت األشعث 

 II(    373 ابن إدريس( جعفر 

 194      فر الصادقجع

 336-335-333-329-328-327-324   جعفر المتوكل على اهللا 

 371-315-308-306-305-304    أبو جعفر المنصور
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 339-338    جعفر المهتدي باهللا 

 83    جعفر بن أبي طالب

 349  جعفر بن المسترشد باهللا 

 377  جعفر بن عثمان المصحفي

 377      جعفر بن علي 

 61-54      جعفر بن لوط 

  262   فر بن محمد الصادقجع

 310  جعفر بن يحيى بن خالد 

 241   أبو جعفر محمد العقيلي 

 205     جعيل األشجعي 

 309-241-213-158-116    جالل الدين السيوطي 

 198    )ملك عمان ( الجِلنْدا 

 173      أم جميل 

 171      جميل بن معمر

 263        الجنيد

 206      جهجاه الغفاري

 -202-199-192-179-178-175-174-173-171-165      أبو جهل 

         242 

 324-255-242-241-237-128-81  ) أبو الفرج ( ابن الجوزي 

 377-376-375-365-355-353-345      جوهر الرومي 

 151-40      الجوهري

 209    جويرية بنت الحارث 

 34    جيرون بن سعد بن إرم
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 – ح -

 

 287    أبو حاتم األعرج 

     263-157      حاتم الطائي

   328      حاتم الكيال 

 365   أبو حاتم يعقوب المغيلي

 379       الحاجب

 19    )إبليس (  الحارث

 37    الحارث الرايش   

    130    الحارث بن عبد العزى

 108   الحارث بن عبد المطلب

 166    الحارث بن عبد قيس

 282    الحارث بن كعب 

 269    الحارث بن كلدة 

 103    الحارث بن مضاض

 11    ) رسول ال( الحاشر 

 198    الحافظ بن شهر أشوب 

  157  الحافظ أبو بكر الخرائطي

 377-252-218-213-164-157-37     الحافظ الهيثمي 

 355      الحاكم أحمد

 -254-250-225-212-199-165-164-157-116-51    الحاكم النيسابوري

         255-256-268-309-325  

        352     الحاكم بأمر اهللا 

 356-41-30-21      حام بن نوح

     363    حاميم بن من اهللا 

 293        حبابة
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  365  حباشة بن يوسف الكتاني

 238      ابن حبان 

 204      أبو حبيب 

  209       أم حبيبة

 328-271-269-268-237-208-122-92-82    الحجاج بن يوسف 

 243-225-158-83-08    ابن حجر العسقالني 

  213    ابن حجر الهيثمي

 110        الحجل 

 365    دو الكتامي أبو ح

 166    أبو حذيفة بن عتبة 

 47-46        حزقيل

 379      ابن حزم  

 79     حسان بن أسعد 

 238-223      حسان بن ثابت

 346    أبو الحسن األنباري

 186    أبو الحسن البصري

 294 -285     الحسن البصري

 382    أبو الحسن السعيد

 62  الحسن بن الحكم النخعي 

 299    الحسن بن صالح

 359-261-260-259-242-116      بن علي الحسن

 377    الحسن بن كنون 

 354  )القداح ( الحسن بن محمد 

 381      ابن حسون 

 -280-266-265-264-261-259-242-208-162-116    الحسين بن علي 

         307-354-356-359 

 204      ابن الحصين 
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 151    الحصين بن نصير 

 167-166    الحصين بن نمير 

 303      حفص الخالل

 236-209    حفصة بنت عمر

 377-374    )المنتصر ( الحكم 

 178-170    أبو الحكم بن هشام

 374     الحكم بن هشام 

 110      أم حكيم 

 180-173      حكيم بن حزام 

 325        الحالج

 99     حليل بن حبشية 

 134-133-131-130      حليمة السعدية

 378        حماد

 378      حمامة بن معز

 381      ابن حمدون 

 II(    373ابن إدريس( مزة ح

 173-172-171-170-169-110-83    حمزة بن عبد المطلب 

 62      حمير بن سبأ

 32    حنظلة بن صفوان

 117    ابن حنيفة الغساني 

 327        حنين 

 140-139-23-21-19-18-17        حواء

 199     حيي بن أخطب 

 

 – خ -

        

 274      ابن خارجة 
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   260     خارجة الهاشمي

 283      خالد القسري

 283      خالد القصي

 278-248-234-208-205-199-81-80      خالد بن الوليد 

 23    خالد بن سنان العبسي

 268    خالد بن عبد الملك

 314   )جارية زبيدة ( خالصة 

  179-173-171-170     خباب بن األرت

 204        خبيب

 -209-196-180-173-154-148-147-145-144-135    خديجة بنت خويلد

         231  

 375        خزر

 375    خزر بن صوالت 

 377    خزرون بن فلفل 

 273      خزيم الناعم 

 386-211-69-68-64-63-44        الخضر

 128-45    الخطيب البغدادي 

 125      ابن خلصة 

 351      ابن الخليفة 

 236  الخليل بن أحمد المصري

 125        خُنافر

 146-145      خويلد بن أسد

 97    أبو الخير الكندي 

 374        خيران

 122  )أم هارون الرشيد ( الخيزران 
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 - د -

 

 42        دابل 

 127        دارا

  216    الدارمي أبو محمد

 -119-103-70-57-51-49-48-47-45-43-41-36-21    )عليه السالم ( داود 

         139-153-305-356 

   II(    373ابن إدريس( داود 

  362) ابن عبد اهللا بن الحسن( داود 

 389-318-292-160    تاني أبو داود السجس

   262    أبو داود الطيالسي

 371     داود بن إسحاق 

 305    داود بن نصير الطائي 

 389-386-385-384-208-68        الدجال

 297        دحمان

 116       الدرامي

 230      أبو الدرداء 

 183      ابن دريد 

 302      دعبل بن علي

 332-324      أبو دلف 

 40        دلوك

 42    )ولد اسماعيل ( دما 

 141        الدمون

 119        دنيال

 328        دورق

 88-87       دوس ذو ثعلبان
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 376        دوناس

 148        دويك

 38     الديان بن رافقة 

 213-116        الديلمي

 254    دينار بن عياض 

 

 - ذ-

 

 243-189-153-40        أبو ذر 

 08       الذماري

 380-241-191-12-08  الذهبي الحافظ شمس الدين

 72-52      لذهيل بن باهي

    36      ذو أصبح   

 386-368-118-68-67-64-63-56-43-36-30-17      ذو القرنين

 36      ذو الكالم

 24      ذو النسور

 69-46    )يونس ( ذو النون 

 374  )ثائر بقرطبة ( ذو النون 

   36      ذو رياش

 36       ذو فليش

    370       ذو ناس

 88       ذو نفر 

 87-83-80-36      ذو نواس  

   36       ذو يلبش
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 – ر -

 

 24        الرائش

 238    الرازي أبو حاتم  

 64    أبو راسب الضحاك 

 38        راشت

 349      الراشد باهللا 

 160      رافع بن خديج 

 297      ابن الربدود 

 304  )حاجب أبي منصور ( الربيع 

 244-186-103-102-58-57      ربيعة بن نزار

 77     ربيعة بن نصر 

 316    رجاء بن الضحاك 

 56-55    )ابن سليمان ( م رجغي

 100        رزاح

 174      رستم الشديد 

 379    )اإلمام ( ابن رشد 

 88    أبو رغال الثقفي 

 251-166-147  ) بنت رسول اهللا ( رقية 

 114    ) أخت ورقة ( رقية 

 129-128    رقية بنت أبي ضبعي

  106-105    رقية بنت البهلول

 250      رقية بنت عمر

 179-178    ركانة بن عبد بن هشام

 344    ركن الدولة بن بويه

 198      أبو رمتة 
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 209    رملة بنت أبي سفيان 

 53    رواحة بنت مسكين 

 275-268-266-151     روح بن زنباع 

 353      رومان الزناتي 

 292    )جارية اليزيد ( ريا 

 

 – ز -

 

 298        الزائر

 377-375    زاوي بن زيري 

 315-314    )حرة هارون ( زبيدة 

 124-118       باطاالزبير بن

 37      أبو زرعة 

 87    زرعة بن يوسف 

 07      الزركشي

 83  )أصحاب عيسى ( زريب 

 137    )أهل الكتاب ( زرير 

 39-38        زليخة

  365-364-361        زناتة

 271    )ملك الهند ( زنبيل 

 288-118-40      الزهري 

 374        زهير

 183    )من الجن (   زوبعة

 260    زياد بن أبي سفيان 

 299     بن المنذر العبدي زياد

 157      زياد بن عالقة 

 64     )ملَك (   زياقيل
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 252      زيد بن أرقم

 236-235-156      زيد بن ثابت

 231-208-203-181-180      زيد بن حارثة 

 358-357      زيد بن خالد 

 299   زيد بن علي بن الحسن 

 250-84      زيد بن عمر 

 148-117-84      زيد بن عمرو

 84     نفيلزيد بن عمرو بن

 377-376-375    زيري المغراوي 

 376-366    زيري بن مناد التلكاني 

 116    زين الدين محمد 

 147        زينب 

 209-208-182-181    زينب بنت جحش 

 209    زينب بنت خزيمة 

 

 - س -

 

 141-40      سارة بنت تارح

 96      ساطرون

 290      سالم السيري

 49        السالُوم

 322-41-25-24-21      سام بن نوح 

 63-62    )عبد شمس ( سبأ 

 366      سبت بن حازم 

 313    )ابن هارون ( السبتي 

 62    أبو سبرة النخعي 

 346-345    )التركي ( سبكتكين 
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 263        سحبان

 225-224-213-211-116    السخاوي شمس الدين 

 183    )من الجن ( سراق 

 208-196-162      سراقة بن مالك

 316    أبو السرايا الشيباني 

  126-125-95-83-82-78-77-76-74    طيح بن ربيعة س

 213-198-165-157-116      ابن سعد 

 325-205-51    سعد بن أبي وقاص 

 205      سعد بن عبادة 

 166    سعد بن عبد قيس 

 125      سعد بن كوين 

 189-10    أبو سعيد الخدري 

 293    أم سعيد العثمانية 

 297      سعيد العريض

 293      سعيد المغني 

 236    د بن العاصي سعي

 325-295    سعيد بن المسيب 

 116      سعيد بن بشير 

 285-284-283      سعيد بن جبير

 170      سعيد بن زيد 

 274   سعيد بن قيس الهمداني 

 366    سغوت البرغواطي 

 304-303-302-301-300        السفاح

 312-311-305-10      سفيان الثوري 

 223    سفيان بن الحارث 

 124-117    سفيان بن مجاشع 

 49      أبو السالم 
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 293-292    )جارية ( سالمة 

 42    )ابن أفريدون ( سلم 

 166    أبو سلمة المخزومي 

 309   )زوج النبي  (  أم سلمة

   116  )زوج أبو سلمة(  أم سلمة

 124      سلمة بن سالمة

 166      سلمة بن هشام

 40    )محدث ( السلمي 

 -102-72-70-58-56-55-54-52-51-49-48-43-36    )عليه السالم ( سليمان 

         190-222-249-278-368-387 

 371) ابن عبد اهللا بن الحسن(سليمان 

 124    سليمان الفارسي 

 371-299    سليمان بن جرير 

 92   سليمان بن عبد العزيز  

 328-302-287-286-285-70-60    سليمان بن عبد الملك 

 294    سليمان بن يسار 

 60    )ملك اليمن ( السمح 

 86     عان الحواريسم

 98      السميدع 

 264    سنان بن أنس النخعي 

 176      سهل بن بيضاء

 37      سهل بن سعد 

 16     سهل بن عبد اهللا

 166    سهلة بنت سهيل 

 166     سهيل بن بيضا 

 25       السهيلي

 254    سواد بن حمدان 
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 125     سواد بن قارض

 209    سودة بنت زمعة 

 263        سيبويه

 308-265      السيد الحميري

 325-294-286      ابن سيرين 

 124     سيف بن سعادة 

  133-132-131-124-97-96-95-94-93-92-77-36      سيف ذي يزن

 83  ) أصحاب عيسى ( سيمن 

 

 – ش -

 

 125      شافع بن كليب 

 318    الشافعي اإلمام محمد 

 353  )محمد بن الفتح ( الشاكر

 124   )علماء اليهود ( شاموال 

 280-279-259   شبيب األشجعي 

       280-279-163    )البرصاء ( أم شبيب 

 36-35-34-33-32-24      شداد بن عاد

 204       شرحبيل

 297      ابن شريح 

 147    شريح بن الحارث 

 03-01      الشطيبي محمد

 355    )من العبيديين ( شعبان 

 294-17    )عامر ( الشعبي 

 153-46-43-42-40     )النبي ( شعيب 

 122    الشفا بنت عوف 

 125-95-78-77-76-74      )الكاهن ( شق 
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 219   شقران مولى رسول اهللا 

 371        الشماخ

 266-265-264    الشمر بن ذي الجوشن 

 73-37     شمر بن رعش 

 37      شمر بن ملك 

 44-43        شمويل

  انظر كذلك عبد المطلب  133-129  )عبد المطلب ( شيبة الحمد 

 229-153-143-140-119-23-21-19      شيث بن آدم

 344      شيراز بن بويه

 

 – ص -

 

 127-97-96    صابور ذو األكتاف 

 52    صارخ بن طارق 

 41      صاروف

 258-242-184-153-145-119-40-11    )عليه السالم ( صالح 

 242      أبو صالح 

 363    صالح بن طريف 

 40      صالح بن عبيد

 301      صالح بن علي 

 200-195-156    الصالحي الشامي

 100    )صي ولد ق( صريح 

 64    الصعب بن مراثد 

 353       الصفدي

 186    صفوان المازني 

 183    صفوان بن المعطل 

 110    )عبد المطلب ( صفية 
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 354    صالح الدين الناصر 

 94      أبو الصلت 

 374  )ثائر بسرقسطة ( صمادح 

 362      أبو صنهاجة

 179    )صحابي (   صهيب

 124      ابن صوريا 

 381      الصيرفي

 

