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باسم الله الرحمن الرحيم

للمإام عبد الله بان المبارك

أخبرنا الشيخ أبأو الحسين محمد بأن أحمسسد بأسسن محمسسد البأنوسسسي ]1[
الصيرفي قراءة عليه بأبغداد وأأنا حاضر أسمع في جمادي الوألى سسسنة
خمس وأخمسين وأأربأعمائة قال أخبرنا أبأو إسحاق إبأراهيسسم بأسسن محمسسد
بأن الفتح الجلي المصيصي قال حدثنا أبأو يوسف محمد بأن سفيان بأسسن
موسى الصفار سنة ست عشسسرة وأثلثا مائسسة بأالمصيصسسة قسسال حسسدثنا
سعيد بأن رحمة أبأو عثمان قسسال سسسمعت عبسسد اللسسه بأسسن المبسسارك قسسال
أخبرني الوأزاعي قال حدثني يحيى بأن أبأي كثير قال حسسدثني هلل بأسسن
أبأي ميمونة أن عبد الله بأن سلما حدثه أوأ قال حسسدثني أبأسسو سسسلمة بأسن
عبد الرحمن عن عبد الله بأن سلما قال تذاكرنا بأيننا فقلنسسا أيكسسم يسأتي
رسول الله صلى الله عليه وأسلم يسأله أي العمسسال أحسسب إلسسى اللسسه
عز وأجل قال فهبنا أن يقوما منسسا أحسسد قسسال فأرسسسل إلينسسا رسسول اللسسه
صلى الله عليه وأسلم رجل رجل حتى جمعنا فجعل يشسسير بأعضسسنا إلسسى
بأعض فقرأ علينا { سبح لله ما فسسي السسسماوأات وأمسسا فسسي الرض وأهسسو
العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما ل تفعلون } من أوألهسسا
ا السى آخرهسا قسال إلى آخرها فتلها علينا عبد الله بأن سسلما مسن أوأله
هلل فتلها علينا عطاء بأن يسار من أوألها السسى آخرهسسا قسال الوأزاعسسي

فتلها علينا يحيى من أوألها الى آخرها.
 
حدثنا أبأو يوسف محمد بأن سفيان قسال حسدثنا سسعيد بأسن رحمسة ]2[

قال حدثنا بأن المبارك عن سفيان عن محمد بأن جحادة عن أبأي صالح
قال قالوا لو كنا نعلم أي العمال أفضل أوأ أحب إلسسى اللسسه فنزلسست يسسا
أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنسسون
بأالله وأرسوله وأتجاهدوأن في سبيل الله بأأموالكم وأأنفسسسكم فكرهوهسسا
فنزلت { يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما ل تفعلون كبر مقتا عند الله
أن تقولوا مال تفعلون... إن الله يحب الذين يقاتلون في سسسبيله صسسفا

كأنهم بأنيان مرصوص }.
 
حدثنا أبأو يوسف محمد قال حدثنا سعيد بأن رحمة قسسال سسسمعت ]3[

عبد الله بأن المبارك عن بأن جريج عن مجاهسسد قسسال نسسزل قسسوله { لسسم
تقولون مال تفعلون } إلى قوله { صفا كأنهم بأنيان مرصسسوص } فسسي
نفر من النصار منهم عبد الله بأن روأاحة قالوا في مجلس لو نعلم أي
العمال أحب إلى الله لعملنا بأه حتى نموت فلما نزل فيهم فقسسال بأسسن

روأاحة لزال حبيسا في سبيل الله حتى أموت فقتل شهيدا.
حدثنا أبأو يوسف محمد قال حدثنا سعيد بأن رحمة قسسال سسسمعت ]4[

بأن المبارك عن محمد بأن يسار عن قتادة أنه تل هذه اليسسة { إن اللسسه
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأأموالهم بأأن لهم الجنة } فقال ثامنهم

الله فأغلى لهم.
 
حدثنا أبأو يوسف محمد قال حدثنا سعيد بأن رحمة قسسال سسسمعت ]5[

عبد الله بأن المبارك عن سعيد بأن عبد العزيز قسسال حسسدثني ربأيعسسة بأسسن
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يزيد أوأ بأن حلبس أن أبأا الدرداء قال عمسسل صسسالح قبسسل الغسسزوأ فسسإنكم
إنما تقاتلون بأأعمالكم.

 
 حدثنا محمد قال حدثنا سعيد بأن رحمة قال سمعت بأسسن المبسسارك]6[

عن معمر وأيونس عن بأسسن شسسهاب قسسال قسسال أبأسسو السسدرداء القتسسل فسسي
سبيل الله يغسل الدرن وأالقتل قتلن كفارة وأدرجة.

 حدثنا محمد بأن سفيان قال حدثنا سعيد بأن رحمسسة قسسال سسسمعت]7[
بأن المبارك عن صفوان بأن عمروأ أن أبأا المثنسسى الملسسوكي حسسدثه أنسسه
سمع عتبة بأن عبد السلمي وأكان من أصحاب النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه
وأسلم أن رسول الله صلى الله عليه وأسلم قسسال القتلسسى ثلثسسة رجسسال
رجل مؤمن جاهد بأنفسه وأماله فسسي سسسبيل اللسسه حسستى إذا لقسسي العسسدوأ
قاتلهم حتى يقتل ذلك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشسسه ل
يفضله النبيون إل بأدرجة النبوة وأرجل مسسؤمن قسسرف علسسى نفسسسه مسسن
الذنوب وأالخطايا جاهد بأنفسسسه وأمسساله فسسي سسسبيل اللسسه حسستى إذا لقسسي
العدوأ قاتل حتى يقتل فتلك مصمصة محت ذنوبأه وأخطاياه إن السيف
محاء للخطايا وأأدخل من أي أبأواب الجنة شاء فإن لهسسا ثمانيسسة أبأسسواب
وألجهنم سبعة أبأواب وأبأعضسسها أسسسفل مسسن بأعسسض وأرجسسل منسسافق جاهسسد
بأنفسه وأماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدوأ قاتل حتى يقتل فذلك

في النار إن السيف ل يمحو النفاق.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا سعيد بأن رحمة قال سمعت بأسسن المبسسارك]8[

عن عبد الرحمن بأن يزيد بأن جابأر عن الحارثا بأن يمجد حدثه عن عبد
الله بأن عمر قال الناس في الغزوأ جزءان فجزء خرجوا يكسسثروأن ذكسسر
الله وأالتذكير بأسه وأيجتنبسسون الفسساد فسسي المسسير وأيواسسسون الصساحب
وأينفقون كرائم أموالهم فهسسم أشسسد اغتباطسسا بأمسسا أنفقسسوا مسسن أمسسوالهم
منهم بأما استفادوأا من دنياهم وأإذا كانوا فسسي مسسواطن القتسسل اسسستحيوا
من الله في تلك المواطن أن يطلع على ريبسسة فسسي قلسسوبأهم أوأ خسسذلن
للمسلمين فإذا قدروأا على الغلول طهروأا منه قلوبأهم وأأعمسسالهم فلسسم
يستطع الشسسيطان أن يفتنهسسم وأل يكلسسم قلسسوبأهم فبهسسم يعسسز اللسسه دينسسه
وأيكبت عسسدوأه وأأمسسا الجسسزء الخسسر فخرجسسوا فلسسم يكسسثروأا ذكسسر اللسسه وأل
التذكير بأه وألم يجتنبوا الفساد وألم ينفقوا أموالهم إل وأهم كارهون وأما
أنفقوا من أموالهم رأوأه مغرما وأحزنهم بأه الشسسيطان فسسإذا كسسانوا عنسسد
مسسواطن القتسسال كسسانوا مسسع الخسسر الخسسر وأالخسساذل الخسساذل وأاعتصسسموا
بأرؤوأس الجبل ينظروأن ما يصنع الناس فإذا فتح الله للمسلمين كسسانوا
أشدهم تخاطبا بأالكذب فإذا قدروأا على الغلول اجترأوأا فيه علسسى اللسسه
وأحدثهم الشسيطان أنهسا غنيمسة إن أصسابأهم رخساء بأطسروأا وأإن أصسابأهم
حبس فتنهم الشيطان بأالعرض فليس لهم مسسن أجسسر المسسؤمنين شسسيء
غيسسر أن أجسسسادهم مسسع أجسسسادهم وأمسسسيرهم مسسع مسسسيرهم دنيسساهم

وأأعمالهم شتا حتى يجمعهم الله يوما القيامة ثم يفرق بأينهم.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا سعيد بأن رحمة قال سمعت بأسسن المبسسارك]9[

عن شعبة عن السدي عن مرة قال ذكروأا عند عبسسد اللسسه قومسسا قتلسسوا
في سبيل الله فقال إنه ليس على مسسا تسسذهبون وأتسسروأن أنسسه إذا التقسسى
الزحفان نزلت الملئكة فتكتب الناس على منازلهم فلن يقاتل للسسدنيا
وأفلن يقاتل للملك وأفلن يقاتل للسسذكر وأنحسسو هسسذا وأفلن يقاتسسل يريسسد
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وأجه الله فمن قتل يريد وأجه الله فذلك في الجنة.
 حدثنا محمد قال حدثنا سعيد بأن رحمة قال سمعت بأن المبارك]10[

عن معمر عن الزهري أن عمر بأن الخطسساب خسسرج علسسى مجلسسس فسسي
مسجد رسول الله صلى الله عليه وأسلم وأهم يتذاكروأن سرية هلكسست
في سبيل الله فيقول بأعضهم هم عمال اللسسه هلكسسوا فسسي سسسبيله فقسسد
وأجب أوأ وأقع أجرهم على الله وأيقسسول قائسسل اللسسه أعلسسم بأهسسم لهسسم مسسا
احتسبوا فلما رآهم عمر قال لهم ما كنتم تتحدثون قسسالوا كنسسا نتحسسدثا
في هذه السرية فيقول قائل كذا وأيقول قائل كذا فقال عمر وأالله إن
من الناس ناسا يقاتلون ابأتغاء الدنيا وأإن من الناس ناسا يقاتلون رياء
وأسمعة وأإن من الناس ناسا يقاتلون إن دهمهم القتال وأل يستطيعون
إل إياه وأإن من الناس ناسا يقاتلون ابأتغاء وأجسسه اللسسه أوألئسسك الشسسهداء
وأكل امرئ منهم يبعث على الذي يمسسوت عليسسه وأإنهسسا وأاللسسه مسسا تسسدري
نفس ما هو مفعول بأها ليس هذا الرجل الذي قد تبين لنا أنه قد غفسسر

له ما تقدما من ذنبه وأما تأخر.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا سعيد بأن رحمة قال سمعت بأن المبارك]11[

عن معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بأن المسسسيب أن أبأسسا هريسسرة
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وأسلم يقول إن مثل المجاهسسد
في سبيل الله وأالله أعلم بأمن يجاهد في سبيله كمثل القسسائم الصسسائم

الخاشع الراكع الساجد.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا سعيد بأن رحمة قال سمعت بأن المبارك]12[

عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن طاوأس قال قال رجل لرسول
الله صلى الله عليه وأسلم إني أقف المواقف أريد وأجه الله وأأحب أن
يرى موطني فلم يرد عليه رسول الله صسسلى اللسسه عليسسه وأسسسلم شسسيئا
حتى نزلت هذه الية { فمن كان يرجوا لقاء ربأه فليعمل عمل صسسالحا

وأل يشرك بأعبادة ربأه أحدا }.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا سعيد بأن رحمة قال سمعت بأن المبارك]13[

عن محمد بأن عجلن عن زيد عن أبأسسي هريسسرة عسسن النسسبي صسسلى اللسسه
عليه وأسلم قال مثل المجاهد في سسسبيل اللسسه كالصسائم القسائم بأآيسات

الله آناء الليل وأآناء النهار مثل هذه السطوانة.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا سعيد بأن رحمة قال سمعت بأن المبارك]14[

عن الربأيع بأن صبيح عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وأسلم
بأعث جيشا فيهم عبد الله بأن روأاحة فغدا الجيش وأأقاما عبسسد اللسسه بأسسن
روأاحة ليشهد الصلة مع رسول الله صلى الله عليه وأسلم فلما قضى
النبي صلى الله عليه وأسلم صلته قسسال يسسا بأسسن روأاحسسة ألسسم تكسسن فسسي
الجيش قال بألى يا رسول الله وألكني أحببسست أن أشسسهد الصسسلة معسسك
وأقد علمت منزلهم فأروأح وأأدركهسسم قسسال وأالسسذي نفسسسي فسسي يسده لسسو

أنفقت ما في الرض ما أدركت فضل غدوأتهم.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا سعيد بأن رحمة قال سمعت بأن المبارك]15[

عن القاسم بأن الفضل عن معاوأية بأن قرة قال كسسان يقسسال لكسسل أمسسة
رهبانية وأرهبانية هذه المة الجهاد في سبيل الله.
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 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]16[
سفيان عن زيد العمي عن أبأي إياس عن أنسسس بأسسن مالسسك عسسن النسسبي
صلى الله عليه وأسلم قال إن لكل أمسسة رهبانيسسة وأرهبانيسسة هسسذه المسسة

الجهاد في سبيل الله.

 أخبرنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبارك عسسن]17[
بأن لهيعة قال أخبرني عمارة بأن غزية أن السياحة ذكسسرت عنسسد النسسبي
صلى الله عليه وأسلم فقال رسول الله صلى الله عليسسه وأسسسلم أبأسسدلنا

الله بأذلك الجهاد في سبيل الله وأالتكبير على كل شرف.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]18[

الضحاك بأن عثمان قال حدثني الحكم بأن مينا قال سمعت أبأسسا هريسسرة
يقول قال رسول الله صلى الله عليه وأسلم روأحة في سسسبيل اللسسه أوأ

غدوأة خير من الدنيا وأما فيها أوأ ما عليها.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]19[

المبارك بأن فضالة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وأسلم نحوه.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]20[

بأن عون عن هلل بأن أبأي زينب عن شهر بأن حوشب عن أبأي هريسسرة
قال ذكر الشهداء عنسسد النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وأسسسلم فقسسال ل تجسف
الرض من دمه حتى تبتدره زوأجتاه كأنهما ظئران أضلتا فصيلهما فسسي
بأراح من الرض بأيداء وأفي يد كل وأاحدة منهما حلة خير من الدنيا وأما

فيها.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]21[

سفيان بأن عيينة عن بأن أبأي نجيح عن عبسسد اللسسه بأسسن عبيسسد بأسسن عميسسر
الليثي قال إذا التقى الصسسفان أهبسسط اللسسه الحسسور العيسسن إلسسى السسسماء
الدنيا فإذا رأيسن الرجسل يرضسين مقسدمه قلسن اللهسم ثبتسه فسإن نكسص
احتجبن منه وأإن هو قتل نزلتا إليه فمسحتا عن وأجهسسه السستراب وأقالتسسا

اللهم عفر من عفره وأترب من تربأه.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]22[