 – ض -

 

 339        يعضب

 30       الضحاك

 258-110        ضرار

 279    )أم البنين ( ضرة 

  363       ضريس

 198        ضماد 

 

 – ط -

 

 346-345      الطائع هللا 

 107-106        طابخة

 372-368-361      طارق بن زياد

 -146-144-137-136-135-134-120-116-110-83      أبو طالب 

         166-168-172-173-176-180-196 

 70     سهيل طالب بن 

 103-49-47-45-44-43        طالوت

 147  )ابن رسول اهللا ( الطاهر 
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 346      أبو طاهر

 343     طاهر القرميطي

 314    طاهر بن حسن هرثمة

 294-290    )محدث ( طاوس 

 350  )أم أبي المظفر ( طاوس 

 316      ابن طباطبا 

 -255-252-250-244-242-165-160-67-50-45-37    الطبراني أبو القاسم

         262    

 368-366-357-256-199-10   محمد بن جرير الطبري

 74  )كاهنة ( طريفة بنت عمرو 

 187-177   الطفيل بن عمر الدوسي

 205-161      أبو طلحة 

 268-255-208-83    طلحة بن عبيد اهللا 

 132-131       الطوسي

  365      ابن طولون

 147    )ابن الرسول ( الطيب 

 42    )ولد إسماعيل ( طيما 

 

 – ظ -

 

 355      الظافر فيبوس

 355-354        الظاهر

 351    الظاهر بأمر اهللا 

 355      الظاهر تبر 

 356      الظاهر خشقوم 

 355      الظاهر يوقق 
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 – ع -

 

 -208-193-183-160-157-154-153-152-149-37    ) أم المؤمنين ( عائشة 

         209-212-217-219-230-253- 

 278-279      ابن عائشة 

 354     الظاهرالعابد بن

 25    عابر بن أرفخشد

 110    عاتكة بنتُ عبد المطلب

 292     عاتكة بنتُ يزيد

 33    عاد بن إرم بن الملطاط

 386-26    عاد بن إرم بن شداد

 382-354        العادل

 355-354      العادل الصغير 

  355  العادل الكبير أبو بكر بن أيوب

 355    العادل تبقاوخاخ 

 355      العادل تالوس 

 354      عادل سالبس ال

 319    ابن عاصم النبيل

 363      عاصم بن جميل 

  288    أم عاصم بنت عاصم

 179-173 -171     عاصي بن وائل

   355    العاضد بن الحافظ 

 354    العاضد بن الظاهر

 124    العاقب بن نجرال 

 187-186      أبو عامر 

 84    عامر بن أبي ربيعة
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 166    عامر بن أبي رهم

 200-162     عامر بن الطفيل

 107-106      عامر بن إياس 

 10      عامر بن رجاء

 294    عامر بن شرحبيل 

 196     عامر بن فهيرة 

 101     عامر بن هشام 

 60-59     عامر ذو رياش 

 68    عاميل بن سماحين 

 375      ابن عباد 

 312      عباد الطيالقى

 362    )القاضي ( العباس 

 -121-115-81-80-70-67-63-50-37-36-22-21-10      ابن عباس 

         135-139-150-153-155-182-194-205-217-219- 

         224-237-240-249-258-261-311-385 

     346  )القادر باهللا ( أبو العباس 

 17  )محدث ( أبو العباس أحمد 

  انظر كذلك الخضر63    أبو العباس الخضر

 356     أبو العباس خالد

 323    العباس بن المأمون 

 207-143-135-116-110    د المطلبالعباس بن عب

 17      أبو عبد البر

 19      عبد الحارث

 100-99      عبد الدار 

 116  عبد الرؤوف بن تاج العارفين 

 II(  373ابن إدريس( عبد الرحمان

 376    عبد الرحمان اإلباضي 
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 369    عبد الرحمان الفاطمي

 376    عبد الرحمان المرواني

 365    عبد الرحمان المنصور

 247  مان بن أبي ليلىعبد الرح

 325  عبد الرحمان بن األسود 

 236  عبد الرحمان بن الحارث 

 374    عبد الرحمان بن الحكم 

 212    عبد الرحمان بن جبر 

 292   عبد الرحمان بن شريح 

 378    عبد الرحمان بن عامر

 364   عبد الرحمان بن عباس 

 41-40  عبد الرحمان بن عبد اهللا 

 204-166-146-122   عبد الرحمان بن عوف 

 374) الناصر(عبد الرحمان بن محمد 

 374-303  عبد الرحمان بن معاوية 

 259-258    عبد الرحمان بن ملجم

 255-143      عبد الرزاق  

 70    عبد الصمد المغربي 

 110-109-99    )أبو لهب ( عبد العزى 

 305   عبد العزيز بن األصبغ 

 346-345    عبد الكريم الطائع هللا

 135-132-122-118-116-114-114-113-111-110  ) والد رسول اهللا (عبد اهللا 

 II)  373ابن إدريس  ( عبد اهللا 

 343     عبد اهللا البربري

 87      عبد اهللا التامر 

 354-353-308-305     عبد اهللا الشيعي 

 08    أبو عبد اهللا الصنعاني 
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 311    عبد اهللا العامري 

 354      عبد اهللا القداح 

 -324-321-320-319-318-317-316-315-314-310    ن عبد اهللا المأمو

         359 

 344    عبد اهللا المستكفي 

 321    عبد اهللا المعتصم 

 372    أبو عبد اهللا المغيلي 

 253    عبد اهللا بن أبي سرح

  196   عبد اهللا بن أريقط الليثي

 237    عبد اهللا بن إسحاق 

 84-83    عبد اهللا بن التامر 

 362    عبد اهللا بن الحاج 

 166    عبد اهللا بن الحارث 

 371-354-305    عبد اهللا بن الحسن 

 94    عبد اهللا بن الحميري

 174-90    عبد اهللا بن الزبعرى

 -279-272-268-267-266-264-247-236-152-151    عبد اهللا بن الزبير 

         294 

 382) العادل ( عبد اهللا بن المنصور 

 192-176    عبد اهللا بن أم مكتوم

 204     بن أنيس عبد اهللا

 381    عبد اهللا بن بويان 

 206    عبد اهللا بن جحش 

 131-101    عبد اهللا بن جدعان

 205    عبد اهللا بن جعفر

 266    عبد اهللا بن حنظلة 

 169-168    عبد اهللا بن ربيعة 
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 208-189    عبد اهللا بن رواحة 

 328-280-265-264    عبد اهللا بن زياد 

 198    عبد اهللا بن سالم 

 323     بن طاهرعبد اهللا

 302-300    عبد اهللا بن علي 

 382    أبو عبد اهللا بن عمر 

 276-254    عبد اهللا بن عمر 

 92    عبد اهللا بن قيس 

 374    عبد اهللا بن محمد 

 303  )السفاح ( عبد اهللا بن محمد 

 307-219-217-188-182    عبد اهللا بن مسعود

 246    عبد اهللا بن مسلمة

 273     عبد اهللا بن هاني

 378-364     اهللا بن ياسينعبد

 336  عبد اهللا بن يحيى بن خاقان 

 362    عبد اهللا بن يديان 

   372-309    عبد المؤمن بن علي

 381-380-379-354  عبد المؤمن بن علي القيسي 

 371    عبد المجيد اَألوربي 

 355    عبد المجيد الحافظ 

 125    عبد المسيح الغساني

 -116-115-114-113-109-108-103-100-89-88-76      عبد المطلب

         119-120-127-129-130-131-132-133-134-135- 

  انظر كذلك شيبة الحمد136-172         

 -281-276-275-272-271-270-269-268-152-82    عبد الملك بن مروان 

         284-295-366 

 123    عبد الملك بن هشام
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 382    )الرشيد ( عبد الواحد 

 382  عبد الواحد بن أبي يعقوب 

 195    عبد الوهاب النويري 

 230-62      عبد بن حميد

 109-101-100   عبد شمس بن عبد مناف

 263-100    عبد مناف بن قصي 

 319       عبدوس

 212    )ابن جبر(  أبو عبس 

 375        عبوس

 354-353-308-305    عبيد اهللا الشيعي 

 184    عبيد بن األبرص 

 83      ابن عبيدة 

 238      أبو عبيدة 

 254-248-185-166      بن جراح عبيدة

 239      عتاب بن أسد

 319-317      أبو العتاهية 

 205    عتبة بن أبي لهب 

 124    عثكالن الحميري 

 121    عثمان بن الحويرث

 292     عثمان بن سهل 

 166    عثمان بن عبد غنم 

 -207-206-203-166-162-134-127-126-83-82-43    عثمان بن عفان 

         208-209-223-232-233-235-236-239-249-251- 

         252-253-254-255-262-268-274-284-287-353- 

         361-367-375 

 231-166-83    عثمان بن مظعون 

 10      عثمان يحيى
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 231-128      ابن عدي 

 97-96      عدي بن زيد

 23      أبو العربي 

 120      ابن عروة 

 144      عروة الرحال 

 205    عروة بن أبي الجعد

 224     ساريةالعرياض بن

 354    )ابن عبيد اهللا ( العز 

 345-344    عز الدولة بن بويه

 345      عز الدين

 70-30   ) ابن االثير( عز الدين 

 354      عز الدين بابك 

 16-14       عزازيل

 16        عزايل

 14-13      عزرائيل

 295      عزوز البيطار 

   355    )أخو الطاهر ( العزيز 

 353    العزيز بن عبيد اهللا

 355       يز عثمانالعز

 278-250-164-129      ابن عساكر 

 195    عصام الدين الصيابطي

 346      عضد الدولة 

 11       ابن عطاء 

 175    عقبة بن أبي معيظ 

 380-367-361    عقبة بن نافع القرشي

 122    عقيل بن أبي طالب 

 385-206        عكاشة
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 364  )مولى عبد الرحمان ( عكرمة 

 208    عكرمة بن عباس 

303-302        الالع 

 164   عالء الدين علي المتقي 

 32        العلس

 351      ابن العلقم 

 355   علي أبو الحسن الظاهر 

 355-350  علي المستضيء بنور اهللا 

 355      علي المنصور 

 -203-196-191-170-165-162-150-116-103-69    علي بن أبي طالب

         204-206-207-208-218-219-220-223-224-230- 

         231-237-239-245-250-253-254-255-256-257- 

         258-259-262-281-284-287-290-292-301-302- 

         305-307-335-342-354 

 265    علي بن الحسين 

 204      علي بن الحكم 

 374  علي بن القاسم بن يحيى 

 382    علي بن المأمون 

 376    علي بن حمدون 

 276  علي بن عبد اهللا بن عباس 

 380-379     عبد المؤمن علي بن

 116    علي بن محمد الوليد 

 332   علي بن محمد بن علي 

 321-316      علي بن موسى

 316    ابن علي بن موسى 

 379-362     علي بن يوسف 

 262-261    علي زين العابدين
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 345-344-343  )ابن بويه ( عماد الدولة 

 179    )صحابي ( عمار 

 II(     373ابن إدريس( عمر 

 357-281-235  ) ابن عبد البر (أبو عمر 

 276     عمر القصوص 

 254      عمر بن الحسن

 265    عمر بن الحسين 

 -170-169-161-150-141-124-123-27-12-11-10    عمر بن الخطاب 

         171-176-178-184-203-207-208-209-218-221- 

         233-234-236-237-239-240-241-242-243-244- 

         245-246-247-248-249-250-251-262-278-284- 

         287-291-358-361-387-388 

 177      عمر بن حممة

 -292-291-290-289-288-286-279-278-183-17    عمر بن عبد العزيز 

         293 

 41      عمر بن قيس

 302      عمر بن هني 

 382-372-21    عمر رضا كحالة 

 186    أبو عمران التمار 

 85      ابن عمرو 

 166    عمرو بن أبي سرح 

 166    عمرو بن الحارث

 99-79    عمرو بن الخزاعي

 178    عمرو بن الطفيل 

 358-263-260-259-253-247-169-168-60-41-40    عمرو بن العاص 

 87      عمرو بن تبع

 183      عمرو بن جابر
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 143     عمرو بن دينار 

 175    عمرو بن عمير 

 101      عمرو بن لؤي 

 81-80-79      عمرو بن لحي 

 124     ل عمرو بن نوف

 294    عمرو بن هبيرة 

 54-53-52-37    عمرو ذو األذعار 

 79-75      عمالق بن الوذ

 74    )وزير تبع ( عميار 

 149      ابن عمير 

 254    عمير بن ضابئ 

 237    )لغوي ( عنبسة 

 25    ابن عنقان بن سارون

 166    عياض بن زهير 

  II)   373ابن إدريس  ( عيسى

 -116-103-84-83-82-76-73-64-42-36-25-23-11     عيسى بن مريم 

         153-168-169-174-183-184-186-187-188-190- 

         202-211-222-242-243-246-264-291-305-309- 

         319-384-385-386-387-389 

 364  عيسى بن يزيد الصفري 

 166    عيش بن أبي ربيعة 

 388    العيص بن اسحاق 

 68-42    عيصوا بن إسحاق 

 329      أبو العيناء 

 186      أبو عيينة 
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 – غ -

 

 307-306    ) جارية ( غادر 

 380    الغازي بن قيس 

 375      الغالب باهللا 

 377    الغالب مولى الحكم

 205        غرقدة

 280-279    غزالة الحرورية 

 -311-237-231-230-165-160-159-158-157-51    الغزالي أبو حامد 

         325-379 

 275-274      الغضبان

 362     مصمودة غمار بن

 201-200       الغورث

 123        الغيطلة

 

 – ف -

 

 355        الفائد

 363    )ولد المصوار ( فاتن 

 263-261    فاختة بنت قرضة 

 269    الفارعة بنت همام 

  انظر كذلك عمر284-238      الفاروق 

 354  )أخو صالح الدين ( الفاضل 

 355  )أخو يوسف السعيد ( الفاضل 

 -261-255-250-217-208-207-205-196-147-116     فاطمة الزهراء 

         284-357-359-380 
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 170    فاطمة بنت الخطاب 