زائدة بأن قدامة عن منصور عن مجاهد قال كان يزيد بأن شسسجرة ممسسا
يذكرنا فيبكي وأيصدق بأكاءه بأفعله وأيقول يا أيها النسساس اذكسسروأا نعمسسة
الله عليكم ما أحسن أثر نعمة الله عليكم فلو تروأن مسسا أرى مسسن بأيسسن
أصفر وأأحمر وأأبأيض وأأسود وأفي الرحال ما فيها إن الصلة إذا أقيمت
فتحت أبأواب السماء وأأبأواب الجنة وأأبأواب النسسار فسسإذا التقسسى الصسسفان
فتحت أبأواب السماء وأأبأواب الجنة وأأبأسسواب النسسار وأزيسسن الحسسور العيسسن
فاطلعن فإذا أقبل الرجل بأوجهه قلن اللهم ثبته اللهم أعنسسه فسإذا أدبأسسر
احتجبن منه وأقلن اللهم اغفسسر لسسه فسسأنهكوا وأجسسوه القسسوما فسسداكم أبأسسي
وأأمي وأل تخزوأا الحور العين فإذا قتل كانت أوأل نفحة من دمسسه تحسسط
عنه خطاياه كما يحط الورق مسسن غصسسن الشسسجرة وأتنسسزل إليسسه اثنتسسان
فتمسحان عن وأجهه وأقلن قد أنى لسسك وأقسسال لهمسسا قسسد أنسسى لكمسا ثسسم
كسى مائة حلة لو جعلها بأين أصبعيه لوسعت ليس من نسج بأنسسي آدما

وألكن من نبت الجنة.
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 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]23[

حميد الطويل عن أنس بأن مالك قال غدوأة فسسي سسسبيل اللسسه أوأ روأحسسة
خير من الدنيا وأما فيها وألقاب قوس أوأ قيد أحدكم في الجنة خير مسسن
الدنيا وأما فيها وألو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعسست إلسسى الرض
لضاءت ما بأينهما وألملت الرض طيبا وألنصسسيفها خيسسر مسن السدنيا وأمسا

فيها.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]24[

الوأزاعي قال حدثني حسان بأن عطية أن سعيد بأن عامر قسسال لسسو أن
خيرة مسسن خيسسرات حسسسان اطلعسست مسسن السسسماء لضسساءت لهسسا الرض
وألقهر ضوء وأجهها الشمس وأالقمر وألنصيف تكساه خير من الدنيا وأما

فيها وأقال لمرأته وألنت أحق أن أدعك لهن من أن أدعهن لك.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]25[

الوأزاعي قال حدثني المطلب بأن حنطب قال ان للشسسهيد غرفسسة كمسسا
بأين صنعاء وأالجابأية أعلها السسدر وأاليسساقوت وأجوفهسسا المسسسك وأالكسسافور
قال فتدخل عليه الملئكة بأهدية من ربأه تبارك وأتعالى فما تخرج حتى

يدخل عليه ملئكة آخروأن من بأاب آخر بأهدية من ربأهم.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]26[

حميد الطويل عن أنس بأن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليسسه
وأسلم ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى السدنيا
وألها الدنيا وأما فيها إل الشهيد لما يرى من فضل للشهادة فيتمنسسى أن

يرجع فيقتل مرة أخرى.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]27[

يحيى بأن سعيد النصاري قال حدثنا أبأو صالح عن أبأي هريرة قال قال
رسول الله صلى الله عليه وأسسسلم لسسول أن أشسسق علسسى أمسستي أوأ قسسال
على الناس لحببسست أن ل أتخلسسف عسسن سسسرية تخسرج فسي سسبيل اللسه
وألكن ل أجد ما أحملهسسم عليسسه وأل يجسسدوأن مسسا يتحملسسون عليسسه وألشسسق
عليهم أن يتخلفوا بأعدي أوأ نحوه وألوددت أنسسي أقاتسسل فسسي سسسبيل اللسسه

فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قسسال حسسدثنا بأسسن المبسسارك عسسن]28[

شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بأن مالسسك يحسسدثا عسسن النسسبي صسسلى
الله عليه وأسلم قال ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى السسدنيا
وأإن له مسا علسسى الرض مسن شسسيء إل الشسسهيد فسسإنه يتمنسسى أن يرجسسع

فيقتل عشر مرات.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]29[

زائدة بأن قدامة عن سماك بأن حرب عن النعمان بأن بأشير قسسال مثسسل
المجاهد في سبيل الله مثل رجل يصوما النهار وأيقوما الليل حتى يرجع

متى ما يرجع.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]30[
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عبد الرحمن المسعودي عن محمد بأن عبد الرحمسسن عسسن عيسسسى بأسسن
طلحة عن أبأي هريرة قال قال رسول الله صلى اللسسه عليسسه وأسسسلم ل

يجتمع غبار في سبيل الله وأدخان جهنم في منخري عبد مسلم أبأدا.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]31[

عبد الحميد بأن بأهراما عن شهر بأن حوشب عن عبد الرحمسسن بأسسن غنسسم
عن معاذ بأن جبل عن النبي صلى الله عليه وأسلم قال وأالسسذي نفسسسي
بأيده ما شحب وأجه وأل اغبر قدما في عمل يبتغى بأه درجات الجنة بأعد
الصلة المفروأضه كجهاد في سسسبيل اللسسه وأل ثقسسل ميسسزان عبسسد كدابأسسة

تنفق له في سبيل الله أوأ يحمل عليها في سبيل الله.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]32[

عتبة بأن أبأي حكيم قال حدثني حصين بأن حرملة المهري قال حسسدثني
أبأو مصبح الحمصي قال بأينا نحن نسير بأأرض الروأما في صائفة عليهسسا
مالك بأن عبد الله الخثعمي إذ مر مالك بأجابأر بأن عبد الله وأهو يمشي
يقود بأغل له فقال له مالك أي أبأا عبد الله اركب فقد حملك الله قسسال
جابأر أصلح دابأتي وأأستغني عن قومي وأسمعت رسول الله صلى اللسسه
عليه وأسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل اللسسه حرمسسه اللسسه علسسى
النار فأعجب مالكا قوله وأسسسار حسستى إذا كسسان حيسسث يسسسمعه الصسسوت
ناداه بأأعلى صوته أي أبأا عبد الله اركب فقد حملك الله فعسسرف جسسابأر
الذي أراد فأجابأه فرفع صوته فقال أصلح دابأتي وأأستغني عسسن قسسومي
وأسمعت رسول الله صلى الله عليه وأسلم يقسسول مسسن اغسسبرت قسسدماه
ا في سبيل الله حرمه الله على النار فتسواثب النساس عسن دوأابأهسم فم

رأيت يوما أكثر ماشيا منه.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]33[

عبد الرحمن بأن يزيد بأن جابأر قال حدثني أبأسسو مصسسبح قسسال غزوأنسسا مسسع
مالك بأن عبد الله الخثعمي أرض الروأما فسبق رجسسل النسساس ثسسم نسسزل
يمشي وأيقود دابأته فقال مالك يا أبأا عبد الله أل تركب فقسسال سسسمعت
رسول الله صلى الله عليه وأسلم يقول من اغبرت قدماه فسسي سسسبيل
الله ساعة من نهار فهما حراما على النار وأأصسسلح دابأسستي لتغنينسسي عسسن

قومي قال أبأو مصبح فنزل الناس فلم أر نازل قط أكثر من يومئذ.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]34[

زائدة بأن قدامة عن منصور عن شقيق عن مسروأق قال ما من حسسال
أحرى أن يستجاب للعبد فيه إل أن يكون في سبيل الله من أن يكسسون

عافرا وأجهه ساجدا.
 
 حدثنا محمد قال حسسدثنا بأسن رحمسة قسسال سسسمعت عبسسد اللسسه بأسسن]35[

المبارك عن شعبة عن منصور عن أبأي وأائل عن سلمة بأن سبرة عسسن
سلمان قال إذا رجف قلب العبد في سبيل اللسسه تحسساتت خطايسساه كمسسا

تتحات عذق النخلة وأذكر من الصلة مثل ذلك.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]36[

بأن لهيعة قال حدثني خالد بأن يزيد عن سعيد بأن أبأي هلل أنه بألغه أن
عبد الرحمن بأن عوف تصدق بأصدقة عجسسب لهسسا النسساس حسستى ذكسسرت
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عند النبي صلى الله عليه وأسلم فقال أعجبتكم صدقة بأن عوف قسسالوا
نعم يا رسول الله قال لروأحة صعلوك مسسن صسسعاليك المهسساجرين يجسسر

سوطه في سبيل الله أفضل من صدقة بأن عوف.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]37[

بأن لهيعة قال أخبرني العرج عن أبأسسي هريسسرة عسسن النسسبي صسسلى اللسسه
عليه وأسلم قال مثل المجاهد في سسسبيل اللسسه كمثسسل الصسسائم القسسانت

الذي ل يفتر عن صياما وأقياما حتى يرجع.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]38[

بأن لهيعة قال أخبرني العرج عن أبأسسي هريسسرة عسسن النسسبي صسسلى اللسسه
عليه وأسلم قال وأالذي نفس محمد بأيده ل يكلم أحد فسسي سسسبيل اللسسه
وأالله أعلم بأمن يكلم في سبيله إل جاء كهيئته يوما القيامة اللون لسسوما

الدما وأالريح ريح مسك.
 
 حدثنا محمد قال حسسدثنا بأسن رحمسة قسسال سسسمعت عبسسد اللسسه بأسسن]39[

المبارك عن بأن لهيعة عن العرج عن أبأي هريرة عن النبي صلى الله
عليه وأسلم قال تكفل الله لمن خرج من بأيته مجاهدا في سسسبيل اللسسه
ل ينهزه إل الجهسساد فسسي سسسبيله أوأ تصسسديق كلمتسسه أن يسسدخله الجنسسة أوأ

يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه بأما نال من أجر أوأ غنيمة.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]40[

معمر عن هماما بأن منبه عن أبأي هريسرة عسن النسبي صسلى اللسه عليسه
وأسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكسسون يسسوما القيامسسة

كهيأتها إذا طعنت تفجر دما فاللون لون دما وأالعرف عرف مسك.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]41[

سعيد بأن أبأي أيوب قال حدثني سهيل بأسسن أبأسسي الجعسسد أوأ الجسسدل أنسسه
سمع سعيد المقبري حدثا عن أبأي هريرة قال الجريسسء كسسل الجريسسء
الذي إذا حضر العدوأ وألى فرارا وأالجبسسان كسسل الجبسسان السسذي إذا حضسسر
العدوأ حمل فيهم حتى يكون منه ما شاء الله فقيل يا أبأا هريسسرة كيسسف

هذا قال إن الذي يفر اجترأ على الله ففر وأإن الجبان فرق من الله.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]42[

راشد أبأي محمد مولى بأني عطارد أنه سمع شهر بأن حوشسسب يحسسدثا
قال سمعت بأن عباس يقول يجيء الله تبارك وأتعالى { في ظلل من
الغماما وأالملئكة } ثم ينادي مناد سيعلم أهل الجمع لمن الكرما اليوما
فيقسسول عليكسسم بأأوأليسسائي السسذين اهراقسسوا دمسساءهم ابأتغسساء مرضسساتي

فيتطلعون حتى يدنون.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]43[

صفوان بأن عمر وأعن حوشسب بأسن سسيف السكسسسكي عسسن مالسك بأسن
يخامر قال حدثنا معاذ بأن جبل قسسال ينسسادي منسساد أيسسن المفجعسسون فسسي

سبيل الله فل يقوما إل المجاهدوأن.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]44[
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الحارثا بأن عبيد قال حدثنا أبأو عمران الجوني قال قسسال رسسسول اللسسه
صلى الله عليه وأسسسلم إذا قاتسسل الشسسجعان وأالجبسسان فأعظمهمسسا أجسسرا

الجبان وأإذا تصدق البخيل وأالسخي فأعظمهما أجرا البخيل.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]45[

شعبة بأن الحجاج عن عمارة بأن أبأي حفصة عن حجسسر بأعسسل مسسن هجسسر
عن سعيد بأن جبير في قوله { فصعق من فسسي السسسماوأات وأمسسن فسسي
الرض إل من شاء الله } قال هم الشهداء هم ثنية الله حول العسسرش

متقلدين السيوف.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]46[

هشاما الدستوائي عن يحيى بأن كثير قال حدثني عامر العقيلي أن أبأسسا
هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليسسه وأسسسلم قسسال عسسرض علسسي
أوأل ثلثسسة يسسدخلون الجنسسة وأأوأل ثلثسسة يسسدخلون النسسار فأمسسا أوأل ثلثسسة
يدخلون الجنة فالشهيد وأعبد مملوك أحسن عبادة ربأسه وأنصسسح لسسيده
وأعفيف متعفف ذوأ عيال وأأوأل ثلثسسة يسسدخلون النسسار أميسسر مسسسلط وأذوأ

ثروأة من ل يعطي حقه وأفقير فخور.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]47[

الحريري عن أبأي العلء عن أبأي الحمسسس أراه قسسال بألغنسسي أن أبأسسا ذر
قال ثلثة يحبهم الله وأثلثة يشنؤهم اللسسه فلقيتسسه فقلسست يسسا أبأسسا ذر مسسا
حدثت بألغني عنك تحدثا بأه عن رسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وأسسسلم
أحببسست أن أسسسمعه منسسك قسسال مسسا هسسو قلسست ثلثسسة يحبهسسم اللسسه وأثلثسسة
يشنؤهم الله قال قلته وأسمعته قلت فمن الذين يحبهم الله قال رجل
كان في فئة أوأ سرية فانكشسسف أصسسحابأه فنصسسب نفسسسه وأنحسسره حسستى
قتل أوأ يفتح الله عليه وأرجل كان مع قوما في سسسفر فأطسسالوا السسسرى
حتى أعجبهم أن يمسوا الرض فنزلوا فقاما فتنحى حتى أيقظ أصحابأه
للرحيل وأرجل كان له جار سوء فصسسبر علسسى أذاه حسستى يفسسرق بأينهمسسا
موت أوأ ظعن قلت هؤلء يحبهم الله فمن الذين يشنؤهم قسسال التسساجر

الحلف أوأ البياع الحلف وأالبخيل المنان وأالفقير المختال.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]48[

الوأزاعي عن يحيى بأن أبأي كثير قال قال رسول الله صلى الله عليسسه
وأسلم أفضل الشهداء عند الله السسذين يلقسسون فسسي الصسسف فل يلفتسسون
وأجوههم حتى يقتلسسوا أوألئسسك يتلبطسسون فسسي الغسسرف العلسسى مسسن الجنسسة

يضحك إليهم ربأك إن ربأك إذا ضحك إلى قوما فل حساب عليهم.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]49[

صفوان بأن عمروأ عن زهير أبأي المخارق العبسسسي عسسن عبسسد اللسسه بأسسن
عمروأ قال أل أخبركم بأأفضل الشسسهداء عنسسد اللسسه منزلسة يسسوما القيامسسة
الذين يلقون العدوأ في الصف فإذا وأاجهوا عدوأهم لم يلتفسست يمينسسا وأل
شمال وأاضعا سيفه على عاتقه يقول اللهم إني أجزيسسك نفسسسي اليسسوما
بأما أسلفت في الياما الخاليسسة فيقتسسل عنسسد ذلسسك فسسذلك مسسن الشسسهداء

الذين يتلبطون في الغرف العلى من الجنة حيث شاءوأا.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]50[
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إسماعيل بأن عياش عن عبد العزيز عن عبيد الله بأن علقمة عسن أبأسي
علقمة عن هزاز بأن مالك قال قال لي كعب أل أنبئك يا هزاز بأن مالك
بأأفضل الشهداء عند الله يوما القيامة قال بألى قال المحتسب بأنفسسسه
ثم قال أل أنبئك يا هزاز بأن مالك بأالذين يلسسونهم قلسست بألسسى قسسال مسسن
غرق في بأحره ثم قال أل أنبئك يا هزاز بأن مالسسك بأأقسسل أهسسل الجمعسسة
أجسسرا قلسست بألسسى قسسال مسسن لسسم يسسدرك إل الركعسسة الخيسسرة أوأ السسسجدة
الخيرة ثم قال وأالله ما ينظسسر النسساس إلسسى الشسسهداء يسسوما القيامسسة إل

هكذا ثم رفع بأصره إلى السماء.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]51[

جرير بأن حازما قال حدثني عبد الله بأن عبيسسد بأسسن عميسسر قسسال قيسسل يسسا
رسول الله أي الجهاد أفضل قال من عقر جواده وأاهريق دمه.