 120    فاطمة بنت عبد المطلب

 291    فاطمة بنت عبد الملك

  انظر كذلك المهدي386        الفاطمي

 335-333     الفتح بن خاقان 

 365     الفتح بن مدرار 

 370      أبو الفتوح 

 355      فرح الناصر 

 36      ان الفرخ

 301-291-92  )همام بن غالب ( الفرزدق 

 317-297-247-209-66-39-38-35        فرعون

 62     فروة بن مسيك 

 200        فضالة

 345    الفضل المطيع باهللا

 314    الفضل بن الربيع

 372    أبو الفضل بن النحوي 

 179    )صحابي ( ابن فكيهة 

 378      فلفل بن سعيد 

 362      )غمارة ( فُليل 

 208        زفيرو

 250    )أبو لؤلؤة ( فيروز 

 38      فيشاغورش

 81      أبو الفيض 

 87-84-83      فيميون العابد
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 – ق -

 

 355  )ابن عبد ااهللا بن الحسن( القائم 

 347      القائم بأمر اهللا 

 39  )أخو فرعون ( القابوس 

     339-242-184-140-23-21-20-19-18        قابيل

 256-115    )الرسول ( أبو القاسم 

 146-41  أبو القاسم القرشي المصري 

 348-347    أبو القاسم المقتدي 

   364    أبو القاسم بن سمقوا 

  انظر كذلك عبد اهللا المستكفي344    أبو القاسم بن المتوكل

 147    )ابن النبي ( القاسم 

 316    )أخو المأمون ( القاسم 

 373    القاسم بن إدريس 

       354    القاسم بن عبيد اهللا

 294     اسم بن محمد الق

 382    القاضي عبد الوهاب

 297-230-212-209-191-189-37      القاضي عياض

  انظر كذلك محمد القاهر343      القاهر باهللا 

 355      القاهر مدرك 

 40    القاهرة بنت طالوت 

 127-95    ) شيرويه ( قباذ 

 357      قبط بن حام

 83   )من الحواريين ( قبليس 

 107-106-105     قبيس بن شارخ 

 206-204-139-116-83-22        قتادة
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 205      أبو قتادة 

 251      ابن قتيبة 

 82      قتيبة بن مسلم

 219      قثم بن العباس

 366      قحطان بن هود

       354    ) عبد اهللا ( أبو القداح 

 52       قراطيس

 365     أبو قرة المغيلي 

 388-199-183-176-50-37    القرطبي شمس الدين 

 342    وية القرمطي بن مهر

 86-85    قس بن ساعدة اإليادي 

 355       قشاطير

 108-100-99     قصي بن كالب 

 260-259        قطام 

 38       قطريف

 103-102-58-57-56-55        القلمس

 100-42-40    )ولد إسماعيل ( قيدر 

 42    )ولد إسماعيل ( قيذما 

 273     قيس بن الملوح 

 260      قيس بن سعد 

 247      قيس بن عبادة 

 363-358-357-144      قيس عيالن

 243-207-127-95-94-93-87-67        قيصر

 91    أبو القيصر بن األسلت 

 40    قيطور بنت يقطين
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 – ك -

 

  345     كافور األخشدي

 354    )ملك مصر ( الكامل 

 97        كبشة

 -190-182-176-157-153-143-116-96-86-37-36      ابن كثير 

         197-199-201-256-308-368-385-388 

 299      كثير األبتر 

 308-307-265      كُثَير عزة 

 79    )تبع ( أبو كرب 

     37    )شمر( أبو كرب 

   62      أبو كريب 

  224    كريستينا دي البونتي

 314       الكسائي

 -126-125-97-96-95-93-92-74-67-66-65-08    كسرى بن شروان 

         127-131-144-162-205-207-208-242-243-341  

 368  يلة بن أعرم األوريسيكس

 248-216-215-214-194-124-13-12-09      كعب األحبار 

 124    كعب اهللا بن سالم 

 124      كعب بن أسد

 254     كعب بن عجرة 

 124      كعب بن لؤي 

 318-117-17        الكلبي

 251-250-147      أم كلثوم 

  انظر كذلك الفرزدق302-301        الكميت

 316      الكندغوس 
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 125        الكندي

 371    )جارية إدريس ( كنزة 

 41        كنعان

 71      كوش بن كنعان

 

 – ل -

 

  انظر كذلك فيروز250      أبو لؤلؤة 

 77      لؤي بن غالب

 24    )هيردوس ( الخت 

 116      ابن الل 

 19    )توأم قابيل ( لبود 

 201     لبيد بن األعصم

 363        لخم

 158-37-33-26-25-24        لقمان

 362        لمت

 362      ةأبو لمط

 240-192-173-172      أبو لهب 

 37      ابن لهيعة 

 340-119    )عليه السالم ( لوط 

       389      لويس معلوف

 368      لويس مولينا

 198-76 -75      أبو ليلى 

 273      ليلى األخيلية 

 273      ليلى العامرية 
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 – م -

 

 356        المؤلَّف

 305-254-225-165-164-160-158-157-49      ابن ماجة 

 11        الماحي

 147        مارية

 103    مازيغ بن كنعان 

 320      ابن ماسويه 

 42    )ولد أسماعيل ( ماشي 

 323     ماطس البطريق

 253    مالك األشطر النخعي 

 325-310      مالك بن أنس 

 118    أبو مالك بن سنان 

 59-57-56      مالك بن عمرو

 190-189    مالك خازن النار

 374    )ذو النون ( المأمون 

 382    لمأمون أبو العال ا

 335    )سجاف ( أم المتوكل 

 379  المتوكل على اهللا بن سلمة

 319      ابن المثنى 

 294-150-64-10    )محدث ( مجاهد 

 381-374    )ثائر بدانية ( مجاهد 

 101    محارب بن فهر 

 297      ابن محرز 

 36      المحفوظي

 356    محمد األشرف إينان 
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 315-314      محمد األمين 

 262       الباقرمحمد

     354  محمد السعيد بن كرخان 

  213    محمد العبدري الفاسي 

 343      محمد القاهر 

 355      محمد الكامل 

 338-336    محمد المعتز باهللا 

 367    ابن محمد المغيلي 

  349    محمد المقتفى ألمر اهللا

 310-305      محمد المهدي 

 382      محمد الناصر 

 102-57-26    )النبي ( محمد الهادي 

 299    محمد اليماني الكوفي 

 198    محمد باقر المجلسي 

 316 )الكندغوس ( محمد بن إبراهيم 

 333  محمد بن أبي القاسم الهاشمي 

 254-253    محمد بن أبي بكر 

 308    محمد بن أبي جعفر 

 326    محمد بن أبي داود

 381-362    محمد بن أبي زنقي 

 378-377-374  محمد بن أبي عامر المعافري 

 331   أحمد الطوسي محمد بن

     373     محمد بن إدريس

 309-305  محمد بن إدريس الحسني 

 318  محمد بن إدريس الشافعي

 381     محمد بن الحاج 

 305    محمد بن الحسين 
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 307    محمد بن الحنفية 

 376    محمد بن الخير زيري 

 343    محمد بن الرايق 

 311    محمد بن السماك 

 353      محمد بن الفتح 

 347    محمد بن القائم باهللا 

 325    محمد بن المنكدر 

 361   محمد بن إلياس المغيلي 

 381     محمد بن تاشفين

 316  محمد بن جعفر بن محمد 

 331  محمد بن جعفر األنباري 

 204     محمد بن حاطب

 45      محمد بن خالد 

 86    أبو محمد بن درستويه 

 362    محمد بن دلي بيليكان

 294    محمد بن سيرين 

 331-330     محمد بن طاهر 

 362-309-305    محمد بن عبد الجبار

 374    محمد بن عبد الرحمان 

 278    محمد بن عبد العزيز 

     144-114-75-11  )رسول اهللا ( محمد بن عبد اهللا 

 379  )المهدي ( محمد بن عبد اهللا 

 326  محمد بن عبد الملك الزيات 

 309  محمد بن علي بن العربي 

 117  مري بن سوادة محمد بن ع

 324    محمد بن كثير المدني 

 276    محمد بن مروان 
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 381-362     محمد بن مزدلي

 40      محمد بن مسلم 

 365  محمد بن ميمون الشاكر 

 382  محمد بن هود بن يوسف 

 17-16      محمد بن واسع

 276-122   محمد بن يوسف الثقفي 

 362    أبو محمد تاشفين 

 381    محمد ذي النون 

 41      صبيحمحمد 

 382-380-372-11      محمد مخلوف

 208-207        المختار

 368-365      مخلد بن كيداد 

 124       مخيريق

 106    )عمرو ( مدركة 

  363    مدغيس بن بر بن قيس

 318        المدني

 207      ابن المدني 

 363     مديون بن فاتن 

 315    )أم المامون ( مراحل 

 92  )سيف ذي يزن ( أبو مرة 

 263   ل األشجعي مرة بن نوف

 343-342      المرتضى باهللا 

 382     المرتضى عمر 

 381      ابن مردنيش 

 323-95-63      المرزبان

 302-300    مروان الحمار الجعدي 

 268-267-261-253    مروان بن الحكم 
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 349      المسترشد باهللا

 354-350    المستضيء بنور اهللا

 348      المستظهر باهللا

 355      المستعلي

 352      باهللا المستعين 

 353    المستكفي باهللا العباسي

 352المستكفي باهللا سليمان بن الحاكم 

 354      المستنصر

 301      أبو المستهل 

     95-94-93       مسروق

 191-188-183-182-162-175      ابن مسعود 

 359-301-297      المسعودي

 362      أبو مسفوة

 154-153-152-150-149-101-79-51-49-48-40-36  )مسلم النيسابوري ( مسلم 

         156-157-163-165-182-190-191-195-204-205- 

         207-208-212-214-220-231-234-235-243-246- 

         252-253-254-273-309-325-388-389 

 300    أبو مسلم الخراساني 

 191    مسلم بن إبراهيم 

 266      مسلم بن عقبة 

 285      مسلمة الجرادة 

 293-285    مسلمة بن عبد الملك 

 151     مسلمة بن عقبة 

 42    )ولد إسماعيل ( مسمع 

   238-234      مسيلمة الكذاب 

 373  )قائد جيوش المعز ( مصالة 

 38    مصر بن قيصر 
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 268-152    مصعب بن الزبير 

 362    المصوار بن السكاسك 

 355-353        مصيلة

 107-103    مضاض األصغر 

 105-104-99-98    مضاض بن عمرو 

 42      بنت مضاض 

 340-244-205-129-104-103-102-57      مضر بن نزار 

 289    مطرف بن عبد اهللا

 180     المطعم بن عدي

 363      مطغر بن فاتن 

 362        مطماط

 350-345        المطيع

 355  )ابن أبي النصر ( المظفر 

    354  )ابن عز الدين بابك ( المظفر 

 355    )ابن يوسف ( المظفر 

 355      المظفر بيوش 

 355      فر حاجي المظ

 350أبو المظفر يوسف المستنجد باهللا 

 224      معاذ بن جبل

 204     معاذ بن عفراء 

 -263-262-261-260-259-258-255-209-207-76    معاوية بن أبي سفيان

         361-367 

 341   معاوية بن بكر العلقمي 

 267  معاوية بن يزيد بن معاوية 

 197-196      أبو معبد 

 197-196-162    ة أم معبد الخزاعي

 355  )ابن المنصور ( المعتز باهللا 
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 353) عبد اهللا الشيعي ( المعتز باهللا 

 338-337-336    المعتز باهللا محمد 

 354  ) ابن أيوب الصالح ( المعتصم 

 353-352    المعتضد باهللا أبو الفتح

 342-339    المعتضد باهللا أحمد

 375    المعتضد بن عباد 

 339    المعتمد على اهللا أحمد

 379   المعتمد على اهللا بن عباد

 355    )ابن يوسف ( المعز 

 375-373-365  )الشيعي ( المعز بن إسماعيل 

 376      معز بن حمامة

 345      معز الدين 

 49    معكة بنت تلماي 

  365        مغراو

 131    المغيرة بن خويلد

 253    المغيرة بن شعبة 

 202     المغيرة بن عتبة

 363        مغيل 

 365      فايز مغيل بن 

 365-342      المقتدر باهللا 

 344      المقتفي باهللا 

 205        مقداد

 110  )ابن عبد المطلب ( مقدم  

 86    المقريزي تقي الدين 

 147-124       المقوقس

 360-95    )ولد المصوار ( مقيل 

 342      المكتفي باهللا 
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 192-176-175      ابن أم مكتوم 

 288    )من األئمة ( مكحول 

 301-260-259      ابن ملجم 

 369-216-21-14      ملك الموت 

 68      ملكان بن فالغ

 365     مناد بن منقوش 

     374    ) الحكم ( المنتصر 

 382    )الموحدي ( المنتصر 

 337-336-335      المنتصر باهللا 

 33      المنذر بن عاد

 374    المنذر بن محمد 

     42    )ولد أسماعيل ( منشى 

 354  )ابن عز الدين بابك ( المنصور

 374  )محمد المعافري ( المنصور 

 355    المنصور بن الناصر 

 355  المنصور علي بن الصالح 

 355-354    المنصور قالوون 

 355  المنصور الحيق بن المظفر 

 339-338    المهتدي باهللا جعفر

 387-386-385    )المنتظر ( المهدي 

 382-381-380-379-373-365-354-343     المهدي الشيعي 

 364   سوجم اليحفشي مهدي بن

 21-18    مهاليل بن قيالن

 282    المهلب بن أبي صفرة

 105        مهلهيل

 125      الموبزان

 253-243- 48-47    أبو موسى األشعري 
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 310-309-307-306      موسى الهادي 