 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]52[

أبأي بأكر بأن أبأي مريم قسسال حسسدثني خالسسد بأسسن معسسدان أن رسسسول اللسسه
صلى الله عليه وأسلم قسسال الشسسهداء أمنسساء اللسسه قتلسسوا أوأ مسساتوا علسسى

فرشهم.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]53[

حماد بأن زيد قال حدثنا عبد الله بأن المختار عن عاصم بأن بأهدلسة عسسن
أبأي وأائل ثم شك حماد في بأن وأائل قال لما حضرت خالسسد بأسن الوليسد
الوفاة قال لقد طلبت القتل مظانة فلم يقسسدر لسسي إل أن أمسسوت علسسى
فراشي وأما من عمل شيء أرجى عندي بأعد ل إلسسه إل اللسسه مسسن ليلسسة
بأتها وأأنا متترس بأفرسي وأالسماء تهلني منتظر الصبح حتى نغير على
الكفار ثم قال إذا أنا مت فانظروأا سلحي وأفرسي فاجعلوه عدة فسسي
سبيل الله فلما توفي خرج عمر على جنازته فذكر قوله ما على نساء
أبأي الوليد أن يسفحن على خالسسد مسسن دمسسوعهن مسسا لسسم يكسسن نقعسسا أوأ

لقلقة قال بأن المختار النقع التراب على الرأس وأاللقلقة الصوت.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]54[

جعفر بأن سليمان عن ثابأت البناني أن عكرمة بأن أبأي جهل ترجل يوما
كذا فقال له خالد بأن الوليد ل تفعل فإن قتلك على المسسسلمين شسسديد
قال خل عني يا خالد فإنه قد كان لك مع رسول الله صلى اللسسه عليسسه
وأسلم سابأقة وأإني وأأبأي كنا من أشد الناس على رسول اللسسه فمشسسى

حتى قتل.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قسسال حسسدثنا بأسسن المبسسارك عسسن]55[

معمر عن الزهري عن أبأي بأكر بأن عبد الرحمن بأن الحارثا أن رسول
الله صلى الله عليه وأسلم قال رأيت في المناما كسسأن أبأسسا جهسسل أتسساني
فبايعني فلما أسلم خالد بأن الوليد قيل صسسدق اللسسه رؤيسساك يسسا رسسسول
الله هذا كان لسلما خالد قال ليكونن غيسسره حسستى أسسسلم عكرمسسة بأسسن

أبأي جهل فكان ذلك تصديق رؤياه.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]56[

حماد بأن زيد عن أيوب عن بأن أبأي مليكة قسسال كسسان عكرمسسة بأسسن أبأسسي
جهل يأخذ المصسسحف فيضسعه علسسى وأجهسسه وأيبكسسي وأيقسول كتسساب ربأسسي
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وأكلما ربأي.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]57[

حنظلة بأن أبأي سفيان قال سمعت سالم بأسسن عبسسد اللسسه قيسسل لسسه فيسسم
نزلت هذه الية ليس لك من المر شيء فقال كان رسول الله صسسلى
اللسسه عليسسه وأسسسلم يسسدعو علسسى صسسفوان بأسسن أميسسة وأسسسهيل بأسسن عمسسروأ
وأالحارثا بأن هشاما فنزلت هذه الية { ليس لسسك مسسن المسسر شسسيء أوأ

يتوب عليهم أوأ يعذبأهم فإنهم ظالمون }.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]58[

معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبأيسسه أنسسه سسسمع رسسسول اللسسه
صلى الله عليه وأسلم إذا رفع رأسه من الركسسوع فسسي الركعسسة الخسسرة
من الفجر يقول اللهم العن فلنا وأفلنا بأعد ما يقسسول سسسمع اللسسه لمسسن
حمده ربأنا لك الحمد فأنزل الله تبارك وأتعالى { ليس لسسك مسسن المسسر

شيء أوأ يتوب عليهم أوأ يعذبأهم فإنهم ظالمون }.
 
 حدثنا محمد قال حسسدثنا بأسن رحمسة قسسال سسسمعت عبسسد اللسسه بأسسن]59[

المبارك قال قرأه بأن جريج عن مجاهد في قوله { وأل تحسبن السسذين
قتلوا في سبيل الله أمواتا بأل أحياء عند ربأهم يرزقون } قال يرزقون

من ثمر الجنة وأيجدوأن ريحها وأليسوا فيها.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]60[

إبأراهيم بأن هاروأن الغنوي عن مسلم بأن شداد عن عبيد بأن عمير عن
أبأي بأن كعب قال الشهداء في قباب من رياض بأفناء الجنة يبعث لهسسم
ا فسإذا اشستهوا الغسداء عقسر أحسدهما ون بأهم حوت وأثور يعتركسان فيله
صاحبه فأكلوا من لحمه يجدوأن في لحمه طعم كل طعسساما فسسي الجنسسة

وأفي لحم الحوت طعم كل شراب.
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قسسال حسسدثنا بأسسن المبسسارك عسسن]61[

زائدة بأن قدامة قال أخبرنسسا ميسسسرة الشسسجعي عسسن عكرمسسة عسسن بأسسن
عباس عن كعب قال جنة المأوأى فيها طيسسر خضسسر ترتعسسي فيهسسا أروأاح

الشهداء.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]62[

محمد بأن إسسسحاق قسسال حسسدثني إسسسماعيل بأسسن أميسسة عسسن أبأسسي الزبأيسسر
المكي وأغيره عن بأن عباس قسسال قسسال رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه
وأسلم لما أصيب إخوانكم بأأحد جعل الله أروأاحهسسم فسسي أجسسواف طيسسر
خضر ترد أنهار الجنة وأتأكل من ثمارها وأتأوأي إلسسى قناديسسل مسسن ذهسسب
في ظل العرش فلمسسا وأجسسدوأا طيسسب مطعمهسسم وأرأوأا حسسسن منقلبهسسم
قالوا ياليت إخواننا يعلمون ما أكرمنا الله بأه وأما نحن فيه لئل يزهسسدوأا
في الجهاد وأل ينكلوا عند الحرب فقال اللسسه أنسسا أبألغهسسم عنكسسم فسسأنزل

الله تبارك وأتعالى { وأل تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله }.

 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك قسسال]63[
حدثت عن عبد الرحمن بأن زناد بأن أنعم عن حيان بأن أبأي حبلسسة قسسال
قال رسول الله صلى الله عليه وأسلم إذا استشهد الشهيد أخرج اللسسه
له جسدا كأحسن جسد ثم أمر بأروأحه فأدخل فيه فينظر إلسسى جسسسده
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الذي خرج منه كيف يصنع بأه وأينظر إلى من حوله ممن يتحسسزن عليسسه
فيظن أنهم يسمعونه أوأ يروأنه فينطلق إلى أزوأاجه.

 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]64[

مالك بأن أنس عن إسحاق بأن عبد الله بأن أبأسسي طلحسسة عسسن أنسسس بأسسن
مالك قال أنزل في الذين قتلوا بأبئر معونة قرآن قرأناه حتى نسخ بأعد

بألغوا قومنا أنا لقينا ربأنا فرضي عنا وأرضينا عنه.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]65[

المسعودي قسسال حسسدثنا القاسسسم وأالحكسسم أن حارثسسة بأسسن النعمسسان أتسسى
رسول الله صلى الله عليسسه وأسسسلم وأهسسو ينسساجي جبريسسل فجلسسس وألسسم
يسلم فقال جبريل يا رسول الله أما إن هذا لو سلم لرددنا عليه قسسال
وأهل تعرفه قال نعم هذا من الثمانين السسذين صسسبروأا معسسك يسوما حنيسسن

أرزاقهم وأأرزاق أوألدهم على الله في الجنة.
 
 حدثنا محمد قال حسسدثنا بأسن رحمسة قسسال سسسمعت عبسسد اللسسه بأسسن]66[

المبارك عن بأن لهيعة قال حدثنا سلمان بأن عسامر الشسعباني أن عبسد
الرحمن بأن جحدما الخولني حدثه أنه حضر فضالة بأن عبيد في البحسسر
مع جنازتين أحدهما أصيب بأمنجنيق وأالخر توفي فجلسسس فضسسالة عنسسد
قبر المتوفى فقيل له تركت الشهيد فلم تجلس عنده فقال مسسا أبأسسالي
من أي حفرتيهما بأعثت إن الله تبارك وأتعالى يقول { وأالسسذين هسساجروأا
في سبيل الله ثم قتلوا أوأ ماتوا ليرزقنهسسم اللسسه رزقسسا حسسسنا وأإن اللسسه
لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخل يرضونه } فما تبغسسي أيهسسا العبسسد إذا
دخلسست مسسدخل ترضسساه وأرزقسست رزقسسا حسسسنا وأاللسسه مسسا أبأسسالي مسسن أي

حفرتيهما بأعثت.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]67[

الوأزاعي قال حدثنا يحيى بأن أبأي كثير أن رسول الله صلى الله عليسسه
وأسلم قال من وأضع رجله في ركسسابأه فاصسسل فسسي سسسبيل اللسسه فلسسدغته

هامة أوأ وأقعته دابأة أوأ مات بأأي حتف مات فهو شهيد.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]68[

مالك بأن أنس عن عبد الله بأن عبد الله بأن جسسابأر بأسسن عتيسسك أن عتيسسك
بأن الحارثا وأهو جد عبد الله بأن عبد الله أوأ أبأو أمه أخبره أن جابأر بأن
عتيك أخبره في نسخة له أن عتيك أخبره أن رسسول اللسه صسلى اللسه
عليه وأسلم جاء يعود عبد الله بأن الحارثا فوجده قد غلسسب فصسساح بأسسه
فلم يجبه فاسترجع رسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وأسسسلم وأقسسال غلبنسسا
عليك أبأا الربأيع فصاح النسوة وأبأكين فجعل بأن عتيسسك يسسسكتهن فقسسال
له رسول الله صلى الله عليه وأسلم دعهن فإذا وأجب فل تبكين بأاكيسسة
قالوا وأما الوجوب يا رسول اللسسه قسسال إذا مسسات قسسالت ابأنتسسه وأاللسسه إن
كنت لرجو أن تكون شهيدا فإنك قد قضيت جهازك قسسال رسسسول اللسسه
صلى الله عليه وأسلم إن الله تبارك وأتعالى قد أوأقع أجسسره علسسى قسسدر
نيته وأما تعدوأن الشهادة قالوا القتل في سبيل الله قسسال رسسسول اللسسه
صلى الله عليسسه وأسسسلم الشسسهداء سسسبع سسسوى القتسسل فسسي سسسبيل اللسسه
المبطون شهيد وأالغريق شهيد وأالمطعون شهيد وأصاحب الهدما شهيد

وأصاحب الحريق شهيد وأالمرأة تموت بأجمع شهيد.
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 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]69[

زائدة بأن قدامة قال حدثنا إبأراهيم بأن المهاجر عن طارق بأسسن شسسهاب
قال ذكروأا عند عبد الله الشهداء فقيسسل إن فلنسسا قتسسل يسسوما كسسذا وأكسسذا
شهيدا وأفلنا قتل يوما كذا وأكذا شهيدا فقسسال عبسسد اللسسه لئسسن لسسم يكسسن
شسسهداؤكم إل مسسن قتسسل إن شسسهداؤكم إذا لقليسسل إن مسسن يسستردى مسسن
الجبال وأيغرق في البحور وأتأكله السباع شهداء عند الله يوما القيامة.

 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]70[

حيوة بأن شريح قال أخبرني بأكير بأن عمروأ أن صفوان بأن سليم حدثه
أن أبأا هريرة قال أيستطيع أحدكم أن يقوما فل يفتر وأيصوما فل يفطسسر
ما كان حيا فقيل له يا أبأا هريرة وأمن يطيق هذا فقسسال وأالسسذي نفسسسي

بأيده إن يوما المجاهد في سبيل الله أفضل منه.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]71[

إبأراهيم بأن أبأي عبلة قال حسسدثنا أبأسسو العبيسسد حسساجب سسسليمان بأسسن عبسسد
الملك عن عبد العلى بأن هلل السلمي قسسال قسسال عثمسسان بأسسن عفسسان
لقومه لقد تبين أي وأالله لقد شسسغلتكم عسسن الجهسساد حسستى حقسست علسسي
وأعليكم فمسسن أحسسب أن يلحسسق بأالشسساما فليفعسسل وأمسسن أحسسب أن يلحسسق
بأالعراق فليفعل وأمن أحب أن يلحق بأمصر فليفعل فإن يسسوما المجاهسسد

في سبيل الله كألف يوما للصائم ل يفطر وأالقائم ل يفتر.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]72[

أبأي معن قال حدثنا أبأو عقيل عن أبأي صالح مسسولى عثمسسان قسسال قسسال
عثمان بأن عفان في مسجد الخيف بأمنى يا أيهسسا النسساس إنسسي سسسمعت
حديثا من رسول الله صلى الله عليه وأسلم قسسد كنسست كتمتكمسوه ضسنا
بأكم وأقد بأدا لي أن أبأديه نصيحة لله وألكم سمعت رسسسول اللسسه صسسلى
الله عليه وأسلم يقول يوما فسسي سسسبيل اللسه خيسسر مسن ألسسف يسوما فيمسسا

سواه فلينظر كل امرئ منكم لنفسه.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]73[

جويبر عن الضحاك في قوله { كتب عليكم القتسسال وأهسسو كسسره لكسسم }
قال فنزلت آية القتال فكرهوها فلما بأيسسن اللسسه عسسز وأجسسل ثسسواب أهسسل
ن الحيساة ا أعسد اللسه لهسل القتسال م القتال وأفضسيلة أهسل القتسال وأم
وأالرزق لهم لسسم يسسؤثر أهسسل اليقيسسن بأسسذلك علسسى الجهسساد شسسيئا فسسأحبوه
وأرغبوا فيه حتى أنهم يستحملون النبي صلى الله عليه وأسلم فإذا لسسم
يجد ما يحملهم تولوا وأأعينهم تفيض من السسدمع حزنسسا أن ل يجسسدوأا مسسا

ينفقون وأالجهاد فريضة من فرائض الله.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قسسال حسسدثنا بأسسن المبسسارك عسسن]74[

عثمان بأن عطاء عن أبأيه عن بأن عباس قوله { ما لكم ل تقاتلون في
سبيل الله } قال وأفي المستضعفين.

 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قسسال حسسدثنا بأسسن المبسسارك عسسن]75[

معمر عن قتادة قوله { وألمسسا رأى المؤمنسسون الحسسزاب قسسالوا هسسذا مسسا
وأعدنا الله وأرسوله وأصدق الله وأرسوله } قال أنزل اللسسه فسسي سسسورة
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البقرة { أما حسبتم أن تدخلوا الجنة وألما يأتكم مثل الذين خلسسوا مسسن
قبلكسسم مسسستهم البأسسساء وأالضسسراء وأزلزلسسوا } { وألمسسا رأى المؤمنسسون
الحزاب قالوا هذا ما وأعسسدنا اللسسه وأرسسسوله } لقسسوله { أما حسسسبتم أن

تدخلوا الجنة }.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]76[

سليمان بأن المغيرة عن ثابأت عن أنس قال قال عمي أنس بأن النضر
سميت بأه لم يشهد بأدرا مع رسول الله صلى الله عليسسه وأسسسلم فكسسبر
عليه فقال أوأل مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وأسلم غيبسست
عنه أما وأالله لئن أراني الله مشهدا مع رسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه
وأسلم فيما بأعد ليريسسن اللسسه كيسسف أصسسنع قسسال فهسساب أن يقسسول غيرهسسا
فشهد مع رسسسول اللسسه صسلى اللسسه عليسسه وأسسسلم يسسوما أحسسد مسن العسساما
المقبل فاستقبله سعد بأن معاذ فقال يسسا أبأسسا عمسسروأ وأاهسسا لريسسح الجنسسة
أجدها دوأن أحد فقاتل حتى قتل وأوأجد في جسده بأضسسع وأثمسسانون أثسسرا
من بأين ضربأة وأرمية وأطعنسسة فقسسالت عمسستي الربأيسسع بأنسست النضسسر فمسسا
عرفت أخي إل بأبنانه قال وأنزلسست هسسذه اليسسة { مسسن المسسؤمنين رجسسال
صدقوا ما عاهدوأا الله عليه فمنهم من قضى نحبه وأمنهسسم مسسن ينتظسسر

وأما بأدلوا تبديل }.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]77[

مسعر بأن كداما عن أبأي بأكر بأن حفص قال قرأ رسول الله صلى الله
عليه وأسلم يوما بأدر { وأسارعوا إلى مغفرة مسسن ربأكسسم وأجنسسة عرضسسها
السماوأات وأالرض } فقال رجل من النصار يقال له بأن قسم بأخ بأسسخ
فقال أبأو بأكر بأن حفص وأبأخ على وأجهين على التعجسسب وأعلسسى النكسسار
فقال عليه السلما ما أردت بأقولك بأخ بأخ فقال يا رسسسول اللسسه علمسست
أني إن دخلتها كان لي فيها سعة قال أجسسل ثسسم إن بأسسن قسسسم قسسال يسسا
رسول الله كم بأينسسي وأبأينهسسا قسسال أن تلقاهسسا وألء القسسوما فتصسسدق اللسسه
فألقى تمرات كن في يده وأقال تخلى من طعاما الدنيا ثم تقدما فقاتل

حتى قتل.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]78[

جرير بأن حازما عن يزيد بأن حازما عن عكرمة مسسولى بأسسن عبسساس قسسال
كان عمروأ بأن الجموح شيخ من النصار أعرج فلما خسسرج النسسبي صسسلى
الله عليه وأسلم إلى بأدر قال لبنيه أخرجوني فذكر للنبي عرجه وأحاله
فأذن لسسه فسسي المقسساما فلمسسا كسسان يسسوما أحسسد خسسرج النسساس فقسسال لبنيسسه
أخرجوني فقالوا قد رخص لك رسول الله صلى الله عليه وأسلم وأأذن
قال هيهات منعتموني الجنة بأبدر وأتمنعونيها بأأحسسد فخسسرج فلمسسا التقسسى
الناس قال لرسول الله أرأيت إن قتلت اليوما أطأ بأعرجتي هذه الجنسسة
قال نعم قال فوالذي بأعثك بأالحق لطأن بأها الجنة اليوما إن شسساء اللسسه
فقال لغلما له كان معه يقال له سليم ارجع إلى أهلك قال وأما عليسسك
أن أصيب اليوما خيرا معك قسسال فتقسسدما إذا قسسال فتقسسدما العبسسد فقاتسسل

حتى قتل ثم تقدما وأقاتل هو حتى قتل.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]79[

رجل عن عمروأ بأن الحارثا عن سعيد بأسسن هلل أن سسسليمان بأسسن أبأسسان
حدثه أن رسول الله صلى اللسه عليسسه وأسسلم لمسا خسسرج إلسسى بأسدر أراد
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سعد بأن خيثمة وأأبأوه أن يخرجا جميعا فذكروأا ذلسسك للنسسبي صسسلى اللسسه
عليه وأسلم فأمرهما أن يخسسرج أحسسدهما فاسسستهما فخسسرج سسسهم سسسعد
فقال أبأوه آثرني بأها يا بأني فقال يا أبأت إنها الجنة لو كان غيرها آثرتك
بأه فخرج سعد مع النبي صلى الله عليه وأسلم فقتل يوما بأدر ثسسم قتسسل

خيثمة من العاما المقبل يوما أحد.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]80[

معمر قال أخبرني ثمامة بأن عبد الله بأن أنس أنه سمع أنس بأن مالك
يقول لما طعن حراما بأن ملحان وأكان خاله يوما بأئر معونة قسسال بأالسسدما

هكذا فنضحه على وأجهه وأرأسه ثم قال فزت وأرب الكعبة.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قسسال حسسدثنا بأسسن المبسسارك عسسن]81[

معمر وأيونس عن الزهري قال زعسسم عسسروأة بأسسن الزبأيسسر أن عسسامر بأسسن
فهيرة قتل يومئذ فلسسم يوجسسد جسسسده حيسسن دفنسسوه يسسروأن أن الملئكسسة

دفنته.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]82[

مالك بأن أنس عن إسحاق بأن عبد الله بأن أبأسسي طلحسسة عسسن أنسسس بأسسن
مالك قال دعا رسول الله صلى اللسسه عليسسه وأسسسلم علسسى السسذين قتلسسوا
أصحاب بأئر معونة ثلثين غداة يدعو على رعل وأذكوان وأعصية عصسسوا
الله وأرسوله قال وأأنزل في الذين قتلوا بأبئر معونة قرآن قرأناه حسستى

نسخ بأعد بألغوا قومنا أنا قد لقينا ربأنا فرضي عنا وأرضينا عنه.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]83[

سليمان بأن المغيرة عن ثابأت عن أنس قال انطلق حارثسسة بأسسن عمسستي
الربأيع نظارا يوما بأدر وأما انطلق لقتسسال فأصسسابأه سسسهم فقتلسسه فجسساءت
عمتي أمه إلى النبي صلى الله عليه وأسلم فقالت يسسا رسسسول اللسسه ان
ابأني حارثة ان يكن في الجنة أصسسبر وأأحتسسسب وأإل فسسسترى مسسا أصسسنع

فقال يا أما حارثة انها جنات كثيرة وأان حارثة في الفردوأس العلى.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]84[

حميد عن أنس أن أبأا طلحة كان يرمي بأيسسن يسسدي رسسسول اللسسه صسسلى
الله عليه وأسلم فكان النبي صلى الله عليسسه وأسسسلم يرفسسع رأسسسه مسسن
خلفه لينظر أين تقع نبله فيتطاوأل أبأو طلحة بأصسسدره يقسسي بأسسه رسسسول
الله صلى الله عليه وأسلم وأيقول هكذا يا نبي الله جعلني اللسسه فسسداك

نحري دوأن نحرك.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]85[

سفيان بأن عيينة عن علي بأن زيد بأن جدعان عن سسسعيد بأسسن المسسسيب
قال قال عبد الله بأن جحش يوما أحد اللهم إني أقسم عليك أن نلقسسى
العدوأ فإذا لقينا العدوأ أن يقتلوني ثم يبقروأا بأطني ثم يمثلسسوا بأسسي فسسإذا
لقيتك سألتني فيم هذا فأقول فيك فلقي العدوأ ففعل وأفعسسل ذلسسك بأسسه

قال بأن السيب فإني لرجو أن يبر الله آخر قسمه كما بأر أوأله.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]86[

إسرائيل بأن أبأي إسحاق قال حسسدثنا سسسعيد بأسسن مسسسروأق قسسال حسسدثني
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مسلم بأن صبيح قال قال عمروأ بأن الجموح لبنيه منعتموني الجنة بأبدر
وأالله لئن بأقيت فبلغ ذلك عمر فلقيه فقال أنت القائل كذا وأكسسذا قسسال
نعم قال فلما كان يوما أحد قال عمر لم يكسسن لسسي هسسم غيسسره فطلبتسسه

فإذا هو في الرعيل الوأل.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]87[

عبد الرحمن بأن زيد بأن أسلم عن أبأيه أن عمر بأن الخطاب لما فرض
للناس فرض لعبد الله بأن حنظلة ألفي درهم فأتاه طلحة بأسسابأن أخ لسسه
ففرض له دوأن ذلك فقال يا أمير المؤمنين فضلت هذا النصاري على
بأن أخي قال نعم لني رأيت أبأاه يسسستن يسسوما أحسسد بأسسسيفه كمسسا يسسستن

الجمل.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]88[

محمد بأن إسحاق قال حدثني الحصين بأن عبد الرحمن بأسن عمسسروأ بأسن
سعد بأن معاذ عن محمود بأن عمروأ عن يزيسسد بأسسن السسسكن أن رسسسول
الله صلى الله عليه وأسسسلم لمسسا لحمسسه القتسسال يومئسسذ يعنسسي يسسوما أحسسد
وأخلص إليه وأكان رسول الله صلى الله عليه وأسسسلم قسسد ثقسسل وأظسساهر
بأين درعين يومئذ وأدنا منه العدوأ فذب عنه المصسسعب بأسسن عميسسر حسستى
قتل وأأبأو دجانة سماك بأن خرشة حسستى كسسثرت فيسسه الجراحسسة وأأصسسيب
وأجه رسول الله صلى الله عليه وأسلم وأثلمت ربأاعيته وأكلمسست شسسفته
وأأصيبت وأجنته فقال عند ذلك من رجل يبيع لنا نفسه فوثب فتية مسسن
النصار خمسة فيهم زياد بأن السكن فقتلوا حتى كان آخرهم زيسساد بأسسن
السكن فقاتل حتى أثبت ثم ثاب إليه ناس من المسلمين فقاتلوا عنه
حتى أجهضوا عنه العدوأ فقال رسول الله صلى الله عليسسه وأسسسلم أدن
مني وأقد أثبتته الجراحة فوسده رسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وأسسسلم

قدمه حتى مات عليها وأهو زياد بأن السكن.
 
 حدثنا محمد قال حسسدثنا بأسن رحمسة قسسال سسسمعت عبسسد اللسسه بأسسن]89[

المبارك عن سفيان بأن عيينة قال لنا أصيب مع رسول الله صلى الله
عليه وأسلم يوما أحد نحو من ثلثين كلهم يجيء حتى يجثو بأين يديه أوأ
قال يتقدما بأين يديه ثم يقول وأجهي لوجهسسك الوقسساء وأنفسسسي لنفسسسك

الفداء وأعليك سلما الله غير مودع.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]90[

أبأي بأشر وأرقاء بأن عمر اليشكري عن بأن أبأي نجيح عسسن أبأيسسه أن رجل
مر على رجل من النصار وأهو يتشحط في دمه فقال يا فلن أشعرت
أن محمدا قد قتل قسسال النصسساري إن كسسان محمسسد قسسد قتسسل فقسسد بألسسغ

فقاتلوا عن دينكم.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]91[

إسحاق بأن يحيى بأن طلحة قال حدثني عيسى بأن طلحة بأن عبيد الله
وما أحسد عن عائشة قالت أخبرني أبأي قسال كنست فسي أوأل مسن فساء ي
فرأيت رجل مع رسول الله صسسلى اللسسه عليسسه وأسسسلم يقاتسسل دوأنسسه أراه
قسسال وأيحميسسه قلسست كسسن طلحسسة حيسسث فسساتني مسسا فسساتني وأبأينسسي وأبأيسسن
المشركين رجل أنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وأسسسلم منسسه
وأهو يخطف السعي تخطفا ل أحفظه حتى دفعت إلى النبي صلى الله
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عليه وأسلم فإذا حلقتان من المغفر قد نشبتا فسسي وأجهسسه وأإذا هسسو أبأسسو
عبيدة فقال النبي صلى الله عليه وأسلم عليكم صسساحبكم يريسسد طلحسسة
وأقد نزف فلم ينظر إليسسه وأأقبلنسسا إلسسى النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وأسسسلم
فأرادني أبأو عبيدة على أن أتركه فلم يزل بأي حتى تركته فأكب علسسى
رسول الله صلى الله عليه وأسسسلم فأخسسذ حلقسسة قسسد نشسسبت فسسي وأجسسه
رسول الله صلى الله عليه وأسلم فكره أن يزعزعهسسا فيشسستكي النسسبي
صلى الله عليه وأسلم فأزما عليها بأثنيته ثم نهسسض عليهسسا فنسسدرت ثنيتسسه
وأنزعها فقلت دعني فأتى فطلب إلي فأكب علسسى الخسسرى فصسسنع بأهسسا

مثل ذلك فنزعها وأندرت ثنيته فكان أبأو عبيدة اهتم الثنايا.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك قسسال]92[

وأأخبرني أيضا إسحاق بأن يحيسسى قسسال أخسسبرني موسسسى بأسسن طلحسسة أن
طلحة رجع بأسبع وأثلثين أوأ خمس وأسبعين بأين ضسسربأة وأطعنسسة وأرميسسة
ربأع فيها جبينه وأقطع فيها عرق نسائه وأشلت أصسسبعه هسسذه السستي تلسسي

البأهاما.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]93[

محمد بأن إسحاق قال حدثني يحيى بأن عباد عسسن أبأيسسه عسسن جسسده عسسن
الزبأير قال سمعت رسول الله صسسلى اللسسه عليسسه وأسسسلم يقسسول يومئسسذ

أوأجب طلحة.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك قسسال]94[

وأأخبرني أيضسسا قسسال أخسسبرني محمسسد بأسسن سسسعد أن عبسسد اللسسه بأسسن عبسسد
الرحمن بأن أبأي صعصعة قال قال رسول الله صلى الله عليسسه وأسسسلم
من ينظر لي ما فعل سعد بأن الربأيع فقسسال رجسسل مسسن النصسسار أنسسا يسسا
رسول الله قال فخرج يطوف في القتلى حتى وأجد سعدا جريحسسا قسسد
أثبت بأآخر رمق فقال يا سعد إن رسول الله صسسلى اللسسه عليسسه وأسسسلم
أمرني أن أنظر له أمن الحياء أنسست أما فسسي المسسوات قسسال فسسإني فسسي
الموات أبألغ رسول الله صلى الله عليه وأسلم مني السسسلما وأقسسل لسسه
ان سعدا يقول لك جزاك الله عنا خير مسسا جسسزى نبيسسا عسسن أمتسسه وأأبألسسغ
قومك عني السلما وأقل لهم أن سعدا يقول لكم انه ل عذر لكسسم عنسسد

الله إن خلص إلى نبيكم وأفيكم عين تطرف.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]95[

وأهب بأن قطن عن عبيد بأن عمير قال وأقسسف رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه
عليه وأسلم على مصعب بأن عمير وأهو منجحف على وأجهسسه يسسوما أحسسد
شهيد وأكان صاحب لسسواء رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وأسسسلم فقسسال
رسول الله { من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوأا الله عليه فمنهسسم
من قضى نحبه وأمنهم من ينتظر وأما بأدلوا تبديل } ثم إن رسول اللسسه
صلى الله عليه وأسلم يشهد عليكم أنكم شهداء عند الله يوما القيامسسة
ثم أقبل من النسساس فقسسال يسسا أيهسسا النسساس ائتسسوهم وأزوأروأهسسم وأسسسلموا
عليهم فوالذي نفسي بأيده ل يسسلم عليهسم أحسد إلسسى يسوما القيامسة إل