 364  موسى بن العافية المكناسي 

 145-122-119-44-43-42-40-39-38-36-16-15-11  )نبي ( موسى بن عمران 

         146-153-154-165-172-184-188-190-194-215- 

         216-222-224-243-247-256-317-380 

 376-369-368-276    موسى بن نصير 

 339      الموفق باهللا 

 107-106-105-104     مية بنت مهلهيل

 362      أبو ميتيوة

 145    )غالم خديجة ( ميسرة 

 364    ميسرة  المدغري 

 218-200-192-13        ميكائيل

   237    )لغوي ( يمون م

  365  أبو الميمون بن يوسف الكتامي

 209    ميمونة بنت الحارث

 

 – ن -

 

 81      نائلة بنت زيد 

 99-98-42    )ولد إسماعيل ( نابت 

 134-70        النابغة

 355      الناصر أحمد 

 363     الناصر األموي 

 355    الناصر بن منصور 

 355      الناصر حسن 

 377-373-371-368-367-366-358-356   الناصري أبو العباس خالد

 42    )ولد إسماعيل ( نبش 
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 208-172-169-168-167-166-124       النجاشي

 285        النخعي

 102-57   نزار بن معد بن عدنان 

 388-254-214-212-160-158  النسائي أبو عبد الرحمان 

 42    نسمة بنت إسماعيل 

 355      أبو النصر 

 174    نصر بن الحارث

  341     الحارثالنضر بن

 356    النعمان الحميري

 61-60-59    النعمان المعافري 

 131-125-96-93    النعمان بن المنذر 

 170    نعيم بن عبد اهللا 

 89      نفيل الخثعمي

 88      نفيل بن حبيب 

 194-46-17        النقاش

 36-32-31-30-28    النمرود بن كوش

 184-119-115-92-41-40-30-26-25-24-23-21-11    )عليه السالم ( نوح 

         191-222-224-242-243-246-355-387 

 377    نودين بن خزرون 

 322    نوفل بن سحائب 

 83  )أصحاب عيسى (  نوماس 

 154        النووي

 366       بنت نيفا
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 - هـ -

 

 339-242-184-140-23-20-19-18        هابيل

  140-41-40      هاجر القبطية

 224-187-122-44-43       هارون 

 -315-314-313-312-311-310-307-306-153-122      ن الرشيد هارو

         321-371 

 326    هارون بن محمد 

 318    هاشم بن السائب 

 166     هاشم بن الوليد 

 66-35        هامان

 184      هامة بن الهيم

 193      أم هاني 

 53    الهبوب بنت الزايع 

 294      ابن هبيرة 

 82      هتْوة شهر

 56-54-53-52    الهدهاد بن شرحبيل 

 316    أبو الهذيل البصري 

 78     هذيل بن مدركة

 124        هرقل

 246-245      هرم بن حيان

 93        هرمز

 64        هرمس

 -273-255-248-242-237-206-160-156-116-79      أبو هريرة 

         385   

 189-188-180-179-144-41-40-36      ابن هشام 
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 374    هشام بن عبد الحمان

 374    هشام المصحفي 

 276    هشام بن إسماعيل 

 374  )المؤيد ( هشام بن الحكم 

 364-363-303-295-288    هشام بن عبد الملك 

 294      هالل المازني 

  انظر كذلك الفرزدق92      همام بن غالب 

 103    الهميسع بن نبت 

 387-275-153-62-61-54-40-28-27-26-25-08    )عليه السالم ( هود 

 381  ) س من ثوار األندل( ابن هود 

 25      هود بن عابر

  47      هود بن يعقوب

 297        هويس

 325      أبو الهيثم 

 377-252-218-164-157-37    الهيثمي أبو بكر 

 42      هيردوس

 362      أبو هيالنة

 

 – و -

 

 142        وائل 

 64      وائل بن يانون

     382    )  أدبوس( الواثق 

 327    الواثق أحمد بن نصر 

 335-327-326-324      الواثق باهللا 

 186-106        واصل

 317        الواقدي



  فهرسة كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان

 477 

 362      ابن وانسنوس 

 364    ابن ورتطف بن يحيى 

 378    ورجاج بن زجوا

 154-148-147-145-144-124-114-85      ورقة بن نوفل

 338     وصيف التركي 

 325      ابن وضاح 

 68    ولْها بنت فارس 

 176-175-148    الوليد بن المغيرة 

 166     الوليد بن الوليد 

 379    أبو الوليد بن رشد 

 81      الوليد بن شعبة

 368-302-296-285-278-277  الوليد بن عبد الملك األموي 

 264      الوليد بن عتبة 

  انظر كذلك فرعون39-38    الوليد بن مصعب

 297-296-295  الوليد بن يزيد بن عبد الملك 

 114    وهب بن عبد مناف 

 148      وهب بن عمرو

 386-325-294-278-62-28-25-24-18-17-09-08      وهب بن منبه

 95-93        وهرز

 

 – ي -

 

 386-384-67-65-41-37-17-09    يأجوج ومأجوج 

 76-68-52-41-21      يافت بن نوح

 41     )ولد نوح ( يام 

 124      ابن يامين 

 75  يثرب بن عبيد بن مهالين
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  364        يحفش 

 246-187-119-42    ) عليه السالم ( يحيى 

 II (   373 ابن إدريس( يحيى 

 371    ) ابن عبد اهللا ( يحيى 

 377      يحيي التجيبي 

 378  يحيي بن إبراهيم اللمتوني 

 242     يحيى بن أيوب 

 238      يحيى بن سعيد

 237      يحيى بن عالء 

 325      يحيى بن كثير

 370  يحيي بن محمد بن هاشم 

 294     يحيى بن وثاب 

 297      يحيى بن يزيد 

مع231      ر يحيى بن ي 

 83     يخسر بن يرثمال

 320        يخشوع

 377-375    يدو بن يعلى اليفرني

 127-43        يزدجر

 294      يزيد األصم 

 292      أم اليزيد 

  262    يزيد بن أبي سفيان

 234    يزيد بن الخطاب 

 300-299     اليزيد بن الوليد 

 292-288    يزيد بن عبد الملك 

 117      يزيد بن عمرو 

 302-283-266-264-253-151     وية يزيد بن معا

 124        يسطون
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  انظر كذلك عيسى 44        اليسع

  366  )صنهاج ( ابن يصوكان 

 42    )ولد إسماعيل ( يطور 

 26-25    يعرب بن قحطان

 83  )أصحاب عيسى (  يعقريس

 184-119-49-45-42-40-39-38    )عليه السالم ( يعقوب 

 388    )ابن العيص( يعقوب 

 381-380  )يوسف ( صور أبو يعقوب المن

 382    يعقوب المنصور 

  237-157-51-50  أبو يعلى الموصلي التميمي

 376    يعلى بن محمد اليفرني 

 365    )أبو الكاهنة ( يفرن 

 91      أبو يكسوم 

 95-93-92    يكسوم بن أبرهة 

 368-367        اليليان

 25        يمن

 83  )أصحاب عيسى ( يهودا 

 202-187-184-146-119-80-44-39-38    )عليه السالم ( يوسف 

 355   يوسف السعيد بن أيوب 

 381-379-378-375-364)أبو يعقوب ( يوسف بن تاشفين 

 87    يوسف بن زرعة 

 269    يوسف بن عقيل الثقفي 

 10     يوسف بن يانون

 118      يوشع اليهود 

 343-342      يونس الخادم 

368-319-241-69-47-46      يونس بن متى 
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 فهرس القبائل واألمم والجماعات
 

 - أ -

   371              اإلباضية

    29         )أصحاب كثير األبتر ( بترية األ

 299              األبرقية 

 -42-41-38-37-35            )الترك ( األتراك 

                 271-321-328-338- 

                 339-354-388-389  

 381-376-373-364              األدارسة 

 -24-22-17-10-9-8                بنو آدم

                 38-65-74-110-115 

                 119-150-189-387 

 178                إراش

 124-36-34-32-26                إرم

 271               األزارقة

       136                األزد

 362                أزناج 

 252-93              األساورة 
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 388              بنو إسحاق 

 185-184-148-109               بنو أسد 

 -44-43-42-40-08              بنو إسرائيل 

                 46-47-49-51-55- 

                 70-83-90-103-118 

                 120-141-146-188- 

                 215-216-387   

 115-98-84-41              ولد إسماعيل 

 321              األشروسنية

 63              األشعريون 

 43               األشقانية

 389             )يهود( أصبهان 

 42-35              بنو األصفر 

        356               األفارقة

 -368-367-360-356                اإلفرنج

                 369-378 

  356-131-97                األقيال

 356              األكاسرة

 -269-263-259-207              بنو أمية 

                 281-283-288-292- 

                 293-295-300-301-  

                 302-303-304-318- 

                 337-338-357-362- 

                 369-373-374   

 80                األوس

 362-361              )قبيلة ( ايالن 

 354              بنو أيوب 
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 – ب -

 

 82                باهلة

 99                بحائر

 357                بنو بر 

     310               البرامكة

  354-353-95-43-37                البربر

                 356-357-358-359-  

                 360-361-362-363-  

                 364-366-367-372-  

                 374-375-376-381  

  366              بنو برغواطة

  100-99-98               بنو بكر

  347               بنو بويه

 

 - ت -

 

 67             )طائفة ( تارس 

   378              بنو تاشفين 

     363            )قبيلة ( تحالوت 

   117              بنو تميم 

 

 – ث -

 

    208-207-81                ثقيف

       67              )طائفة ( ثقيل 

   104-67-33-32                ثمود
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 - ج -

 

 67             )قوم (   جابلصا

   67                جابلقا

 299            )فرقة ( الجارودية 

   363                جذام

 340-322              الجرامقة

 67               جرسيسا

   98                جرهم

 299        )سليمان بن جرير أصحاب  ( الجريرية

 353              الجزنائية

  109              بنو جمح

 363              )قبيلة ( جميرة 

  363                جنفيسة

  374              بنو جوهر

 

 - ح -

 

 363              )قبيلة ( حاحا 

 356                بنو حام

  382              بنو حفص

 366              بنو حماد

  343              بنو حمدان

 374-371-304            )ء الشرفا( بنو حمود 

 102-99-80-60-57                حمير

                 104-356-362 
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  234              بنو حنيفة

       84              الحنيفيون

 83-25              الحواريون

 

 - خ -

 

 155                خثعم

 100-99-81-80-79                خزاعة

 377-361-207            )بنو خزر ( الخزر 

 80-77               رجالخز

 271                الخلج

 117                خندف

 269-263-258-252               الخوارج

                 271-280-281-299-  

                 353-377-378     

  

 - ذ -

 

    375-374              بنو ذي النون

 

 - ر -

 

 363            )قبيلة ( رجراجة 

  361              بنو رزين

 347-258              الروافض
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  122-104-87-42-37                الروم

                 148-202-207-208-  

                 212-234-289-291- 

                 320-322-323-340- 

                 356-367-368-375- 

                 388-389 

                    

 - ز -

 

  361              بنو زروال

  364-363                زناتة

 361-360-271-41                الزنج

  148-114              بنو زهرة

  363                زواغة

 363                زواوة

 

 - س -

 

 اناس126-43           )الساسانية ( بنو س 

  362               بنو سالم

 356                بنو سام

  190-130               بنو سعد

  374              بنو سلمة

  210-198-76               بنو سليم

  148-109               بنو سهم

 

 



  فهرسة كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان

 487 

 - ش -

 

 -264- 262-255-74              أهل الشام

                 266-267-271-276- 

                 280-292-298-299- 

                 339 

 368-366-304               الشرفاء

 -353-309-308-299                الشيعة

                 354-355-364-365- 

                 376-379-381 

 

 - ص -

 

 -128-101-83-40               الصحابة

                 164-165-205-208- 

                 223-231-233-234- 

                 238-239-246-248- 

                 252-267 

 363            )قبيلة (   صدينة

 377-376-364-353               الصفرية

  -373-372-362-361            )قبيلة ( صنهاجة 

                 374   

 366              الصنهاجيون

 352-11-07               الصوفية
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 488 

 - ض -

 

  167              بنو ضمرة

 

 - ط -

 

 10        )سالفة من األمم ال/ قوم ( الطماطم 

 157-82                طيء

 

 – ع -

 

 -90-35-27-26-25                عاد

                 144-249-378 

 374               بنو عباد

 -292-286-280-276          )العباسيون ( بنو العباس 

                 301-302-303-316-  

                 325-339-345-350-  

                 351-353     

  124              بنو عبد األشهل

 -148-109-101-100              و عبد الداربن

                 149  

  172-130             بنو عبد المطلب

  382              بنو عبد الوادي

 -170-148-120-101              بنو عبد مناف

                 179  

   355-354-353              العبيديون

  309               بنو عبيد
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 489 

     94-38                العجم

 40              العدنانيون

 171-149-148-134              و عدي بن

  -269-268-263-262           )أهل العراق( العراقيون 

                 270-271-301-344- 

                 346-351     

 -42-41-40-38-30                العرب

                 60-62-74-77-79- 

                 80-81-82 -88-94- 

                 97-98 -101 -103 - 

                 115-123-124-131- 

                 153-157-177-180- 

                 187-202-207-208- 

                 234-263-267-273- 

                 274-340-341-353- 

                 356-358-359-362- 

                 363-368   

    362              بنو عزلون

 299               العقيبية 

 376-373              العلويون

  308               بنو علي

  77              بنو عمرو

  103-45              بنو عمالق

 361              بنو عويجة

  388              بنو العيص

   357              بنو ابن عيالن

  41              عين شمس
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 490 

 

 – غ -

 

  118              آل غالب 

 98                غبشان

 82                غثعم

 349               الغراوية

 117              )قوم ( غسان 

 362              )قبيلة ( غمارة 

 362              اطيبنو الغمر

 271              )قوم ( الغور 

 

 - ف -

                 

       104                فازان

 353              الفاطميون

 357-321-52-32-30               الفراعنة

 -68-57-43-38-30                الفرس

                 95-96-340-356- 

                 388 

  274              بنو فزارة

  362            )قبيلة ( فطواكة 

 

 - ق -

 

 98             )قبيلة ( قاطور 

 357-56-41                القبط
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 491 