ردوأا عليه السلما.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]96[

شعبة عن سعد بأن إبأراهيم عن أبأيه أن عبسسد الرحمسسن بأسسن عسسوف أتسسي
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بأطعاما وأكان صائما فقال قتل مصعب بأن عمير وأهو خير منسسي فكفسسن
في بأردة ان غطي رأسه بأدت رجله وأان غطي رجله بأدا رأسه وأأراه
قال وأقتل حمزة وأهو خير مني ثم بأسط لنا من الدنيا ما بأسط أوأ قال
أعطينا من الدنيا ما أعطينا وأقد خشيت أن تكون حسسسناتنا عجلسست لنسسا

ثم جعل يبكي حتى ترك الطعاما.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]97[

سفيان بأن عيينة عن أمي المسسرادي قسسال قسسال أبأسسو العبيسسدين لعبسسد بأسسن
مسعود يا أصحاب محمد ل تختلفوا فتشقوا علينا ثم قال رحمسسك اللسسه
أبأا العبيدين إنما أصحاب محمد صلى الله عليه وأسلم الذين دفنوا معه

في البروأد.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]98[

سفيان بأن عيينة قال حدثني أبأو الزبأير عن جابأر بأن عبد الله قسسال لمسسا
أراد معاوأية أن يجري الكظامة قال قيل من كان له قتيل فليأت قتيله
يعني قتلى أحد قال فأخرجناهم رطابأا يتثنون قال فأصسسابأت المسسسحاة
أصبع رجل منهم فانفطرت دما قال أبأو سسسعيد الخسسدري وأل ينكسسر بأعسسد

هذا منكر أبأدا.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبسسارك عسسن]99[

أسامة بأن زيد قال أخبرني إسماعيل بأن أمية عن رجل عن بأن عباس
قال لما استشهد الشهداء بأأحد وأنزلوا منازلهم رأوأا منازل أنسساس مسسن
أصسسحابأهم لسم يستشسسهدوأا وأهسسم مستشسهدوأن قسالوا فكيسف بأسأن يعلسسم
أصحابأنا ما أصبنا من الخير عند الله فأنزل { وأل تحسبن السسذين قتلسسوا

في سبيل الله أمواتا بأل أحياء عند ربأهم يرزقون } إلى آخرها.
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبارك عن]100[

اب عمسر جرير بأن حازما قال سمعت الحسن يقول لما حضر النساس بأ
وأفيهم سهيل بأسسن عمسسروأ وأأبأسسو سسسفيان بأسسن حسسرب وأتلسسك الشسسيوخ مسسن
قريش فخرج آذنه فجعل يأذن لهل بأدر لصهيب وأبألل وأأهل بأدر وأكان
وأالله بأدريا وأكان يحبهم وأكان قد أوأصى بأهم فقال أبأو سفيان ما رأيت
وس ل يلتفست إلينسا فقسال كاليوما قط انه يؤذن لهذه العبيسد وأنحسن جل
سهيل بأن عمروأ وأيا له من رجل ما كان أعقله أيهسسا القسسوما إنسسي وأاللسسه
لقد أرى الذي في وأجوهكم فإن كنتم غضسسابأا فاغضسسبوا علسسى أنفسسسكم
دعي القوما وأدعيتم فأسرعوا وأأبأطأتم أما وأالله لمسسا سسسبقوكم بأسسه مسسن
الفضل فيما ل تروأن أشد عليكم فوتا من بأابأكم هذا السسذي تنافسسسونهم
عليه ثم قال أيها القسسوما إن هسسؤلء القسسوما قسسد سسسبقوكم بأمسسا تسسروأن فل
سبيل لكم وأالله إلى ما سبقوكم إليسسه وأانظسسروأا هسسذا الجهسساد فسسالزموه
عسى أن يرزقكم شهادة ثم نفض ثوبأه فلحق بأالشسساما فقسسال الحسسسن

صدق وأالله ل يجعل الله عبدا أسرع إليه كعبد أبأطأ عنه.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قسسال سسسمعت عبسسد اللسسه بأسسن]101[

المبارك عن السود بأسسن شسسيبان السدوأسسسي عسسن أبأسسي نوفسسل بأسسن أبأسسي
عقرب قال خرج الحارثا بأن هشاما من مكة فجسسزع أهسسل مكسسة جزعسسا
شسسديدا فلسسم يبسسق أحسسد يطعسسم إل خسسرج يشسسيعه حسستى إذا كسسان بأسسأعلى
البطحاء أوأ حيث شاء الله من ذلك وأقف وأوأقف النسساس حسسوله يبكسسون
فلما رأى جزع الناس قال يا أيها النسساس إنسسي وأاللسسه مسا خرجسست رغبسسة
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بأنفسي عن أنفسكم وأل اختيار بألد عسن بألسدكم وألكسن كسسان هسسذا المسسر
فخرجت فيه رجال من قريش وأالله ما كانوا من ذوأي أنسابأها وأل فسسي
بأيوتاتها فأصبحنا وأالله لو أن جبال مكة ذهب فأنفقناها في سبيل اللسسه
ما أدركنا يوما من أيامهم وأأيم الله لئن فاتونا بأه فسسي السسدنيا لنلتمسسسن
أن نشاركهم في الخرة فاتقى الله امرؤ خرج غازيا فتوجه غازيا إلسسى

الشاما وأأتبعه ثقله فأصيب شهيدا.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبارك عن]102[

معمر قال حدثني عطاء الخراساني عن سعيد بأن المسسسيب قسسال لمسسا
كان خلفة أبأي بأكر تجهز بألل للخروأج إلى الشاما فقال أبأو بأكر رضسسى
الله تعالى عنه ما كنت أراك يا بألل تدعنا على هذه الحسسال لسسو أقمسست
معنا فأعنتنا فقال ان كنت إنما أعتقتني للسسه فسسدعني أذهسسب إلسسى اللسسه
وأإن كنت أعتقتني لنفسك فاحبسني عندك فأذن له فخرج إلى الشسساما

فمات بأها.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبارك عن]103[

صفوان بأن عمر قال حدثني عبد الرحمن بأن جبير بأسسن نفيسسر عسسن أبأيسسه
قال جلسنا إلى المقداد بأسسن السسسود بأدمشسسق وأهسسو يحسسدثنا وأهسسو علسسى
تابأوت ما بأه عنه فضل فقال له رجل لو قعدت العاما عسسن الغسسزوأ قسسال
أبأت البحوثا يعني سورة التوبأة قال الله تبارك وأتعسسالى انفسسروأا خفافسسا

وأثقال قال أبأو عثمان بأحثت المنافقين.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبارك عن]104[

ك أن أبأسا ن زيسد وأثسابأت عسن أنسس بأسن مال حماد بأن سلمة عن علي بأ
طلحة قرأ هذه الية انفروأا خفافا وأثقال فقال أمرنا الله تبارك وأتعالى
وأاستنفرنا شيوخا وأشبابأا جهزوأني فقال بأنوه يرحمك اللسسه قسسد غسسزوأت
على عهد النبي صلى الله عليه وأسلم وأأبأسي بأكسسر وأعمسسر فنحسسن نغسزوأا
عنك الن فغزا البحر فمات فطلبوا جزيرة يدفنونه فلم يقسسدروأا عليهسسا

إل بأعد سبعة أياما وأما تغير.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال حدثنا بأسسن المبسسارك عسسن]105[

الوأزاعي قال حدثنا سعيد بأن جبلسسة قسسال حسسدثني طسساوأس اليمسساني أن
رسول الله صلى الله عليه وأسلم قال إن الله بأعثني بأالسيف بأين يدي
الساعة وأجعل رزقي تحت ظل رمحي وأجعل الذل وأالصغار على مسسن

خالفني وأمن تشبه بأقوما فهو منهم.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبارك عن]106[

يونس بأن أبأي إسحاق عن العيزار بأن حريث قال قال خالد بأسسن الوليسسد
ما أدري من أي يومين أفر يوما أراد الله أن يهدي لسسي فيسسه شسسهادة أوأ

من يوما أراد أن يهدي لي فيه كرامة.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبارك عن]107[

بأن عيينة عن إسماعيل بأن أبأي خالد عسسن مسسولى لل خالسسد بأسسن الوليسسد
قال قال خالد بأن الوليد ما من ليلة يهسسدى إلسسي فيهسسا عسسروأس أنسسا لهسسا
محب أوأ أبأشر فيها بأغلما أحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد

في سرية أصبح فيها العدوأ.
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 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبارك عن]108[

هشيم بأن بأشير عن داوأد بأن عمروأ عن بأسر بأن عبيد الله عسسن سسسمرة
بأن فاتك السدي قال ما أحب أن امرأتي أصسسبحت نفسسسا بأغلما وأل أن
فرسي أصبحت بأعطفة على مهرة وألوددت أنسسه ل يسسأتي علسسي يسسوما إل
عدا علي فيه قرني من المشركين عليسسه لمتسسه ان قتلنسسي قتلنسسي وأإن

قتلته عدا علي مثله ما بأقيت.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال قال بأسسن المبسسارك بأمثسسل]109[

هذا السناد عن سمرة قال قسسال النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وأسسسلم نعسسم
الفتى سمرة لو أخذ من لمته وأشمر من مئزره ففعل ذلسسك أخسسذ مسسن

لمته وأشمر مئزره.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبارك عن]110[

محمد بأن عمروأ النصاري عن علي بأن زيد أن عطيسسة بأسسن أبأسسي عطيسسة
أخبره أنه رأى بأن أما مكتوما يوما مسسن أيسساما الكوفسسة عليسسه درع سسسابأغة

يجرها في الصف.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبارك عن]111[

موسى بأن علي بأن ربأاح قال سمعت أبأي يقسسول سسسمعت عبسسد العزيسسز
بأن مروأان يحدثا عن أبأي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليسسه

وأسلم شر ما في الرجل شح هالع وأجبن خالع.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبارك عن]112[

إسماعيل بأن عياش قال حدثني سسسعيد بأسسن عبسسد اللسسه عسسن الهيثسسم بأسسن
مالك عن شيخ من الجند وأكان شجاعا فلما حضر قال كم من مشسسهد
شهدته وأكم مسسن مجمسسع حضسسرته وألسسم أرزق الشسسهادة ل نسسامت عيسسون

الجبناء.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبارك عن]113[

بأن لهيعة قال حدثني الحارثا بأن يزيد عن علي بأسسن ربأسساح قسسال أقبلسست
الروأما يوما فسسي جمسسع كسسثير مسسن السسروأما وأنصسسارى العسسرب عليهسسم ينسساق
البطريق فقال بأعض الناس لبعض إنه قد حضسسركم جمسسع عظيسسم فسسإن
رأيتم أن تتأخروأا إلى نواظير الشاما بأيرين وأقسسديس وأتكتبسسوا إلسسى أبأسسي
بأكر فيمدكم فقال هشاما بأن العاص ان كنتم تعلمون إنمسسا النصسسر مسسن
عند العزيز الحكيم فقاتلوا القوما وأإن كنتسسم تنتظسسروأن نصسسرا مسسن عنسسد
أبأي بأكر ركبت راحلتي حتى ألحق بأه فقال بأعض القوما مسسا تسسرك لكسسم
هشاما بأن العاص مقال فقاتلوا قتال شديدا فقتل من المسسسلمين بأشسسر
كثير وأقتل هشاما بأن العاص وأهسسزما اللسسه السسروأما وأقتسسل ينسساق البطريسسق
فمر رجل بأهشاما بأن العاص وأهو قتيسسل فقسسال رحمسسك اللسسه هسسذا السسذي

كنت تبغي.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبارك عن]114[

جرير بأن حازما قال سمعت عبد الله بأن عبيد بأن عمير يقول مر عمروأ
بأن العاص فطاف بأالبيت فرأى حلقسسة مسسن قريسسش جلوسسسا فلمسسا رأوأه
قالوا أهشاما كان أفضل في أنفسكم أوأ عمروأ بأسسن العسساص فلمسسا فسسرغ
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من طوفه جاء فقاما عليهم فقال اني قد علمت أنكسسم قسسد قلتسسم شسسيئا
حين رأيتموني فما قلتم قالوا ذكرناك وأهشاما فقلنا أيهما أفضل فقال
سأخبركم عن ذلك إنسسا شسسهدنا اليرمسسوك فبسسات وأبأسست فسسي سسسبيل اللسسه
وأأسأله إياها فلما أصبحنا رزقها وأحرمتها ففي ذلسسك تسسبين لكسسم فضسسله

علي.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبارك عن]115[

أبأي عمر مولى بأني أمية قال حدثني محمد بأن أبأسسي سسسفيان الجمحسسي
أخي عمروأ بأن عبد الله بأن صفوان قال حدثني محمد بأسسن السسسود بأسسن
خلف بأن بأياضة الخزاعي قال إنا لجلوس في الحجر وأناس من قريش
إذ قيل قدما الليلسسة عمسسر بأسسن العسساص مسسن مصسسر فمسسا أكسسبر بأسسأن دخسسل
فابأتدرناه بأأبأصارنا فلمسا طساف دخسل الحجسر وأصسلى ركعستين ثسم قسال
كأنكم قد قرضتموني بأهنسست فقسسال القسسوما لسسم نسسذكر إل خيسسرا ذكرنسساك
وأهشاما فقال بأعضنا هذا أفضل وأقال بأعضنا هسسذا أفضسسل فقسسال عمسسروأ
سأخبركم عن ذلك إنسا أسسلمنا فأحببنسا رسسسول اللسه صسلى اللسه عليسسه
وأسلم وأناصحناه فذكر يوما اليرموك فقال أخذ بأعمود الفسطاط حسستى
اغتسسسل وأتحنسسط وأتكفسسن ثسسم أخسسذ بأعمسسود الفسسسطاط حسستى اغتسسسلت
وأتحنطت وأتكفنت ثم اعترضنا على الله تبارك وأتعالى فقبله فهو خيسسر
مني ثلثا مرات قبله فهو خير مني قبله فهو خير مني قسسال أبأسو عمسسر
قال عمروأ بأن شعيب علق عمروأ يوما اليرمسسوك سسسبعين سسسيفا بأعمسسود

فسطاطه قتلوا من بأني سهم.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبارك عن]116[

عمر بأن سعيد قال حسسدثني بأسسن سسسابأط أوأ غيسسره عسسن أبأسسي الجهسسم بأسسن
حذيفة العدوأي قال انطلقت يوما اليرموك أطلب بأن عمي وأمعي شنة
من ماء وأاناء فقلت إن كان بأه رماق سسسقيته مسسن المسساء وأمسسسحت بأسسه
وأجهه فإذا أنا بأه ينشغ فقلت أسقيك فأشار أن نعم فإذا رجل يقول آه
فأشار بأن عمي أن أنطلق إليه فإذا هو هشاما بأسسن العسساص أخسسو عمسسروأ
بأن العاص فأتيته فقلت أسقيك فسمع آخر يقول آه فأشسسار هشسساما أن
أنطلق بأه إليه فجئته فإذا هو قد مات ثم رجعت إلسسى هشسساما فسسإذا هسسو

قد مات ثم أتيت بأن عمي فإذا هو قد مات.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبارك عن]117[

بأن لهيعة قال حدثني بأكير بأن الشج عسسن بأسسن عمسسر قسسال ترافقسست أنسسا
وأعبد الله بأن مخرمة وأسسسالم مسسولى أبأسسي حذيفسسة عسساما اليمامسسة فكسسان
الرعي على كل امرئ منا يوما فلما كان يوما تواقعوا كان الرعي علي
فأقبلت فوجدت عبد الله بأن مخرمة صريعا فسسوقعت عليسسه فقسسال هسسل
أفطر الصائم فقلت ل قال فاجعل لي في هذا المجن ما لعلسسي أفطسسر

ففعلت ثم رجعت إليه فوجدته قد قضى 
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبارك عن]118[

إبأراهيم بأن حنظلة عن أبأيه أن سالم مولى أبأي حذيفة قيل لسسه يومئسسذ
في اللوى أي تحفظ بأه فقال غيسسره تخشسسن مسسن نفسسسك شسسيئا فتسسولي
اللوى غيرك فقال بأئسسس حامسسل القسسرآن أنسسا إذا فقطعسست يمينسسه فأخسسذ
اللوى بأيساره فقطعت يساره فاعتنق اللوى وأهو يقول { وأمسسا محمسسد
إل رسول } { وأكأي من نبي قاتل معه ربأيون كثير } فلما صرع قيسسل
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لصحابأه ما فعل أبأو حذيفة قيل قتسسل قسسال فمسسا فعسسل فلن لرجسسل قسسد
سماه قيل قتل قال فاضجعوني بأينهما.

 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبارك عن]119[
جعفر بأن حبان وأالمبارك عن الحسن في قوله وأكسسأي مسسن نسسبي قاتسسل

معه ربأيون كثير قال جعفر علماء صبر وأقال بأن المبارك أتقياء صبر.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبارك عن]120[

حنظلة بأن أبأي سفيان عن بأن سابأط أن عائشة احتبست على رسسسول
الله صلى الله عليه وأسلم فقال ما حبسك فقالت سمعت قارئسسا يقسسرأ
فذكرت من حسن قراءته فأخذ رداءه فخرج فإذا هو سالم مولى أبأسسي

حذيفة فقال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك.
 
 حدثنا محمد قال حدثنا بأن رحمة قال سمعت بأن المبارك عن]121[

عبيد الله بأن الوازع قال سمعت أيسوب السسسختياني يحسدثا عسن بأعسسض
بأني أنس بأن مالك قال عبيد الله أراه ثمامة بأن عبد الله بأن أنس عن
ماس ن ش ن قيسس بأ أنس بأن مالك قال مررت يوما اليمامسة بأثسابأت بأ
وأهو يتحنط فقلت يا عم أل ترى ما يلقى المسلمون وأأنسست ههنسسا قسسال
فتبسم ثم قال الن يا بأن أخ فلبس سسسلحه وأركسسب فرسسسه حسستى أتسسى
الصسسف فقسسال أف لهسؤلء وأمسسا يصسسنعون وأقسسال للعسسدوأ أف لهسسؤلء وأمسسا
يعبدوأن خلوا عن سبيله يعني فرسه حتى أصلي بأحرها فحمسسل فقاتسسل
حتى قتل وأصلى الله علسسى محمسسد النسسبي وأآلسسه وأسسسلم تسسسليما الجسسزء

الثاني بأسم الله الرحمن الرحيم عليه توكلت وأبأه أستعين.
 
 أخبرنا الشيخ أبأو الحسين محمد بأن أحمد بأن محمد البأنوسي]122[

الصيرفي قراءة عليه بأبغداد وأأنا حاضر اسمع في جمادى الوألى سسسنة
خمس وأخمسين وأأربأعمائة قال أخبرنا أبأو إسحاق إبأراهيسسم بأسسن محمسسد
بأن الفتح الجلي المصيصي قال حدثنا أبأو يوسف محمد بأن سفيان بأسسن
موسى الصفار سسسنة سسست عشسسرة وأثلثا مائسسة بأالمصيصسسة حسسدثنا بأسسن
رحمة قال سمعت بأن المبارك عن بأن عون عن موسى بأن أنس قسسال
لما نزلت هذه الية { يسسا أيهسسا السسذين آمنسسوا ل ترفعسسوا أصسسواتكم فسسوق
صوت النسسبي وأل تجهسسروأا لسه بأسسالقول كجهسسر بأعضسسكم لبعسسض أن تحبسسط
أعمالكم وأأنتسسم ل تشسسعروأن إن السسذين يغضسسون أصسسواتهم عنسسد رسسسول
الله } قال فقعد ثابأت بأن قيس في بأيته وأقال ل أراني إل كنسست أرفسسع
الصوت على رسول الله صلى الله عليه وأسلم فافتقسسده النسسبي صسسلى
الله عليه وأسلم فسأل عنه فقال رجل من القوما ان شئت علمت لك
علمه يا رسول الله فأتاه فوجده منكسر الوجه فقال إن رسسسول اللسسه
صلى اللسه عليسه وأسسلم افتقسدك وأسسأل عنسك فقسال إنسي كنست ارفسع
الصوت على رسول الله صلى الله عليه وأسلم حتى نزلت هسسذه اليسسة
وأانه من أهل النار فأتى رسول الله صلى الله عليه وأسلم فذكر له ما
قال قال موسى بأن أنس فأتاه المرة الثانية بأبشارة عظيمة فقسسال لسسه

إنك لست من أهل النار وألكنك من أهل الجنة.
 
 حدثنا إبأراهيم قال حدثنا محمد قال حدثنا سعيد قسسال سسسمعت]123[

بأن المبارك عن يونس بأن يزيد عن بأن شهاب عن إسماعيل بأن ثسسابأت
أن ثابأت بأن قيس النصاري قال يا رسول الله لقسسد خشسسيت ان أكسسون
قد هلكت قال وألم قال نهانا الله أن نتحمد بأما لم نفعل وأأجدني أحب
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الحمسسد وأنهانسسا عسسن الخيلء وأأجسسدني أحسسب الجمسسال وأنهانسسا اللسسه تبسسارك
وأتعالى ان نرفع أصواتنا فوق صسوتك وأأنسا امسسرؤ جهيسر الصسسوت فقسسال
رسول الله صلى الله عليسسه وأسسسلم يسسا أبأسسا ثسسابأت أل ترضسسى أن تعيسسش
حميدا وأتقتل شهيدا وأيدخلك الله الجنة قال بألى يسسا رسسسول اللسسه قسسال

فعاش حميدا وأقتل شهيدا يوما مسيلمة الكذاب.
 
 أخبرنا إبأراهيم قال حدثنا محمد حسدثنا سسعيد بأسن رحمسة قسال]124[

سمعت بأن المبارك عن عبد الرحمن بأن يزيد عن جسسابأر قسسال أخسسبرني
عبد الحميد بأن عبد الرحمن بأن زيد بأن الخطاب عن مقسم مولى بأسسن
عباس قال بأينما أنا جالس في بأيت المقدس وأمعي رجل إذ أقبل إلينا
رجل فقال له صاحبي مرحبا بأأبأي إسحاق فلما جلسسس قلسست لصسساحبي
من هذا قال كعب الحبار فقلنا حدثنا رحمسسك اللسسه فقسسال ينتهسسي الثسسم
إلى أن يشرك العبد بأالله عز وأجسسل وأينكسسح أمسسه وأينتهسسي السسبر إلسسى أن
يهراق دما العبد في الله عز وأجل وأالشهداء ثلثة رجل خسسرج مسسن بأيتسسه
يحب الشهادة وأيحب الرجعة فيهسسدي اللسسه عسسز وأجسسل لسسه سسسهم غسسرب
فذلك أوأل قطرة من دمسسه يغفسسر اللسسه تبسسارك وأتعسسالى لسسه كسسل خطيئسسة
خطئها وأيرفع بأكل قطرة من دمه درجة حسستى تنفسسى آخسسر قطسسرة مسسن
دمه وأرجل خرج من بأيته يحب الشهادة وأيحب الرجعة ثم بأاشر القتال
فذاك تمس ركبته ركبة إبأراهيم عليه السلما في الرفيسسع وأرجسسل خسسرج
من بأيته يحب الشهادة وأل يحب الرجعسسة فباشسسر القتسسال فسسذاك كملسسك
شاهر سيفه في الجنة يتبوأ منها حيسسث يشسساء مسسا سسسأل أعطسسي وألمسسن

شفع شفع.
 
 أخبرنسسا إبأراهيسسم قسسال أخبرنسسا محمسسد قسسال أخبرنسسا سسسعيد قسسال]125[

اس عسن ن إي سمعت بأن المبارك عن ثابأت بأن عمارة عن أبأسي بأكسر بأ
يوسف بأن أبأي مريم عن جويرية بأن قدامة أنه انطلق هو وأكعب حسستى
دخل على حبر من الحبار فقال له كعب ما كنسست مفشسسيا مسسن حسسديثك
فأفشه إلى هذا فقاما إلى كسوة في البيت فأخرج كراسسسة فيهسسا ثلثسسة
أسطر إذا أوأل سطر رجل غزا فسسي سسسبيل اللسسه عسسز وأجسسل ل يريسسد أن
يقتل وأل يقتل فأصابأه سهم فأوأل قطرة منسه كفسسارة لكسل ذنسب أذنبسسه
وأله بأكل قطرة درجات في الجنة وأإذا السطر الثسساني رجسسل غسسزا يريسسد
أن يقتل وأل يقتل فأصابأه سهم فأوأل قطرة من دمه كفارة لكل ذنسسب
أذنبه فله بأكل قطرة درجات في الجنسسة حسستى يزاحسسم بأركبتسسه إبأراهيسسم
عليه السلما وأإذا السطر الثالث رجل غزا فسسي سسسبيل اللسسه عسسز وأجسسل
يريد أن يقتل وأيريد أن يقتل فأصسسابأه سسسهم فسسأوأل قطسسرة منسسه كفسسارة
لكل ذنب أذنبه وأله بأكل قطرة درجات في الجنة وأيجيء يسسوما القيامسسة

شاهرا سيفه يشفع.
 
 أخبرنا إبأراهيم قال أخبرنا محمد قال حدثنا سعيد قال سمعت]126[

بأن المبارك عن بأن لهيعة قال حدثني عطاء بأن دينار الهذلي عسسن أبأسسي
يزيسسد الخسسولني أنسسه سسسمع فضسسالة بأسسن عبيسسد يقسسول سسسمعت عمسسر بأسسن
الخطاب يخبر أنسسه سسسمع رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وأسسسلم يقسسول
الشهداء أربأعة مؤمن جيد اليمان لقسسي العسسدوأ وأصسسدق اللسسه عسسز وأجسسل
حتى قتل فذلك الذي يرفع إليه الناس يوما القيامة أعينهم هكذا وأرفسسع
رأسسسه حسستى وأقعسست قلنسسسوته قسسال فمسسا أدري قلنسسسوة عمسسر أراد أما
قلنسوة رسول الله صلى الله عليه وأسلم وأرجل مسسؤمن جيسسد اليمسسان
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إذا لقي العدوأ فكأنما يضرب جلده بأشوك الطلح من الجبن أتاه سسسهم
غرب فقتله فهو في الدرجة الثانيسسة وأرجسسل مسسؤمن خلسسط عمل صسسالحا
وأآخر سيئا لقي العدوأ فصدق الله حتى قتل فذلك في الدرجسسة الثالثسسة
وأرجل أسرف على نفسه فلقي العدوأ فصدق الله حتى قتل فذلك في

الدرجة الرابأعة.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]127[

المبارك عن الوأزاعي حدثنا عثمان بأن أبأي سودة قال بألغنا فسسي هسسذه
الية وأالسابأقون وأالسابأقون قال أوألهسسم روأاحسسا إلسسى المسسسجد وأأوألهسسم

خروأجا في سبيل الله عز وأجل.
 
 أخبرنسسا إبأراهيسسم قسسال أخبرنسسا محمسسد قسسال أخبرنسسا سسسعيد قسسال]128[

سمعت بأن المبارك عن إسماعيل بأن عياش قسسال أخسسبرني محمسسد بأسسن
زياد عن أبأي عنبة الخسسولني أنسسه كسسان يومسسا فسسي مجلسسس خسسولن فسسي
ن الطساعون ن عبسد الملسك هاربأسا م المسجد جالسا فخرج عبد اللسه بأ
فسأل عنه فقالوا خرج يتزحزح هاربأا من الطاعون فقال إنسسا للسسه وأإنسسا
إليه راجعون ما كنت أرى أن أبأقى حتى أسمع مثسسل هسسذا أفل أخسسبركم
عن خلل كان عليها إخوانكم أوألها لقاء الله عز وأجل كان أحب إليهسسم
من الشهد وأالثانية لم يكونوا يخافون عدوأا قلوا أوأ كسسثروأا وأالثالثسسة لسسم
يكونوا يخافون عوزا من الدنيا كانوا وأاثقين بأالله عز وأجل أن يرزقهسسم
ا برحوا حستى قضسى اللسه فيهسم م وأالرابأعة أن نزل بأهم الطاعون لم ي

قضى.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]129[

المبارك عن مجالد عن الشعبي عن مسروأق قال قلنسسا عنسسد عمسسر بأسسن
الخطاب رضى الله تعالى عنسسه هنيئسسا لمسسن رزقسسه اللسسه تبسسارك وأتعسسالى
الشهادة فقال وأما تعدوأن الشهادة قالوا الغزوأ في سبيل الله قسسال ان

ذلك لكثير قالوا فمن الشهيد قال الذي يحتسب نفسه.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]130[

المبارك عن مسعر قال أخبرني أبأو بأكر بأن عمروأ بأن عنبسسة أنسسه سسسمع
أبأا جحيفة يقول إنا لمتوجهون إلى مهران وأمعنا رجسسل مسسن الزد يقسسال
له أبأو أثابأة فجعل يبكي فقلنا أجزع هذا قال ل وألكن تركت أثابأة يعني

أبأيه في الرحل فوددت أنه كان معي فدخلنا الجنة.
 
 حسسدثنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]131[

المبارك عن مسعر قال سمعت عون بأن عبد الله يحدثا أن رجل مسسر
عليه يوما القادسية وأقد انتثر قصبه فقال لبعض من مر عليه ضم التي
منه لعلي أدنوا في سبيل الله عز وأجل قيد رمح أوأ رمحين قسسال فمسسر

عليه وأقد دنا قيد رمح أوأ رمحين.
 
 حدثنا إبأراهيم قال حدثنا محمد حدثنا سعيد قسسال سسسمعت بأسسن]132[

المبارك عن مسعر قال حدثني حبيب بأن أبأي ثابأت عن نعيم بأسسن أبأسسي
هند قال قال رجل يوما القادسية اللهسسم ان حدبأسسة سسسوداء بأذيئسسة يعنسسي
امرأته فزوأجني اليوما مكانها من الحور العين فمروأا عليه وأهو معسسانق
فارسا يذكر من عظمه وأهو يتلو هذه الية من المؤمنين رجال صدقوا
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ما عاهدوأا الله عليه حتى ختم الية فماتا جميعا.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]133[

المبارك عن مسعر قال حدثني سعد أنه مر يوما الجسر يوما أبأي عبيد
قد قطعت يداه وأرجله وأهو يقول { مع السسذين أنعسسم اللسسه عليهسسم مسسن
النبيين وأالصديقين وأالشهداء وأالصالحين وأحسن أوألئك رفيقسسا } فقسسال

بأعض من مر عليه من أنت فقال أنا امرؤ من النصار.
 