 40              قحطانيونال

     330              القرامطة

 -95-84-83-81-74                قريش

                 99-100-101-102- 

                 108-109-113-115- 

                 120-121-123-124- 

                 125-128-129-130- 

                 131-136-138-142- 

                 143-144-145-147- 

                 148-149-152-162- 

                 165-166-167-168- 

                 169-170-171-172- 

                 173-176-177-178- 

                 179-180-181-190- 

                 196-197-205-207- 

                 208-210-234-236- 

                 238-265-308-341- 

                 358 

  199-78-77              بنو قريظة

     105-36                قضاعة

 356              القياصرة

 100              والد قيدر أ

  97               بنو قيس

  180              بنو القين
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 492 

 - ك-

 

  24              بنو كركر

  197              بنو كعب

  109-65              بنو كالب

  115-99              بنو كنانة

 92                كندة

   357-56-45          )الكنعانيون ( بنو كنعان 

   325              أهل الكهف

    

 – ل -

 

 378-367-364-362              )بيلة ق( لمتونة 

 -379-378-364-309              اللمتونيون

                 381        

 10              )قوم ( اللمون 

 362              )قبيلة ( لواتة 

  340               قوم لوط

 

 - م -

 

       208                مؤتة

   358              بنو مازيغ

  363              بنو ماغوس

  148              بنو مخزون

 80              )قبيلة ( مدحج 

   104-23                مدين
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 493 

 299            )فرقة ( المدينية 

 381-380-379              المرابطون

 67              )قوم ( مرقيسا 

 353-288              بنو مروان 

 378-377-374              المروانية

  382              بنو مرين

  362            )قبيلة ( مزطاوة 

  369              بنو مزغنة

  362               مزواطة

       362                مسفوا

 -162-127-43-23              المسلمون

                 164-166-170-178- 

                 186-187-222-223- 

                 229-231-234-245- 

                 249-251-252-253- 

                 258-261-262-271- 

                 281-289-290-312- 

                 318-320-323-358- 

                 360-366-367-368- 

                 369-381-385-386- 

                 388-389     

 378-364-363              المصامدة 

  -247-41-40-39-38          )أهل مصر ( المصريون 

                 253-267-268-321- 

                 353-365     

  102              أوالد مضر

       101              المطيبون



  فهرسة كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان

 494 

 347-328-316-299               المعتزلة

 135-100                دمع

  381               المغالبية

 372-363              )قبيلة ( مغيلة 

  148               بنو مليح

 67                منسك

  381                المهالبة

 -380-379-309-305              الموحدون

                 381-382 

  362              )قبيلة ( ميتيوة 

 

 - ن -

 

 322              )قوم ( النبطة 

 100                النبيت

  134-77              بنو النجار

 179-87-77                نجران

 302-301               النزارية

 -123-84-43-38-31              النصارى

                 127-154-174-278- 

                 323-324-381-388- 

                 389       

 83            )فرقة ( النصطورية 

  199-77              بنو النضير

 376-363-362            )نفزاليون ( نفزة 

  363                نفوسة

  363                نواتة
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 495 

 - هـ -

 

 -134-122-115-21              بنو هاشم

                 172-194-301-302- 

                 318    

       80                هذيل

 08                هراة

  363                هروجة

  363                هزميرة

  362               هسكورة

 80                همدان

  363                هنتاتة

 210                هوازن

  374               بنو هود

 

 - و -

 

 12        )من األمم السالفة / قوم ( ى ورال

   363              )قبيلة ( وريكة 

 

 - ي -

 

  -65-41-37-17-09            يأجوج ومأجوج 

                 67-376-378 

 10                اليانون

    362              بنو يحيي

 299            )فرقة ( اليزيدية 



  فهرسة كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان

 496 

 299-83            )فرقة ( اليعقوبية 

     361              )قبيلة ( يفرن 

  375-365              فرن بنو ي

  302-301-299             )فرقة ( اليمانية 

 -113-84-83-77-12                يهود

                 118-124-132-135- 

                 137-143-147-182- 

                 192-199-201-201- 

                 214-324-389 

   340-38              يونانيونال

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  فهرسة كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان

 497 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 ...)األنهار ، الجبال ، األودية ( اكن فهرس البلدان واألم
  

 – أ -

 

 136              األبطح

 17              األبلة

 135          )موضع (   األبواء

 77        )موضع في جبل عدن ( أبين 

 143-142-98              أجياد

  150-27             األحقاف

 136-91-79    )جبال مكة وجبال منى ( األخشبان / األخاشب 

 317-316-246-236-54            أذربيجان 

 49              آرام

 369              أربونة

 348-252-45-44              األردن

 378              أرغون

 36-34-32-26            إرم ذات العماد

 389-236-140              أرمينية
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 498 

 372              أزمور

 255              األزهر

 369              أزيونة

 252            األساورة

 367            اسطانبول

 367              آسفي

 365-352-41            اإلسكندرية

 316-82              آسيا 

 42              أشبونة

 381-380-374-364-362              إشبيلية

 381-349-249             أصبهان

 251      )مدينة قديمة جنوب إيران ( اصطخر 

 377-376              أصيلة 

 364             أغمات 

 365-356-354-353-309-252-37              إفريقية

               366-367-368-376-377-379- 

               389 

 376              أفكان

 374              ألمرية

 368            أم البواقي

   -351-343-316-304-303-285             األندلس

               353-361-363-367-368-369- 

               370-372-374-375-377-378- 

               379-380-381-382 

 329-328-281-56-55-43              أنطاكية

 344-343-328-323-249              األهواز

  82            أوزبكستان



  فهرسة كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان

 499 

 347-316-251              إيران

 376            )مدينة ( إيكان 

 348              إيالت

 348-253-180              أيلة

 49              إيلياء

 

 - ب -

 

 110            بئر إسماعيل

 161            بئر الحديبية 

 109            بئر بني سهم

 109            بئر بني أسد

 109            بئر خلف

 109              بئر خم

 284-251            بئر رومة 

 -135-118-110-109-108-99-69            بئر زمزم

               140-187-190 

 305            بئر ميمون

 317            باب األبواب 

 330            باب الحرب 

 369            باب رومة

385              باب لُد 

 360            باب المندب 

 127-126-73-54-44-42-37              بابل

 368            )ية وال( باتنة 

 356-353              باريس

 49              باشان
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 500 

 376              باغا 

 376-366              بجاية 

 361-18            البحر األعظم 

 360        )بحر الخزر ( بحر اإلفرنج 

 52            البحر الخامس

 371-360-359-322-316            بحر الخزر 

 359            بحر الروم

 358            بحر الزقاق 

 359            بحر السويس 

 360-359            بحر القلزم

 70            بحر القماقم

 381-367-361-360-70-67-33            البحر المحيط

 316            بحر قزوين 

 49            البحيرة الميتة

 359            بحيرة تنيس 

 126-125            بحيرة ساوة

 357           براري السودان 

 368             برشلونة

 359          )جانب مراكش ( برقة 

ون البنْد320-319          )موضع ( ر 

 376-368-356              بسكرة 

 -271-267-263-260-258-253              البصرة

               294-313-316-328-343-346- 

               371-376-377 

 301-136-124-118        )مدينة سورية ( بصرى 

 250-209-129-100             البطحاء

 Badajoz          374بطليوس  
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 231              البقيع

 143-139-138-98-23-22              بكة

           82              بلخ

           84              بلْدح

         79              البلقاء

 381-374-362              بلنسية

 368              البليرة

 82-28            بيت األصنام

88-82            البيت القليس 

 188-151-140-23-22            البيت المعمور

 55-52-51-49-43-42-41-39-22            بيت المقدس 

               139-146-188-189-190-193- 

               207-209-248-249-276-285- 

               348-360-370-385-386-387- 

               388 

 -50-49-45-40-37-17-12-11-8              بيروت

               51-70-80-81-83-86-116-129- 

               153-154-156-157-158-159- 

               164-165-191-195-198-200- 

               204-207-208-212-213-214- 

               216-218-220-237-241-242- 

               243-245-252-253-262-325- 

               354-355-357-358-362-363- 

               365-368-375-378-380-388- 

               389 

 249-45              بيسان

 109          )أعلى مكة  (  البيضاء
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 502 

 321-317              البيلقان

103          ) مصر ( لون بي 

 

 - ت -

 

 364              تازة

 373              تاسليت

 365-364              تامسنا

 377-376-365-362              تاهرت

           347              تبريز

 368              تبسة

 316            تركمانستان 

 249              تستُر

 364              تسول

 381              تشترين

   -380-372-371-365-362-353              تلمسان

               382 

 377              تنس

 361-360              تنّيس

 266-146-141-132-113-80-74              تهامة

 368-356          )موضع ( تهودة 

     382-378-372-359-353              تونس

 323              تيماء

 381              تينمال
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 503 

 - ث -

 

         207-81              ثقيف

 

 - ج -

 

 107-105        )موضع / مكان ( الجار 

 379-278-51            األعظمالجامع 

 343            جامع بغداد

 296-278            جامع بني أمية 

 302-285            جامع دمشق 

 373-372            جامع القرويين

 280-260            جامع الكوفة 

  368-366            جبال األوراس

 361            جبال توتي

 364-361            جبال الذهب 

 266-152-151-142-114            جبل أبي قبيس

 37            جبل أحد

 361            جبل األركان 

 368          جبل أطرجيوش 

 139-22            جبل البنان

 21-18-17            جبل بوذى

   184            جبل تهامة

 379            جبل تينمال 

         22            جبل الجودي

 208-154-153-22            جبل حراء 

 176-141-99            جبل الحجون
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 367-364-363-361            جبل درن

 67-18-17            جبل الردم

  308-307-266-265            جبل رضوى

  18-17          )بالهند ( جبل سرنديب 

 368            جبل شيليا

 323            جبل طوبستان 

 139            جبل الطور 

 139-22            جبل طور زيتا

 77            جبل عدن

 12-09            جبل قاف

 360            جبل القمر

 317            جبل القيح

 104            بخ جبل المطا

 105          )أبو قبيس ( جبل مكة 

 21        )جبل بوذى ( جبل الهند 

 123          )مكان باليمن ( جبن 

 75-74              الجحفة

 148-148-84-80-21-17              جدة

 317              جديانة

 77              جرش

 -359-358-353-67-66-65-38            الجزائر 

               364-365-366-367-368-372 

   65            يباجاتجزر الد

 38            جزر الديجات

 344-300-276-182-66-65             الجزيرة

 376-370-369-367-353      ) الجزيرة الخضراء ( جزيرة األندلس 

 52            جزيرة البحر 
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 505 

 360            جزيرة الزنج 

 353            جزيرة صقلية

    72-52          جزيرة الفراعنة 

 65-26            جزيرة الكافور

         365            جزيرة مصر

 361-360-359-356      )جزيرة البربر ( جزيرة المغرب 

 381            جزيرة ميوركة

 183            جزيرة نصيبين

 328-315          )مدينة ( الجعفرية 

 147        )بلدة بصعيد مصر ( جفن 

 368              جليقية 

 361-360-41              جناوة

 360            جنوب مصر 

 Jaén             375-381جيان 

 34              جيرون

 211              الجيزة

 

 - ح -

 

 89-88-87-83-82-77-41-37-27              الحبشة

               90-92-93-94-95-124-131-149 

               166-168-169-176-179-208- 

               251-267-360-361-371-388 

 350            )بلد ( حثر 

 -141-136-113-108-88-42-37              الحجاز

               264-266-267-293-316-343- 

               353-371 
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 176-141-99          )جبل ( الحجون 

  248              حران

 145-138-122-118-117-100-81              الحرم

               186-264-266-268-276 

 49             حرمون

 268-262-152-50-39-37             الحرمين

 252           حصون قبرص 

 37            حضر موت

 97-96          )حصن ( الحضر

 355-350-248              حلوان 

 295-292-288-264              حمص

 80           )قرية ( حيران 

 341-144-131-125-93-85-60              الحيرة

 

 - خ -

 

 360          الخراب الجنوبي 

 -294-282-276-275-268-260-8             خراسان

               297-300-314-317-340-343 

 87            خليج البحر

 348            خليج العقبة

 368              خنشلة 

 349            الخوانيق

 251            خورستان

 206-203-177-134              خيبر

 365            الخيزرة 

 260          )مكان بمنى ( الخيف 



  فهرسة كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان

 507 

 - د -

 

 379-356            الدار البيضاء

 336-138-100            دار الندوة

 Dénia  (          374  (دانية

 342              دبيل

 -310-306-280-208-125-96-37              دجلة

               332-346 

 208-206-37              دجيل

 342      )مدينة جنوب غرب السعودية ( الدرب 

 367-353              درعة

 248              الدقة 

 382-363-362              دكالة

 262-250-237-164-157-129-50              دمشق

               263-265-267-268-278-285- 

               300-301-328-386 

 366              الدمنة

 366-360              دمياط

 107-104            دوحة الزيتون

 107            الدوحتين

 343            ديار بكر 

 343            ديار ربيعة 

 292-288            دير سمعان 

 322            دير عادي 

 333            دير هرقل

 371-343-340              الديلم 

 365              الدينَور



  فهرسة كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان

 508 

 - ذ -

 

 83          )بالد اليمن ( ذميار 

 

 - ر-

 

 74            ) مدينة (رابغ 

 248            رأس العين 

 321-317              الران

 364-362              الرباط

 320-319          )موضع ( الرقة 

 375              رندة

 248              الرها 

 316              روسيا

 387-250          الروضة الخضراء

 -207-149-122-104-93-87-37            )بالد ( الروم 

               249-251-285-289-291-319- 

               320-321-323-369 

 386-80-43              رومة

 340-328-314-271-249              الري

 78            )بيت ( ريئام 

 -159-158-127-116-81-50-37             الرياض

               183-191-199-230-231-237- 

               241-388 

 

 

 



  فهرسة كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان

 509 

 - ز -

 

 376-368-356              الزاب

 122            زقاق المولد

  انظر كذلك بئر زمزم190-118              زمزم

 

 - س -

 

 252            ساحل األردن

 321          )موضع ( سامر 

 322             ساموريا

 362-62-37              سبأ

 380-379-377-366-364-359              سبتة 

 271-252-127             سجستان

 -377-376-367-364-362-353            سجلماسة

               378 

 37            سد مآرب

 386           )ية قر( سدادين 

 218-193-192-191-190-188            سدرة المنتهى 

 381-378-377-374-362            سرقسطة

 321            سرمن رأى

 320          سقيفة بني ساعدة 

 381-364-354              سال

 88         )حصن باليمن ( سلحين 

 354              سلَمية

 301              السماوة

 73-37              سمرقند



  فهرسة كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان

 510 

 285              السند

 251            سواحل الروم 

 127              السود

 -356-131-102-94-77-70-57             السودان

               359-360-364-378 

 -371-367-364-363-362-361              السوس

               373 

 348              سيجيسا

 

 - ش -

 

 362              شاطبة

 -58-57-55-49-42-37-36-34              الشام

               69-74-77-79-82-83-84-87- 

               108-113-118-125-126-136- 

               137-141-145-146-151-159- 

               206-236-248-249-259-260- 

               262-263-264-266-267-268- 

               278-286-294-300-301-302- 

               304-343-348-350-352-354- 

               356-374-385-386-388-389 

 375              شرونة

 363             شريسال

 359            شمال السودان 

 

 

 



  فهرسة كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان

 511 

 - ص -

 

 248              صابور

           304          )موضع ( الصافية 

           360          صحاري السودان 

 -361-356-323-109-54-53-47            الصحراء

               364-378 

 378           صحراء لمتونة 

 308-306              الصراة

 375-365-301              الصعيد

 171-170-140-99              الصفا

 -141-133-131-94-90-88-82              صنعاء

               162-180-238 

 203        )مكان في خيبر ( الصهباء 

        337-38-37              الصين

  

 - ض -

 

 249             ضجنان

 141          )قرية ( ضوران 

 

 - ط -

 

 180-150-141-81-21              الطائف

 348-159              طابا

 82            طاجكيستان 

 340-306            طبرستان
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 125              طبرية

 376              طبنة

 362-353-249             طرابلس

       320            طرسوس

 374-368              طليطلة

 -366-364-363-362-359-207              طنجة

               367-368-373 

 360           )مدينة ( الطور 

 139-22          )جبل ( طور زيتا 

 139-22            طور سيناء 

 320-314              طوس

 260            )بالد ( طي 

 75-37              طيبة

 

 - ع -

 

 328              عبادان

 360              عجرود

 372-359-95-93-77              عدن

 363-358              العدوة

 -206-152-131-93-76-42-37              العراق

               260-268-269-270-271-274- 

               275-276-280-282-294-300- 

               301-316-328-341-345-366 

 -244-138-102-101-44-23-18          )عرفة ( عرفات 

               245 

 63            )وادي ( العرم 
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 66            مدائن عزفان

 78              عسفان

 249            عسقالن 

 348          )مدينة أردنية ( العقبة 

 198              عمان

 323-286             عمورية

 75            العين الزرقاء

 161            عين تبوك 

 

 - غ -

 

 378-360              غانة

 -381-380-379-375-374-362            غرناطة 

               382 

 33              غروان

 373-363              غمارة

 88-33            )بلد ( غمران 

 271-49-45            )مكان ( الغور 

 

 - ف -

 

 -249-248-174-126-125-93-68            )بالد ( فارس 

               251-343-344-349-389 

  -375-373-372-371-364-353              فاس

               376-378-380-382 

 98              فاضح

 302              فالق
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 323-82          )مدينة ( فرغانة 

 365            الفسطاطة

 322            )مدينة ( فطرة 

 359-356-348-43             فلسطين

 39              الفيوم

 

 - ق -

 

 252              قابس

 269-248            القادسية 

 -86-50-49-48-40-37-36-21              القاهرة

               116-154-155-156-157-158- 

               160-195-197-201-213-230- 

               250-252-262-362-365-376 

 156              قباء

 387            القبة الخضراء 

 331            قبة المظالم

 208              قحطان

 -368-363-362-309-305-303              قرطبة

               374-375-376-377-379-381 

 82            قرغيزيا 

 374              قسترين

 388-367-285-209-43            القسطنطينية

 320          )موضع ( القشيرة 

 336-329-328           قصر الجعفري 

 324            قصر الخاقاني

 373            قصر صنهاجة 
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 131            قصر غمدان

 345-322-321            قصر القاطول

 33            قصر مآرب 

 374            المأمون قصر 

         33-32-26            القصر المشيد

 363            قصر مصمودة

 306            قصر الهادي 

 365          قصور ابن طولون

 208              قُطْربلَّ

 104              قعيقعان

 377       )بين سبتة وأصيلة (قلعة الحجر 

 329            قلعة حلب 

 366            قلعة حماد 

 364            قلعة فازاز 

 54           )قصر ( ل القلقا

 75              قليسان

 302-288        )مدينة أثرية بسورية ( ِقنّسرين 

 -362-353-345-328-308-276             القيروان

               367-368-376-377 

 249        )حارة في بابلس ( القيسارية 

 

 - ك -

 

 316            كازاخستان

       97              كاظمة

 360          )أرض تشاد ( الكانم 

 365-363              كتامة
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 308-265-264              كربالء

 271-251              كرمان

 -78-74-69-44-37-24-23-22              الكعبة

               79-81-82-84-88-92-99-100- 

               101-103-109-119-122-138- 

               139-140-141-142-143-148- 

               149-150-151-152-153-169- 

               172-173-176-185-206-266- 

               267-179-283-349-363-377   

 357-356              كنعان

 278            كنيسة مريحنا

 147            كورة أنصنا

 -260-259-248-247-245-236              الكوفة

               263-264-271-299-300-313- 

               317-328 

 360      )كاو حاليا من مدن السودان ( كوكو 

 

 - ل -

 

 371-369-363-360              لمتونة

 376-366-362-356              لمسيلة

 373              لمطة
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 - م -

 

 Mérida           362ماردة   

 305             ماِسبدان

 381-375-373              مالقة

 368-366-224              مدريد

 -80-78-77-76-75-73-50-41              المدينة

               82-84-118-128-134-135-147- 

               151-155-169-177-196-198- 

               206-213-216-224-231-236- 

               237-239-240-251-253-260- 

               261-265-266-268-278-295- 

               308-370-386-387 

 341-330-321-307-306            مدينة السالم 

 72-71-70-36            مدينة النحاس

 379-366-364-361-309              مراكش

 288            مرج ذالج

 362              مرسية

 328              مرو

 140              المروة

 186        مسجد أبي الحسن البصري

 49           المسجد األعظم 

 191-189-139-49           المسجد األقصى

 -189-171-151-149-141-138            المسجد الحرام

               247 

 -370-322-317-122-120-42-41             المشرق

               371-377-379-386-389 
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 -43-41-40-39-38-37-36-30              مصر

               103-146-147-218-247-249- 

               255-259-267-276-288-301- 

               304-319-328-343-345-348- 

               350-353-354-355-356-357- 

               358-360-361-365-366-377- 

               382 

 104-98             المطابخ

 140            مغارة آدم

 -305-303-276-122-70-64-33             المغرب

               309-322-343-353-354-357- 

               358-359-361-362-364-365- 

               366-367-370-371-372-373- 

               374-375-376-377-378-379- 

               380-381 

           353           المغرب األدنى 

 -364-363-361-356-353-351          المغرب األقصى 

               371-372-377   

  353           المغرب األوسط

 378-358-42           )بالد ( المقدس 

 -50-49-42-41-23-22-18-17              مكة 

               74-75-78-79-80-81-82-84- 

               85-88-89-90-91-95-98-99- 

               100-101-103-104-109-113- 

               115-117-118-120-122-124- 

               125-130-133-134-135-136- 

               137-138-140-141-142-143- 
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               145-147-148-151-152-155- 

               159-164-166-168-170-173- 

               176-177-178-180-181-182- 

               186-196-206-210-214-236- 

               239-245-250-261-264-266- 

               267-268-276-283-293-301- 

               304-305-306-309-316-330- 

               336-341 

 322          )تقع في تركيا ( ملطية 

 377-364              ملوية 

 366              مليانة 

 376            المنصورية

 Almuñécar           375  المنكب

 260-244-152-100              منى

 373-354-308-305              المهدية

 349-300-250-50-37             الموصل

 107-105            موطن الموت

 

 - ن -

  

 98            )مكة ( الناسة 

 179-87-77              نجران

 370-361-360              نفزة 

 249              نهاود 

 301-49-44            نهر األردن

 31            نهر بابل

 54-27        )وادي الحقيف ( نهر الحقيف 
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 371-367-364            نهر سبو

 82            نهر سردريا 

 248-245-188-96-76-31            نهر الفرات

 44            نهر فلسطين 

 330            نهر القاطول 

  44            نهر قرطيس

 -360-248-247-188-146-39            نهر النيل 

               361-375 

  317            نهر الهرس

 371-367            نهر ورغة 

 259-258            النهروان

 360-41              النوبة

 328-251-186-127             نيسابور

 

 - هـ -

 

 304             اشميةاله

 77              هجرين

 08              هراة 

 302            هضبة حلب

 328-274-80              همدان

 -79-78-75-37-26-23-22-17              الهند

               82-93-140-141-207-271-285- 

               321           

 376-374-373-363              هوارة 

 

 



  فهرسة كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان

 521 

 - و -

 

 28            وادي آبس

 167            وادي بدر

 27            هوتوادي بر

 27          وادي حضرموت

 46            وادي الرمل 

 376            وادي زناتة 

 46            وادي السبت 

 126-125            واِدي السماوِة

 63            وادي العرم

 363            وادي غواطة

  80            وادي القرى

 140            وادي مكة

 343-328-281              واسط

 363          )بالد ( وانشريس 

 364              وجدة 

 371-367              وليلي

 379-377-372              وهران

 

 - ي -

 

 88          )حصن ( يبنون 

 386-209-133-78-77-75              يثرب

 249             اليرموك

 317            )بالد ( اليزيد 

 343-274-236-234-203-178              اليمامة



  فهرسة كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان

 522 

 -37-36-30-27-25-21-12-08              اليمن 

               38-39-42-52-54-56-60-62- 

               73-77-78-80-81-82-83-87- 

               88-92-93-95-98-99-100-103- 

               115-123-125-131-133-136- 

               141-152-162-206-236-238- 

               244-267-268-276-308-321- 

               329-341-350-354-359-360- 

               362 
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  الكواكب واالصنامفهرس
 

 82              األقيصر 

 109-82                إساف

 82              ذو الشرك 

 177-82              ذو الكفين 

 29                زحل

 82-43-28                الزهرة

 82                سعير

 80-79-21                سواع

 -54-33-29-13-10-9-8                الشمس

                 63-64-66-67-82-91-   

                 123-143-144-165 -181-

                 203-211-216-230-231-

                 315-326-384-388  

 29                عطارد

 -143-77-29-13-10-9-8                القمر

                 161-211-231-360-383- 
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               384-385-387 

 170-165-137-114-81-80               الالت

 29              المريخ

 29-28            المشتري

 82              المفلس

 81-80              مناة

 109-81              نائلة

 -121-120-63-29-28-08              النجوم

               123-222-231-320-328- 

               370         

 80-21              نسرا

 109-81-8-79              هبل

 80              ودا

 80-79-21              يعوق

    80-79-21              يغوث
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 فهرس الحروب  والغزوات
 

 

 144                ار فجحرب ال

 91                حرب داحس

 123-210                غزوة أحد

  123-210              غزوة بدر األولى

  210              غزوة بدر الكبرى

  210              غزوة بني النضير

  210                غزوة بني سليم

  210              غزوة بني قريظة

  210              غزوة بني لحيان

 210              غزوة بني مصطلق 

  210                غزوة بواط

  210                غزوة تبوك

 388              غزوة الترك والحبشة

 384                غزوة الحديبية

  210              غزوة حمراء األسد
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  210                غزوة حنين

 210                غزوة الخندق 

  210                غزوة خيبر

  210              غزوة دومة الجندل

 210              غزوة ذات الرقاع 

 364                غزوة الزالقة 

 260              غزوة سربة خراسان 

  210                غزوة الطائف

 210                غزوة العشيرة 

  210                غزوة قنيقاع

 210                غزوة مؤتة

 210                غزوة نجران 

 210                غزوة ودان

 88                وقعة الفيل 

 371                وقعة الشرفاء
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  األشعارفهرس قوافي 

 

 

  الصفحة      البيت الشعري                                                            

 

 – أ -

 

   106            إذ ذاك ما داء... *** ...   أصون الهوى -

 265            أربعة ســواء...  *** ...  أال إن األئمة -

 

 - ب -

 

   264          يوم الحســاب...    ***  ... أترجو أمة قتلت -

 315          بالويل  والخرب...    ***  ... إذا ترى ملكا -

 323          بين الجد واللعب...    ***  ... السيف أصدق -

   172          في أول الكتـب...       ***  ...  ألم تعلموا أنا-

 91          إذ ملئوا  الشعـبا...   ***  ... ألم تعلموا أنا-

 136          ـاربذو تجـ...       ***  ...   أوصيت من -

 121          بعيد  ومن قريب...    ***  ... أيا صنم العيد -
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    357          للخصب العجيب...    ***  ... تبربرت كنعان -

 121          الشرق والغرب..      ***  ...  . تردى لمولود -

 168          لديك المجانـب...     ***  ... تعلم أبيت المجد -

 298          اه وال كتــابأت...    ***  ... تلقّب بالخالفة -

 61          ليس يركـــب...    ***   ... سأقطع حبل -

 76          لي  وهذا سبـب...    ***   ... طربت وناداني -

  91          بيــن األخاشب...    ***  ... فقوموا فصلوا -

 330          ونحن غضـاب...     ***  ... كل يوم قطيعة -

 325          لـبعن  ثامن ك...    *** ... ملوك بني العباس -

 322          وما منهن يرتكب...    ***  ... يا غيرة اهللا قد -

 

 - ت -

 