 أخبرنسسا إبأراهيسسم قسسال أخبرنسسا محمسسد قسسال أخبرنسسا سسسعيد قسسال]134[

سمعت بأن المبارك عن مصعب بأن ثابأت قال حدثني عاصم بأسسن عبيسسد
الله أن عبد الله بأن عامر بأن ربأيعة حدثه قسسال خرجسست مسسع سسسعيد بأسسن
زيد بأن نفيل حتى إذا هبط من ثنية الوداع انتجت له ناقة فركبها فلمسسا

انبعثت بأه قال عليك السلما يا مدينا شأنك تأوأينا.
 
 أخبرنا إبأراهيم قال حدثنا محمد قال حدثنا سعيد قال سسسمعت]135[

بأن المبارك عن صفوان بأن عمروأ قال حسسدثني بأسسن أبأسسي عتبسسة الكنسسدي
قال كنا نختلف إلى نوف البكالي إذ أتاه رجل وأأنسا عنسده فقسال يسا أبأسا
يزيد رأيت لك رؤيا فقال اقصصها فقال رأيت أنك تسوق جيشا وأمعك
ن صسدقت وف لئ رمح طويل في سنانه شمعة تضيء للنساس فقسال ن
رؤيسساك لستشسسهدن فلسسم يكسسن إل أن خرجسست البعسسوثا مسسع محمسسد بأسسن
مروأان على الصائفة فلما حضر خروأجه ذهبت أوأدعه فلما وأضع رجلسسه
في الركاب فقال اللهم أرمل المرأة وأأيتم الولد وأأكرما نوفا بأالشهادة
قال فغزوأا فلما انصرفوا فكانوا بأقباقب خرج العدوأ على السرج فكان
أوأل من ركب فلما رآهم شد عليهم فقتل رجل ثم رجل ثم قتل فقال

بأعض من معه فانتهينا إليه وأقد اختلط دمه بأدما فرسه قتيلين.
 
 أخبرنا إبأراهيم قال حدثنا محمد قال حدثنا سعيد قال سسسمعت]136[

بأن المبارك عن عيسى بأن عمر عن السدي قال خرج عمروأ بأن عتبسسة
بأسسن فرقسسد فسسي غسسزوأة وأاشسسترى فرسسسا بأأربأعسسة آلف درهسسم فصسسفوه
يستغلونه فقال ما من خطوة يخطوها يتقسسدمها إلسسى عسسدوأ لسسي إل هسسي

أحب إلي من أربأعة آلف.
 
 أخبرنا إبأراهيم قال حدثنا محمد بأن سفيان قسسال حسسدثنا سسسعيد]137[

بأن رحمة قال سمعت بأن المبارك قال وأأخبرني أيضا عن السدي قال
خرج عمروأ بأن عتبة في غزاة كان فيها أبأوه فلبس جبة من قهز وأهسسي
ثياب بأياض فقال أي شيء على هذا أحسن قال مطرف خز كذا وأكسسذا

فقال ما من شيء عليها أحسن في نفسي من دما.
 
 أخبرنا إبأراهيم قال حدثنا محمد قال حدثنا سعيد قال سسسمعت]138[

بأن المبارك عن الفضيل عن العمش قسسال قسسال عمسسروأ بأسسن عتبسسة بأسسن
فرقد سألت الله عز وأجسسل ثلثسسا فأعطسساني اثنسستين وأأنسسا أنتظسسر الثالثسسة
سألته أن يزهدني في الدنيا فما أبأالي ما أقبل منها وأمسسا أدبأسسر وأسسسألته

أن يقويني على الصلة فرزقني منها وأسألته الشهادة فأنا أرجوها.
 
 أخبرنا إبأراهيم حدثنا محمد حدثنا سعيد قال سمعت عبد اللسسه]139[

بأن المبارك عن عيسى بأن عمر عن السدي قال حدثني بأن عم لعمروأ
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بأن عتبة قال نزلنا في مرج حسن فقال عمروأ بأن عتبة ما أحسن هسسذا
المرج وأما أحسن هذا الن لو أن مناديا نادى يا خيل الله اركبي فخرج
رجل فكان في أوأل من لقي فأصيب ثم نحي وأدفسسن فسسي هسسذا المسسرج
قال فما كان بأأسرع من أن نادى المنادي يا خيسل اللسه اركسسبي كفسرت
المدينة لمدينة كانوا صالحوها وأخرج عمروأ وأسسسرعان النسساس فسسي أوأل
من خرج أتي عتبة فأخبر بأذلك أبأسسوه فقسسال علسسى عمسسروأ فأرسسسل فسسي
طلبهم فما أدرك حتى أصيب قال فما أراه دفن إل فسسي مركسسز رمحسسه
وأعتبة يومئذ على الناس وأقال غير السدي أصابأه جرح فقال وأالله انك
لصغير وأإن الله عز وأجل ليبارك في الصسسغير دعسسوني فسسي مكسسان هسسذا

حتى أمسي فإن أنا عشت فارفعوني فمات في مكانه ذلك.
 
 أخبرنا إبأراهيم قال أخبرنا محمد حدثنا سعيد قال سمعت بأسسن]140[

المبارك عن السري بأن يحيى قال كانوا في غزوأة عليهم يحيسسى فقسسال
عمروأ ما أحسسسن حمسسرة السسدما علسسى البيسساض فسسسمع أبأسسوه ذلسسك فقسسال
أقسمت عليك لتنزلن قال فنزل ثم اعسستزل عسسن الصسسف فقسساما يصسسلي
فجعل يدعو فالتفت إليه عتبة فقسسال لمسسن معسسه هسسذا عمسسروأ يستشسسفع
علي بأربأه اركب يا بأني ان شئت فركب فاستشهد قسسال فجيسسء بأقسساتله
فقال عتبة لرجل قال السسسري أراه مسسسروأق قسسم فاقتسسل قاتسسل أخيسسك

فقتله.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]141[

المبارك عن أبأي عوانة عن داوأد بأن عبد الرحمن عسسن حميسسد بأسسن عبسسد
الرحمن قال كان رجل يقال له حممة من أصسسحاب النسسبي صسسلى اللسسه
عليه وأسلم خرج إلى أصبهان غازيا في خلفة عمر رضسسى اللسسه تعسسالى
عنه قال وأفتحت أصبهان في خلفة عمر رحمة الله عليه فقسسال اللهسسم
ان حممة يزعم أنه يحب لقاءك فإن كان حممة صادقا فاعزما له عليه
بأصدقة وأان كان كاذبأا فاعزما له وأعليه وأان كسسره اللهسسم ل تسسرد حممسسة
من سفره هذا قال فأخذته بأطنة فمات بأأصبهان قال فقاما أبأو موسى
فقال أيها الناس إنا وأالله ما سمعنا فيما سمعنا من نسسبيكم صسسلى اللسسه

عليه وأسلم وأفينا بألغ علمنا إل أن حممة شهيد.
 
 أخبرنا إبأراهيم بأن محمد حدثنا أبأو يوسف محمد حسسدثنا سسسعيد]142[

بأن رحمة قال سمعت بأن المبارك عن المبارك بأن سعيد قسسال حسسدثني
يسير بأن دعلوف حدثنا عبد الله بأن قيس قال لقد رأيتني خرجت فسسي
غزاة لنا فدعي الناس إلسسى مصسسافهم فسسي يسسوما شسسديد الريسسح وأالنسساس
يثوبأون إلى مصافهم فإذا رجل على فرس له وأرأس فرسي عند عجز
فرسه كأنه يقول ل يشعرني وأهو يقول يا نفس ألم أشهد مشسسهد كسسذا
وأكذا فقلت لي وألدك وأأهلك فأطعتك وأرجعت ألسسم أشسسهد مشسسهد كسسذا
وأكذا فقلت لي عيالك وأأهلسسك فسسأطعت وأرجعسست أمسسا وأاللسسه لعرضسسنك
اليوما على الله عز وأجل أخذك أوأ تركك قال قلت لرمقن هذا فرمقته
فصف الناس ثم حملوا على عدوأهم فكان فسسي أوأائلهسسم ثسسم ان العسسدوأ
حمل على الناس فانكشفوا فكان فسسي حمسساتهم ثسسم إن النسساس حملسسوا
فكسان فسسي أوأائلهسسم ثسسم إن العسسدوأ حمسل فانكشسف النساس فكسان فسسي
حماتهم قال فوالله ما زال دأبأه حسستى مسسررت بأسسه فعسسددت بأسسه وأبأسسدابأته

ستين طعنة أوأ قال أكثر من ستين طعنة.
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 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]143[
المبارك عن مطرف حدثنا بأن حازما حدثنا عبد الرحمسسن بأسسن يزيسسد بأسسن
معاوأية قال قال رجل وأنحن نسير بأأرض الروأما أخسسبر أبأسسا حسسازما شسسأن
صاحبنا الذي رأى في العنب ما رأى قال الرجل لعبسسد الرحمسسن أخسسبره
أنت فقد سمعت منه الذي سمعت قال عبد الرحمن بأن يزيسسد فمررنسسا
بأكرما فقلنا له خذ هذه السفرة فاملها من هسسذا العنسسب ثسسم أدركنسسا بأسسه
في المنزل قال فلما دخل الكسسرما نظسسر السسى امسسرأة علسسى سسسرير مسسن
ذهب من الحور العين فغض عنها بأصره ثم نظر في ناحية الكرما فسسإذا
هو بأأخرى مثلها فغض عنها فقالت له انظر فقد حل لسسك النظسسر فسسإني
وأالذي رأيت زوأجتاك من الحور العين وأأنت آتينا من يومك هسسذا فرجسسع
الى أصحابأه وألم يأتهم بأشيء فقلنا له ما لك أجننت وأرأينا بأه حال غير
الحال التي فارقنا عليها من نور وأجهه وأحسن حاله فسألناه ما منعسسك
من ذلك فاعتجم علينا حتى أقسمنا عليه فقال اني لما دخلسست الكسسرما
فقص القصسسة فمسسا أدري أكسان ذلسك أسسسرع ان اسسستنفر النساس للغسسزوأ
فأمرنا بأه انسانا يمسك دابأته علينا حتى أسرجنا جميعا ثم ركب وأركبنا
رجاء ان يصيب الشهادة فتقدما بأين أيدينا فكسسان أوأل النسساس استشسسهد

يومئذ.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]144[

المبارك عن محمد بأن مطرف قال حدثني أبأو الحدل أنسه دخسل علسسى
قوما مسجدهم بأساحل من السواحل فلما رأوأه استشرفوا فقسسالوا لسسه
ما أشبه هذا بأفلن فقلت ان شبهتموني فشبهوني بأرجل صسسالح قسسالوا
فإنه كان عندنا رجل في ركائب يعلفها فاستنفر النسساس للغسسزوأ فقاتسسل
حتى قتل فسسدفن وأمعسسه نفقسسة لسسه فكلسسم أميسسر النسساس أن ينبشسسوا عنسسه
فيأخذوأا نفقته فأذن لهم قال فخرجنا الى قبره فكشسسفنا عنسسه السستراب
فاستقبلنا ريح المسك وأالعنبر فلم نزل نكشف عنه حسستى بألغنسسا لحسسده

فلم نجد فيه شيئا.
 
 أخبرنا إبأراهيم حدثنا محمد بأن سفيان حدثنا سعيد بأسسن رحمسسة]145[

قال سمعت بأن المبارك عن عبد الرحمن المصسسري قسسال حسسدثني عبسسد
الكريم بأن الحارثا الحضرمي قال حدثني أبأو إدريس قسسال قسسدما علينسسا
رجل من أهل المدينة يقال له زياد قال فغزوأنا سقلية من أرض الروأما
فحاصرنا مدينة قال وأكنا ثلثة مترافقين أنا وأزياد وأرجل آخر من أهسسل
المدينة قسسال فإنسسا لمحاصسسروأن يومسسا وأقسسد وأجهنسسا أحسسدنا الثسسالث ليأتينسسا
بأطعاما إذ أقبلت منجنيقه فوقعت قريبا من زياد فشظيت منها شسسظية
فأصسسابأت ركبسسة زيساد فسأغمي عليسسه فساجتررته وأأقبسسل صساحبي فنساديته
فجاءني فبرزنا بأه حيث ل ينسساله القتسسل وأالمنجنيسسق فمكثنسسا طسسويل مسسن
صدر نهارنا ل يتحرك منه شيء ثم افتر ضاحكا حتى تبينت نواجذه ثسسم
خمد ثم بأكى حتى سألت دموعه ثم خمسسد ثسسم ضسسحك مسسرة أخسسرى ثسسم
مكث ساعة فأفاق فاستوى جالسا فقال ما لي ههنا فقلنا أمسسا علمسست
ما أمرك قال ل قال أما تذكر المنجنيق حين وأقع إلى جنبك قسسال بألسسى
فقلنا فإنه أصابأك منها شيء فأغمي عليك وأرأينسساك صسسنعت كسسذا وأكسسذا
قال نعم أخسسبركم أنسسه أفضسسي بأسسي إلسسى غرفسسة مسسن ياقوتسة أوأ زبأرجسسدة
وأأفضي بأي السسى فسسرش موضسسونة بأعضسها السى بأعسسض فسسبين يسدي ذلسك
سسسماطان مسسن نمسسارق فلمسسا اسسستويت قاعسسدا علسسى الفسسراش سسسمعت
صلصلة حلي عن يميني فخرجت امرأة فل أدري أهي أحسن أوأ ثيابأهسسا
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أوأ حليها فأخذت إلى طرف السماط فلما استقبلتني رحبسست وأسسسهلت
وأقالت مرحبا بأالحافي الذي لم يكن يسألنا الله عز وأجل وألسنا كفلنة
امرأته فلما ذكرتها بأما ذكرتها بأه ضسحكت وأأقبلست حستى جلسست عسن
يميني فقلت من أنت قالت انا خود زوأجتسسك فلمسسا مسسددت يسسدي قسسالت
على رسلك انك ستأتينا عند الظهر فبكيت فحيسسن فرغسست مسسن كلمهسسا
سمعت صلصلة عن يساري فإذا أنسسا بأسسامرأة مثلهسسا فوصسسف نحسسو ذلسسك
فصنعت كما صنعت صاحبتها فضحكت حين ذكرت المرأة وأقعدت عن
يساري فمددت يدي فقالت على رسلك انا تأتينسسا عنسسد الظهسسر فبكيسست
قال فكان قاعدا معنا يحدثنا فلما أذن المسسؤذن مسسال فمسسات قسسال عبسسد
الكريم كان رجل يحدثني عن أبأي إدريس المدني ثسسم قسسدما فقسسال لسسي

الرجل هل لك في أبأي إدريس المدني تسمعه منه فأتيته فسمعته.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]146[

المبارك عن عبد الرحمن بأن يزيد بأن جابأر قال حسسدثنا بأسسن أبأسسي زكريسسا
وأمعنا مكحول أن رجل من بأكر مر بأأرض الروأما فقال لغلمسسه أعطنسسي
مخلتي حتى آتيكم من هذا العنب فأخذها ثم دفع فرسه فبينا هو فسسي
الكرما فإذا هو بأامرأة على سرير لم ينظر السسى مثلهسسا قسسط فلمسسا رآهسسا
صد عنها فقالت ل تصد عني فإني زوأجتك وأامض أمامسسك فسسسترى مسسا
هو أفضل مني فمضى فإذا هو بأأخرى مثلها فقالت له مثل ذلسسك قسسال

وأأظنه أبأو محرمة.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]147[

المبسسارك عسسن عبسسد الرحمسسن بأسسن يزيسسد قسسال أخسسبرني عطسساء بأسسن قسسرة
السلولي قال كنا مع أبأي محذوأرة قعودا إذ جاءنا بأذلك العنب فوضسسعه
فدعا بأقرطاس وأدوأاة فكتب وأصيته فلما رآه أبأو كرب كتب وأصيته ثسسم
قاما مقاتل النبطي فكتب وأصيته ثم قاما عمسسار بأسسن أبأسسي أيسسوب فكتسسب
وأصيته ثم قاما عوف اللخمي فكتب وأصيته ثم لقينسسا بأرحسسان فمسسا بأقسسي
من هؤلء الخمسة أحد ال قتل قال وألم نكتب نحن وأصايانا فلم نقتل.