 88          بيني الناس أبياتا... ***   ...  أبعد يبنون ال عين -

 100          وبها ربيـــت ***   ...   ... أنا ابن العاصمين -

 346          إحدى المعجزات...     ***    ...  علو في الحياة -

 108          فارق اللــذات...    ***    ... عت بعد  قد تجر-

 277          هل يراه يموتُ... ***      ...  كم من عائد رجال -

 151          وأي حق أديــت...     ***  ...  لوجئتكم ماشيا -

 32          ال محالـــة آت...      *** ...  وليس يعبد ما -

 319          ا لعبتفي الذنب م... ***  ...  يا لهف نفسي على -

 

 - ج -

 

 147          طال النشيــــجا...    *** ...  لجشت و كنت -
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 - ح -

 

 20        ضاق بـك الفسيـح  ***  ...   ... آدم ما الجنان -

 20        األرض مغير قبيـح  ***  ...   ... تغيرت البالد -

 145        األرض الفسيحة سائح... *** ...  وإال فإني يا خديجة -

  273        توبة وصفائــــح.. *** ... ن ليلى األخيلية  ولو أ-

 

 - د-

 

 296          ذاك جبار عنيــد...    *** ...  أتُوعد كل جبار -

 70          فارددها عن الفند...  ***  ...   إال سليمان إذا قال -

  293          المحبوب أن يتجلدا...  *** ...  أال ال تلمه اليـوم -

 185          ما أوعيت في الزاد...    ***  ... الخير يبقى وإن -

 334          أبث ما أجــــد...    ***  ... اهللا يعلم أني -

 137          أعلى  وأمجـــد...    ***  ... ألم تر أن اهللا -

 333          فأبيض  الكبـــد...   ... *** إن كشفوني فناحل -

 135         مع أبيه فــــرد...    ***  ... أوصيك يا عبد -

 197          خيمة أم معبـــد...    ***  ...اهللا رب  جزى -

 176          لحزم ويرشـــد...    ***  ... جزى اهللا رهطا -

 185         ولم يلمح بميــعاد...   ... *** طاف الخيال علينا -

  294         راحةَ اليوم أو غـد...    ***  ... عداني خليل -

  249        ويفنى المـال والولد...    *** ... ال شيء مما ترى -

 333         الحبيـب للكبــد...     ***  ... ما َأقَتل البين -

 223          فيها بكحل األرمـد...    ***  ... ما بال عينك -

 270        عن ساقها فشــدوا...    ***  ... مهاجرا ليس-

 61        عنك الشر يا بـادي...   . ***.. هال مررت بعلعال -

 



  فهرسة كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان

 530 

 321          عميــداذات يوم ...    ***  ... ومن لم يزل -

 330          تلقى ما تحب غـدا...    *** ... يا من شكى شوقه -

 

 – ر -

 

  181         البيت عند المـشاعر...    *** ...  أحن إلى قومي -

 307          سكـان المـقابـر... ***  ...  أخلفـت وعـدي -

  279          من صفيـر الصافر...     *** ...  أسد علي وفي -

 118          أهل السـعادة والبر *** ...   ...قومي  ألم يأت -

 91          فيـهن إال الكفـور *** ...   ... إن آيات ربنا -

 298          تفني عزيمة الصبر... *** ...  إني رأيت صبيحة -

   31          الظـن بالعمــر***  ...    ... هال رأيت وقائع -

 72         في التراب وصاروا...    ***   ... أين الملوك وما -

 129          الحيا وأجلود المطر...  ***  ...  بشيبة الحمد سقى -

 375          بعد األمور أمـور...    ***   ... تـروح لنا الدنيا -

 72        سوءها يأتي به القدر... ***     ... حسنت ظنك -

 126         تفريق وتغييـــر...   ... ***  شمر فإنك ماضى -

 86         من القرون لنا بصـائر  ***  في الذاهبين األوليـن -

 99          يسمر بمكة سامـر...    ***   ... كأن لم يكن بين -

 294         يهوى معطلة قفـرا...   ...  ***  كفى حزنا بالهائم -

 60          ذاك عمر قصيـر...    ***   ... كل عمر وإن -

 102-56        وذكرا على ذكــر...   .    *** .. لعمري لقد جلت-

 346          تضاعف الوتــر...   ...***الواح  ليست شرب -

 33          منه على حــذر...    ...***  هو الِحمام فال تبعد -

 96          تجبى إليه والخابــور  ...  ***  وأخو الحضر إذ -

  383          الدنيا وأنت تسيـر...   ...***  ومن أعجب األشياء-

  322          جاءك اهللا نصيـرا...   ...  ***  يا أمير المؤمنين -
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 311          إن الخطوب لها سرى  ***  يا راقد الليل انتبه     -

 130          منجـد وعابــر...   ... ***  يا رب هذا الركب -

 

 – س -

 

 320          سلب ملكه المأسوس... *** ...  هل ترون النجوم -

 

 – ش -

 

 106          يا ميـة غير عاش... *** ...  بعثنا على الناس -

 

 – ض -

 

 380          العـدل بحكم الفرض*** ...  ... الذي يمأل  هو -

 

 – ع -

 

 304          عاهللا البد واقـــ...   ***  ... ت  أبا جعفر حان-

    264          تميمة ال تنفـــع...   ***  ... وإذا المنية -

 303         ملككم وأن ال يرجع...   ***   ...  أبني أمية قد -

 107         يات الهوامـعالسار...   ***  ...  أيا موطن الموت -

 326          انحدار وارتفــاع...   ***   ...   دنوت تواضعا -

ـَع...   ...***  غدا الشيب مختَطَّا -  327         إلى النفس مهيـ

   326          الطفل ساعة يوضع...   ***   ...  لَِما تُؤذن الدنيا -

   222          خائــفا أتوقــع...   ***  ...  مازلت مذ وضع -

  264         الزمان ال أتضعضع...   ... *** لدي للشامتين  وتج-

 331          غيري بك يتمتــع...  ***   ...  يا قمر القصر -

 71         الترب قد وقعــوا...   ***   ...   يا واقفا بالديار -
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  268         المنـزل الناعــي...   ***   ... ياروح من بنيات -

         

 – ف -

 

 26          من دار تشريف ...  ***   ... الموت أخرجنـي -

 68          من لبس الشفوف***   ...   ...  للبس عباءة -

 235          كلها صــوافَ ...  ***   ...  واألحرف التي -

 383          بالموت من قد آلف*** ...   ...  ومن يألف الدنيا -

 

 – ق -

 

 254        من يمشي على ساق ... ***  ...  أ بعد عثمان يرجو-

  280        مالكـي تحقيــقا ***     ...   ...دى  إن الزمان ع-

 133        أجمال ونـــوق ***    ...   ... جلبنا النصح -

  238        وبويع الصــديق     ***    ... ... شكرا لمن هو -

  116        تخْصـفُ الْورقُ**     ... ...     * ِمن قَبِلها ِطبتَ -

 308         مة أولــــقاإلما...    ***   ... يا جبل رضوى-

  372        أهنيهــم بما رزقوا...        ***   ... يا فاس منك-

 86        بقايا ثوبهم خــرق  ***  ... ...   يا ناعي الموت -

 

 – ك -

 

 327          منه وال ملـــك...   *** ...  الموت فيه جميع -

 27          عليهم الفــلـك... ***  ...  مر الزمان بأمالك -

 

 –  ل- 

 

  374          لو عقلت قليـل ...   ...***  أتبني بناء الخالدين -
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 73          على الباطــل ...   ***   ... أثنى على اهللا -

 295          ما فيه عليك مقال***  ...   ... إذا أنت طاوعت -

 59          األكرم  المتقـاول*** ...   ... إذا أنت عافرت -

  238          بما فعـالأبا بكر ***   ...  .. إذا تذكرت شجوا -

 223          قبض الرسـول...   ***   ... أرقتُ فبات ليلي -

 85          صخرا ثقــاال...   ***   ... أسلمت وجهي -

  281          قتلك أو قتـــل*** ...   ... أقول لزيد ال -

 60          من الذل نـازل...   ***   ... أال أيها الراضي -

 338          ر ذو دولدهوالـ...  ***   ... اهللا يعلم والدنيا -

 26          لوال مـزمـــ***  ...   ... قحطان  أنا ابن-

 357          لنا الغــر األول...   ***   ... أيها السائل عن -

 332          فما أغنتهم القُلـُل...   ***   ... باتوا على قلل -

 181          أتى دونه األجـل...    ***   ... بكيت على زيد -

 331          إنـي عنك مشغول...   ***   ... تألق البرق نجديا -

 334          يوما لما رحلــوا...   ***   ... رحلوا ونيطت -

 62          عزك  كيف  انتقل...   ***    ... عجبت ليومك -

 334          ذا ليس تنهمــل...   ***   ... عزل وبين -

  383          أن يأتي لك األجل...   ***   ... عش ما شئت -

 336          وزيرك إنه ركـال...  ***   ... قل للخليفة يا -

  317          من حال إلى حال...   ***   ... ال يصلح النفس -

 151          حاال وا جهــال...   ***   ... لعمرك لو نادى -

  292          دنيا وال عقْــال...   ***   ... لقد فتنت ريا -

 97          لقيت في الترحـال...  ***   ... ليت شعري هل -

 131-94          لألعادي أحـواال...   ***   ... ليطلب الوتر -

 330          تجور وتعــدل...   ***   ... هي النفس ما -

  372          الغمـام المسبـل...   ***   ... يا فاس، حي اهللا -
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 – م - 

 

 329          اللئيم المذمــما...   ***   ... إذا أنا بالمعروف -

  260          على كل مسلـم...   ***   ... أصاب عليا -

 308-265          الجبـل المقامـا***  ...   ...ال قل للوصي  أ-

   97          خــالد من نعم...   ***   ... ألم تر إلى -

 330          فقـل أنا ظالـم...    ***    ... تحمل عظيم -

 35          يرعى ذمامـي...    ***   ... خانني الدهر -

 87          تقضيان كراكما...    ***   ... خليلي هنا طال -

 75          بارئي الِنســم...    ***   ...على  شهدت -

 220          فيها كــــالم...   ***   ... أجدك ما لعينك-

 92          في الساللـــم...   ***     ... فلما طغى-

 92          وجيشه مهـزوم...   ***   ... كاد األشرم-

 338          وفي الدنيا كريم...   ***   ... لعمر أبيك -

 270           بسواق حطــم ...  ***   ... هذا أول الشر-

 332          العين في النـوم...   ***   ... هو الدهر فمن -

 95          اقتسمه اللحـام...   ***  ... وكسرى إذ تقسمه -

 318          نحو عفوك سلما...   ***   ... ولما قسى قلبي -

 90          وه رزمـ ما بعث...   ***  ... ومن صنعه يوم -

 

 – ن -

 

  233          سـر وفي علـن...   * **  ... أجلُّ ما عمل -

  272          تغب لـي كواكبه...   ***   ... إذا أنا لم أبلغ -

- عمسي َأم مَأص ...   ***   ...نــن126          ِبِه شَْأو الْع 

 302          من األربعيــنا...    ***   ... أفيقي من مالمك -

 292          الحق والديــن...    ***    ... أقول لما نعى -
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 89          اإلصباح عيـنا...    ***   ... أال حييت عنا يا -

 301          بقوم مسلميــنا...   ***   .. أال حييت عـنا -

 119          الطيـب األردان...   ***   ... الحمد هللا الذي -

 322          صنع اهللا موالنا...   ***   ... ألقى اإلمام -

 56          وقت وحيــن...    ***   ...ألم تذكر أن -

 270          العمامة تعرفوني ...   ***   ... أنا ابن جال-

 331          بعد القضا لو تعلميـنا***    أنت التي أبليتني-

 287          بقاء لإلنسـان ...    ***   ... أنت ِنعم المتاع -

 35          قبط ويونــان...   ***  ... حدث حديث القوم -

 106          وصال ببيــن...   ***   ... سأرحل والفؤاد -

 66          حاجتي بيميني...    ***  ... فلما رأيت الشمس -

   335           عند باب الصيدالن  ***    هام قلبي بأتان-

 166          بالغ اهللا والدين...   ***    ... يا راكبا بلغ -

  265          ممن يعبد الوثنا...   ***  ...  يا رب،  جوهر -

 

 - هـ -

 

 272        بالـذي أنت طالبـه. ..  ***   ... إذا أنت لم تترك -

  326          عن المر والحلـوة...   ***   ... إذا ما شئت أن -

  282         ما قــد نسيــه...    ***   ... أال قل للوزير -

  282         ما ال خيــر فيـه...   ***   ... أال موت يباع -

 339          ممتنــع عليــه...   ***  ... أليس من العجائب -

 114         ال أحـل فأستبينـه...   ...***  فالِحمام  أما الحرام-

ـّه...   ***  ... إني سمعتُ خليلي -   297         أقـول مـا بالُهن

 90         يـرام حريمــها...    ***   ... تنكلوا عن بطن -

  25         والـدهر آكلـــه...   ***  ... رأيت الفتى ينسى -

 106         ــهفيـك دل دليل...    ***   ... رقية قلبي قد -
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 67         القصور وساكنيـها...   ***    ... سل األيام ما -

 297         من فـي الرصـافة ...  ***   ... طاب ليلي وبتّ -

 54         أيـام له فانيـــة...   ***   ... عجبت للدهر -

 107          هاجــك نــاره...   ***   ... على ما قبست -

 304          منازلــهأهلـه و...   ***   ... كأني بهذا القصر -

                256          اهللا مــن نالـها...    ***   ... ما أحسن الدنيا -

 94          جـزل  مواهبـها...   ***    ... ما بعد صنعاء -

 105          يعـز اقتـــداره...   ***   ... مضاض غدرت -

  288        المهدي قام عمودها...    *** ... من اآلن قد طابت -

 97        أيــد مناكبـــها...   ***  ...كبت  والحضر م-

 335         أحراسه وكتائبــه...   ***  ... وما سالم عما -

 185         الركب منا فاركبـه...   ***  ...  يا أيها الساري -

 320          ويـــزول ملكه...   ***  ...  يا حي ال يموت -

 

  – و -

 

  270          خراج من الدوي ...  ***  ...  قد لفها الليل -

 

 – ي - 

 

 221          ولم تكن جافيا***  ...   ... أال يا رسول اهللا -

 85          من النار حاميا*** ...   ... رشدت وأنعمت -

 104          نجريه ما كفانيا*** ...   ... طلبت الهوى -

  332          راحة كل حي*** ...    ... ولو أن إذا -
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، دار الجنان ومؤسسة    )  هـ   458ت  ( الزهد الكبير للحافظ أبي بكرأحمد بن الحسين البيهقي           .52

 . م 1987/  هـ 1408بيروت ، : الكتب الثقافية 

، لجنـة إحيـاء     )  هـ   943ت  ( سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للصالحي الشامي            .53

 . م 1997/  هـ 1418القاهرة ، : التراث االسالمي 

: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للصالحي الشامي ، لجنة إحياء التراث اإلسـالمي                  .54

 . م 1995/  هـ 1415القاهرة ، 

ديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على األمة لمحمد ناصر الدين األلباني ،            سلسلة األحا   .55

 .  م 1992/  هـ 1412الرياض، : مكتبة المعارف 
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: سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على األمة لأللباني ، مكتبة المعـارف              .56

 .  م 2000/  هـ 1421الرياض ، 

، مكتبـة أبـي     )  هــ    273 - 254( د اهللا محمد بن يزيد القزوينـي        سنن ابن ماجة أبو عب      .57

 .ت. المعاطي، د

: ين عبد الحميـد ،  دار الفكـر          محمد محيي الد  : سنن أبي داود السجستاني األزدي ، تحقيق          .58

 . ط.د

 لمحمد بن عيسى بن سورة الترمذي ، دار إحياء التـراث            - الجامع الصحيح    -سنن الترمذي     .59

 .ت.  بيروت ، د:العربي 

: السنن الصغرى ألحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ، مكتب المطبوعـات اإلسـالمية       .60

 .    م 1986/   هـ 1406حلب ، الطبعة الثانية ، 

 .  م 1994/  هـ 1414مكة المكرمة ، : السنن الكبرى ألبي بكر البيهقي ، مكتبة دار الباز   .61

بيـروت ،   : ن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ، دار الكتـب العلميـة             السنن الكبرى ألحمد ب     .62

 .  م 1991/ هـ 1411الطبعة األولى ، 

بيـروت ، الطبعـة   : السنن لعبد اهللا بن عبد الرحمان أبو محمد الدارمي ، دار الكتاب العربي         .63

 . هـ1407األولى ، 

بيروت ،  : اط كامل ، مؤسسة الرسالة      الخر: سير أعالم النبالء لشمس الدين الذهبي ، تحقيق           .64

 . م 1986/ هـ 1406

 .  م 2001/  هـ 1422بيروت ، : سير أعالم النبالء لشمس الدين الذهبي ، مؤسسة الرسالة   .65

 . ط. د: السيرة النبوية لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري ، مؤسسة علوم القرآن   .66

 . هـ 1349بيروت ، :  دار الكتاب شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ،  .67

بيـروت ،   : شرح السنة لإلمام البغوى الحسين بن مـسعود ، المكتـب اإلسـالمي دمـشق                  .68

 . م 1983/ هـ 1403

بيـروت ، الطبعـة     : شعب اإليمان ألبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، دار الكتب العلميـة                .69

 .  هـ 1410األولى، 

 . م 2002/ هـ 1423صطفى للقاضي عياض ، دار الفكر ، الشفا بتعريف حقوق الم  .70

 .ط. بيروت ، د: الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض ، دار الكتب العلمية   .71

 .ط. القاهرة ، د: صحيح البخاري ، دار الفكر   .72
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 . ت. بيروت ، د: صحيح مسلم ، منشورات المركب التجاري للطباعة   .73

 .  م 1981بيروت ، : للصابوني محمد علي ، دار القرآن الكريم صفوة التفاسير   .74

الريـاض ،   : ضعيف الترغيب والترهيب لمحمد ناصر الدين األلبـاني ، مكتبـة المعـارف                .75

 .  م 2000/ هـ 1421

 . م 1968بيروت ، الطبعة األولى : الطبقات الكبرى البن سعد ، دار صادر   .76

: بي العباس الدرجيني ، تحقيق إبراهيم طالي ، مطبعـة البعـث             طبقات المشائخ بالمغرب أل     .77

 . م 1974/ هـ 1394، ) الجزائر ( قسنطينة 

الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير لجالل الدين عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر                     .78

 .  م 2003/ هـ 1423بيروت ، : السيوطي، دار الفكر 

قاسم عبد الرحمن بن عبد اهللا بن عبد الحكم بن أعـين القرشـي              فتوح مصر وأخبارها ألبي ال      .79

 .ط. د: المصري ، قدمه وحققه محمد صبيح ، الهيئة العامة لمكتبة اإلسكندرية 

الفتوحات المكية البن عربي الصوفي ، تحقيق عثمان يحيى ، وزارة الثقافة المـصري ، دار                  .80

 . هـ 1392صادر ، 

ـ  388 - هــ    317( حمد للحسين بن بكير     فضائل التسمية بأحمد وم     .81 ، دار الـصحابة    )  هـ

 .  م 1990/  هـ 1411طنطا ، : للتراث

الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة لإلمام محمد بن علـي الـشوكاني ، دار الكتـب                  .82

 . ت. العلمية، د

ـ     .83 ت ( ي المنـاوي  فيض القدير لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن عل

 .  ط. ، د) هـ 1031

لإلدريسي أبو عبد اهللا الـشريف      ) من كتاب نزهة المشتاق     ( القارة اإلفريقية وجزيرة األندلس       .84

 .    م 1983الجزائر ، : ، تحقيق إسماعيل العربي ، ديوان المطبوعات الجامعية 

ـ             .85 دين الـسخاوي ، دار الريـان       القول البديع  في الصالة على الحبيب الشفيع للحافظ شمس ال

 .ط. الجيزة ، د: للتراث

: الكامل في التاريخ لعز الدين أبو الحسن علي المعروف بابن األثيـر ، دار الكتـب العلميـة          .86

 . هـ 1415بيروت ، 

الكامل في التاريخ لعز الدين أبو الحسن علي المعروف بابن األثيـر ، دار الكتـاب العربـي،          .87

 .  م  1997/  هـ 1417
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 - هــ  277( الكامل في ضعفاء الرجال لإلمام الحافط أبي أحمد عبد اهللا بن عدي الجرجاني     .88

 . ط. د: ، دار الفكر )  هـ 365

ـ  1430الرياض ،   : كتاب الضعفاء ألبي جعفر محمد بن حماد العقيلي ، دار الصميعي              .89 /  هـ

 .  م 2000

/  هــ  578ت ( ى سيد المرسلين البـن بـشكوال   كتاب القربة إلى رب العالمين بالصالة عل   .90

 CRISTINA DE LA( كريـستينا دي البـونتي   : ، دراسـة وتحقيـق وترجمـة    )  م 1183

PUENTE (              مدريـد ،   : ، المجلس األعلى لألبحاث العلمية ، الوكالة اإلسبانية للتعـاون الـدولي

 .  م 1995

بكي يوسف بـن تغـري بـردي ، نـشر           كتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لألتا         .91

 .   ت. القاهرة ، د: المؤسسة المصرية العامة 

، منـشورات دار مكتبـة      ) أبو القاسم بن حوقل النصيبي      ( كتاب صورة األرض البن حوقل        .92

 . م 1992بيروت ، : الحياة 

اعيل كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة النـاس لإلمـام إسـم                 .93

 . هـ  1351القاهرة ، : الشافعي العجلوني ، مكتبة القدسي 

كنز العمال في سنن األقوال واألفعال ، لعالء الدين علي المتقي بـن حـسام الـدين الهنـدي                  .94

 .  م 1985/  هـ1405بيروت ، : ، مؤسسة الرسالة )  هـ 975ت ( البرهان فوري 

ـ  911ت  (  لجالل الـدين الـسيوطي       الآللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة      .95 ، دار  )  هـ

 .ت. بيروت ، د: المعرفة 

لمحمد "  التذكرة في األحاديث المشتهرة   "الآللئ المنثورة في األحاديث المشهورة المعروف بـ          .96

 . م 1986/  هـ 1406بن عبد اهللا بن بهادر الزركشي ، دار الكتب العلمية ، 

 .   ط. د: نصاري ، دار المعارف لسان العرب البن منظور محمد األ  .97

بيـروت ،   : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمـي ، دار الفكـر                   .98

 هـ1412

 1414مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ، مكتبـة القدسـي ،                    .99

 . م 1994/ هـ 

/  هــ  1425طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،       مجموع فتاوى ابن تيمية ،       .100

 .  م 2004
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المدخل البن الحاج أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن محمد العبـدري الفاسـي المـالكي ، دار                    .101

 .ت. القاهرة ، د: التراث 

  لمحمد بن عبـد اهللا أبـو عبـد اهللا الحـاكم           - مستدرك الحاكم    -المستدرك على الصحيحين     .102

 .  م 1990/   هـ 1411بيروت ، الطبعة األولى ، : النيسابوري ، دار الكتب العلمية 

: المستغيث باهللا تعالى عند المهمات والحاجات ألبي القاسم خلف بن بـشكوال ، دار المـشكاة       .103

 . م 1994/  هـ 1414القاهرة ، 

 .ت. بيروت ، د: مسند أبي داود الطيالسي ، دار المعرفة  .104

 .ت. القاهرة ، د: مسند أحمد بن حنبل ، مؤسسة قرطبة  .105

دمـشق،  : المسند ألحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي ، دار المأمون للتراث             .106

 . م 1984/  هـ 1404الطبعة األولى ، 

ت ، الطبعـة  بيرو: مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد اهللا الخطيب التبريزي ، المكتب اإلسالمي         .107

 . م 1985/  هـ 1405الثالثة ، 

 . هـ1415القاهرة ، : المعجم األوسط ألبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، دار الحرمين  .108

معجم البلدان للشيخ اإلمام شهاب الدين أبي عبد اهللا ياقوت بـن عبـد اهللا الحمـوي الرومـي          .109

 . ت. روت ، دبي: البغدادي ، دار صادر للطباعة والنشر 

معجم البلدان للشيخ اإلمام شهاب الدين أبي عبد اهللا ياقوت بـن عبـد اهللا الحمـوي الرومـي          .110

 .ت. بيروت ، د: البغدادي ، دار الفكر

 لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسـم الطبرانـي ، دار             - الروض الداني    -المعجم الصغير    .111

 . م 1985/  هـ 1405بيروت ، الطبعة األولى ، : عمار 

الموصـل ، الطبعـة الثانيـة ،        : المعجم الكبير ألبي القاسم الطبراني ، مكتبة العلوم والحكم           .112

 . م 1983/  هـ 1404

 .ت. القاهرة ، د: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ، دار إحياء التراث العربي  .113

: يد البكري األندلسي ، عـالم الكتـاب         معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع ألبي عب         .114

 . ت. بيروت ، د

ألبـي عبيـد    ) جزء من كتاب المسالك والممالـك       ( المغرب في ذكر بالد إفريقية والمغرب        .115

 . ت. القاهرة ، د: البكري ، دار الكتاب اإلسالمي 
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بد القـادر   م  لمؤلف مجهول ، دراسة وتحقيق ع1312/  هـ   712مفاخر البربر المؤلف عام      .116

 . م 2005الرباط ، : بوباية ، دار أبي رقراق للطباعة والنشر 

: ، المطبعـة الحيدريـة   ) ـ    ه 588ت  ( مناقب آل أبى طالب لالمام الحافظ ابن شهر اشوب           .117

 . م 1956/  هـ 1376النجف ، 

ـ - مسند عبد بن حميد -المنتخب من مسند عبد بن حميد        .118 و محمـد   لعبد بن حميد بن نصر أب

 .  م 1988/  هـ 1408القاهرة ، الطبعة األولى ، : الكسي ،  مكتبة السنة 

 .  م 1956بيروت ، : المنجد في اللغة واآلداب والعلوم للويس معلوف ، المطبعة الكاثوليكية  .119

المدينـة  : الموضوعات من األحاديث المرفوعة البن الجوزي أبي الفرج ، المكتبـة الـسلفية            .120

 . م 1966/  هـ 1386نورة ، الم

، دار )  هــ  748ت ( ميزان االعتدال في نقد الرجال لإلمام الحافظ شمس الـدين الـذهبي             .121

 .  م 1995/  هـ 1416بيروت ، : الكتب العلمية 

: نهاية األرب في فنون األدب لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري ، دار الكتب العلمية                .122

 . م 2004/  هـ 1424بيروت ، 

: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين للبغدادي إسماعيل باشا ، وكالـة المعـارف                .123

ــطانبول ،  .  م 1951اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  42  . . . . . . . . . . . .مقتل أنبياء اهللا على يد بني إسرائيل وبأس اهللا الشديد عليهم  

  43  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .قصة طالوت في زمن نبي اهللا شمويل  

 46  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يونس قصة  

  47  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .نبي اهللا داود وخطيئته  
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 51  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اهللا سليمان قصة نبي  

  52  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .خبر الملك الهدهاد والد بلقيس  

  53   . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .قصة بلقيس من والدتها إلى وفاتها  

 56  . . . . . . . . عمرو بن الصعب أحد ملوك اليمن ، وغرائب زمانهخبر مالك بن  

  59  . . . . . . . . .خبرعامر ذي رياش وقصته مع الملك النعمان المعافري بن مالك  

  62  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .خبر سبأ 

 63  . . . . . . . .ته أبو العباس الخضر عليه السالم خبر ذو القرنين ووزيره ابن خال  

  69  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .خبر إلياس 

  70  . . . . . . . . . . . .الرجوع لذكر خبر داود وسليمان عليهما السالم مرة أخرى 
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