 
 أخبرنا إبأراهيسسم قسسال حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد سسسمعت بأسسن]148[

المبارك حدثنا عبد الرحمن أيضا حدثنا بأن أبأي زكريا يومئذ قال حدثني
بأعض إخواننا أن رسول الله صلى الله عليه وأسلم لم يكن رأى الحسسور
العين عيانا حتى كسسان ليلسسة أسسسري بأسسه فبينمسسا هسسو يمشسسي فسسي صسسحن
المسجد لقيه جبريل فقال اتحب ان ترى الحور العين قسسال نعسسم قسسال
فادخل الصخرة ثم اخرج الى الصفة فخرج عليهم فإذا نسسسوة جلسسوس
فسلم عليهن فقلن وأعليك السلما وأرحمة الله وأبأركاته قال مسسن أنتسسن
رحمكم الله قلن خيرات حسان أزوأاج أقواما أبأرار مسساتوا فلسسم يطعنسسوا

وأشبوا فلم يكبروأا وأنقوا فلم يدرنوا.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]149[

المبارك عن السري بأن يحيسسى عسسن ثسابأت البنسساني أن فسستى غسسزا زمانسا
وأتعرض للشهادة فلم يصبها فحدثا نفسه فقال وأالله ما أرانسسي إل لسسو
قفلت الى أهلسسي فسستزوأجت قسسال ثسم قسسال فسسي الفسسسطاط ثسسم أيقظسه
أصحابأه لصلة الظهسسر قسسال فبكسسى حسستى خسساف اصسسحابأه ان يكسسون قسسد
أصابأه شيء فلما رأى ذلك قال اني ليسسس بأسسي بأسسأس وألكنسسه أتسساني آت
وأأنا في المنساما فقسال انطلسسق السى زوأجتسك العينساء قسال فقمست معسه
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فانطلق بأي في أرض بأيضاء نقية فأتينا علسسى روأضسسة مسسا رأيسست روأضسسة
قط أحسن منها فإذا فيها عشر جوار ما رأيت مثلهسسن قسسط وأل أحسسسن
منهم فرجوت أن تكون إحداهن فقلسست أفيكسسن العينسساء قلسسن هسسي بأيسسن
أيدينا وأنحسسن جواريهسسا قسسال فمضسسيت مسسع صسساحبي فسسإذا روأضسسة أخسسرى
يضعف حسنها على حسن التي تركت فيهسسا عشسسروأن جاريسسة يضسساعف
حسنهن على حسن الجواري اللتي خلفت فرجوت أن تكون إحسسداهن
فقلت أفيكن العيناء قلن هي بأين أيدينا وأنحن جواريها حتى ذكر ثلثين
جارية قال ثم انتهيت الى قبة من ياقوتة حمراء مجوفة قسسد أضسساء لهسسا
ما حولها فقال لي صاحبي ادخل فدخلت فإذا امرأة ليس للقبسسة معهسسا
ضوء فجلست فتحدثت ساعة فجعلسست تحسسدثني فقسسال صسساحبي اخسسرج
انطلق قال وأل أستطيع ان أعصيه قال فقمت فأخذت بأطسسرف ردائسسي
فقالت أفطر عندنا الليلة فلما أيقظتموني رأيت إنما هو حلسسم فبكيسست
فلم يلبثوا أن نودي في الخيل قال فركب الناس فما زالوا يتطسساردوأن
حتى إذا غابأت الشسسمس وأحسسل للصسسائم الفطسسار أصسسيب تلسسك السسساعة

وأكان صائما وأظننت أنه من النصار وأظننت أن ثابأتا كان يعلم نسبه.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]150[

المبارك عن عبد الرحمن بأن يزيسسد بأسسن جسسابأر حسسدثنا القاسسسم بأسسن عبسسد
الرحمن أبأو عبد الرحمن المسعودي قال غزوأنسسا مسسع فضسسالة بأسسن عبيسسد
البر أرض الروأما وألم يغز فضالة فسسي السسبر غيرهسسا فبينسسا نحسسن نسسسير إذ
يسرع فضالة وأهو أمير النسساس وأكسسانت السسولة إذ ذاك يسسسمعون ممسسن
استرعاهم اللسه عسز وأجسل فقسال لسه قائسل أيهسا الميسر إن النساس قسد
تقطعوا فقف حتى يلحقوك فوقف في مرج فيه تسسل عليسسه قلعسسة فيهسسا
حصن قال فمنا الواقف وأمنا النازل إذ نحن بأرجل أحمسسر ذي شسسوارب
بأين أظهرنا فأتينا بأه فضالة فقلنا ان هذا هبط من الحصن بأل عهسسد وأل
عقد فسأله ما شأنه فقسسال انسسي أكلسست البارحسسة لحسسم خنزيسسر وأشسسربأت
خمرا وأأتيت أهلي فبينا أنا نسائم أتسساني رجلن فغسسسل بأطنسسي وأزوأجسساني
امرأتين ل تغار إحداهما على الخرى وأقالوا لسسي أسسسلم فسسإني لمسسسلم
فما كانت كلمته أسرع من أن رمينسسا فأقبسسل يهسسوي حسستى أصسسابأه فسسوق
عنقه من بأين الناس فقسسال فضسسالة اللسسه أكسسبر عمسسل قليل وأأجسسر كسسثيرا
صلوا على أخيكم فصلينا عليه ثم دفناه في موقفنسسا وأسسسرنا قسسال عبسسد

الرحمن يقول القاسم يذكر هذا فهذا شيء رأيته أنا.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]151[

المبارك عسسن الفضسسيل بأسسن سسسليمان عسسن عاصسسم بأسسن عمسسر بأسسن جعفسسر
العمري عن سهيل بأن أبأي صالح قال لما خرج النبي صلى اللسسه عليسسه
وأسلم يوما أحد قال من ينتدب لسد هذه الثغرة الليلة أوأ كما قال قال
فقاما رجل من النصار من بأني زريق يقال له ذكوان بأن عبد قيس أبأو
السبع فقال أنا فقال من أنت قال بأن عبد قيس قال اجلسسس ثسسم دعسسا
فقالها فقاما ذكوان فقال من أنسست فقسسال أنسسا أبأسسو السسسبع فقسسال كونسسوا
مكان كذا وأكذا فقال ذكوان يا رسول الله ما هو إل أنسسا وألسسم نسسأمن أن
يكون للمشركين عين فقال رسول الله صسسلى اللسسه عليسسه وأسسسلم مسسن
أحب أن ينظر إلى رجل يطأ خضرة الجنة بأقدميه غدا فلينظر إلى هذا
فانطلق ذكوان إلى أهله يسسودعهن فأخسسذت نسسسائه بأثيسسابأه وأقلسسن يسسا أبأسسا
السبع تدعنا وأتذهب فاستل ثوبأه حتى إذا جاوأزهن أقبل عليهسسن فقسسال

موعدكن يوما القيامة ثم قتل.
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 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]152[

المبارك عن سليمان بأن المغيرة عن حميسسد بأسسن هلل عسسن صسسلة قسسال
رأتني في المناما كسسأني فسسي رهسط وأخلفنسسا رجسل مسسع السسسيف شساهره
فجعل ل يأتي على أحد منا إلى ضرب رأسه ثم يعود كما كان فجعلت
أنظر متى يأتي علي فيصنع بأي ما صنع بأهم فأتى علي فضرب رأسسسي
فوقع فكأني أنظر حين أخذت رأسسسي انفسسض عسسن شسسفتي السستراب ثسسم

أعدته فعاد كما كان.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]153[

المبارك عن سليمان بأن المغيسسرة عسسن حميسسد بأسن هلل عسسن صسسلة أنسه
خرج في جيش وأمعه ابأنه وأأعرابأي مسسن الحسسي فقسسال العرابأسسي رأيسست
كأنك أتيت على شجرة ظليلة فأصبت تحتها ثلثا شسسهدات فسسأعطيتني
وأاحدة وأأمسكت اثنتين فوجدت في نفسي أل تكون قاسمتني الخرى

فلقوا العدوأ فقال لبأنه تقدما فقتل ابأنه وأقتل صلة ثم قتل العرابأي.
 
 حدثنا إبأراهيم قال حدثنا محمد قال حدثنا سعيد قسسال سسسمعت]154[

بأن المبارك عن السري بأن يحيى قال حدثني العلء بأسسن هلل البسساهلي
أن رجل من قوما صلة قال لصلة يا أبأا الصهباء إني رأيت أني أعطيسست
شهادة وأأعطيت أنت شسسهادتين فقسسال لسه صسسلة خيسسرا رأيسست تستشسسهد
وأأستشهد أنا وأابأني قال فلمسسا كسسان يسسوما يزيسسد بأسسن زيسساد لقيهسسم السسترك
بأسجستان فكان أوأل جيش انهزما من المسلمين ذلسسك الجيسسش فقسسال
صلة لبأنه يا بأني إلى أمك فقال يا أبأت أتريد الخيسسر لنفسسسك وأتسسأمرني
بأالرجعة أنت وأالله كنت خيرا لمي مني قال أما إذا قلسست هسسذا فتقسسدما
قال فتقدما فقاتل حتى أصيب فرمى صلة عن جسده وأكان رجل راميا
حتى تفرقوا عنه وأأقبل يمشي حتى قاما عليه فدعا له ثسسم قاتسسل حسستى

قتل.
 
 أخبرنا إبأراهيم حدثنا محمد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]155-1[

المبارك عن حماد بأن سلمة عن ثابأت عن معاذة امرأة صلة قالت لما
جاءها نعي زوأجها وأابأنها قتل جميعا قسسدمه بأيسسن يسسديه قسسال لبأنسسه تقسسدما
فأحتسبك فقتل ثم قتل الب فلما جاءها نعيهما جاء النساء فقالت إن

كنتن جئتن لتهنئنا بأما أكرمنا الله بأه فذلك وأإل فارجعن.
 
 قال ثابأت وأكان صسسلة يأكسسل يومسسا فأتسساه رجسسل فقسسال مسسات]155-2[

أخوك فقال هيهات قد نعي إلي اجلس فقال الرجل مسسا سسسبقني إليسسك
أحد فقال قال الله عز وأجل { إنك ميت وأإنهم ميتون }.

 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]156[

المبارك عن سليمان بأن المغيرة عن حميد بأن هلل قال كسسان السسسود
بأن كلثوما إذا مشى نظر إلى قدميه أوأ أطراف أصابأعه ل يلتفت وأجسسدر
الناس إذ ذاك فيها تواضع فعسى أن يفجسسأ النسسسوة وأعسسسى أن يكسسون
بأعضهن وأاضعا فيروأعهن الرجل حين يرينسسه ينظسسر بأعضسسهن إلسسى بأعسسض
فقلن كل إنه السود بأن كلثوما قد عرفوه إنه ل ينظر إليهن قسسال فلمسسا
قدما غازيا قال اللهم إن هذه نفسي تزعم في الرخاء إنها تحب لقاءك
فإن كانت صسسادقة فارزقهسسا ذاك وأإن كسسانت كاذبأسسة فاحملهسسا عليسسه وأإن

مإنبر التوحيد والجهادمإنبر التوحيد والجهاد



30 كتاب الجهاد لبان المبارك

30 كتاب الجهاد لبان المبارك

كرهسست فسساجعله قتل فسسي سسسبيلك وأأطعسسم لحمسسي سسسباعا وأطيسسرا قسسال
فانطلق في طائفة من ذلك الجيش حتى دخلوا حائطا فيه ثلمة وأجسساء
العدوأ حتى قاموا على الثلمة فخسسرج أصسحابأه وألسسم يخسسرج حستى كسثروأا
على الثلمة قال فنزل من فرسه فضرب وأجهسسه فسسانطلق غسسابأرا حسستى
خلوا وأجهه وأخرج وأعمد الى ما كان في الحائط فتوضأ منه ثسسم صسسلى
قال يقول العسسدوأ هكسسذا استسسسلما العسسرب إذا استسسسلموا فلمسسا قضسسى
صلته قاتلهم حتى قتل قال فمسسر عظيسسم ذلسسك الجيسسش علسسى الحسسائط
ن ا أصسبت م وأمنهم أخوه فقيل لخيه أل تدخل الى الحسائط فتنظسسر م
ه عظاما أخيك فتجنيه قال ما أنا بأفاعل شيئا دعا بأه أخسسي فاسستجيب ل

قال فما عاناه.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]157[

المبارك عن سليمان بأن المغيسسرة عسسن حميسسد بأسسن هلل قسسال كسسان أبأسسو
رفاعة إذا صلى وأفرغ من صلته وأدعا كان في آخر ما يدعو بأسسه اللهسسم
أحيني ما كانت الحيسساة خيسسرا لسسي وأإذا كسسانت خيسسرا لسسي فتسسوفني وأفسساة
طاهرة طيبة يغبطني بأها من سسسمع بأهسسا مسسن إخسسواني المسسسلمين مسسن
عفتها وأطهارتها وأطيبها وأاجعله قتل في سبيلك وأاجدعني عسسن نفسسسي
قال فخرج في جيش عليهم عبد الرحمن بأن سمرة فخرجت من ذلك
الجيش سرية عسسامتهم مسسن بأنسسي حنيفسسة فقسسال انسسي منطلسسق مسسع هسسذه
السرية قال أبأو قتادة ليس ههنا أحد من بأني ليس في رحلك أحد قال
ان هذا الشيء قد عزما لي عليه اني لمنطلق فانطلق معهم فأطافت
السرية بأقلعة فيها العدوأ ليل وأبأات يصلي حتى إذا كان من آخسسر الليسسل
توسد ترسه فناما فأصبح اصحابأه ينظروأن من أين يأتون مقابألتهسسا مسسن
أين يأتونها وأنسوه نائما حيث كان فبصر بأه العسسدوأ وأأنزلسسوا عليسسه ثلثسسة
أعلج منهم فأتوه فأخذوأا سيفه فقال اصحابأه أبأو رفاعة نسيناه حيسسث
كان فرجعوا اليه فوجدوأا العلج يريسسدوأن أن يسسسلبوه فسسأزاحوهم عنسسه
وأاجتروأه فقال عبد الله بأن سمرة ما شسسعر أخسسو بأنسسي عسسدي بأالشسسهادة

حتى أتته.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]158[

المبارك عن سليمان بأن المغيرة عن حميسسد بأسسن هلل عسسن صسسلة قسسال
رأيت كأني أرى أبأا رفاعة على ناقة سريعة وأأنسسا علسسى جمسسل قطسسوف
فيردها علي حتى حين أقول الن اسمعه الصوت ثم يرسسسلها فينطلسسق
وأأتبعه قال فتأوألت انه طريق أبأي رفاعة آخذه وأأنسسا أكسسد العمسسل بأعسسده

كدا.
 
 أخبرنا إبأراهيم حدثنا محمد حدثنا سعيد سسسمعت بأسسن المبسسارك]159[

عن سليمان بأسسن المغيسسرة عسسن حميسسد بأسسن هلل قسسال قسسال أبأسسو رفاعسسة
انتهيت الى رسول الله صلى الله عليه وأسلم وأهسسو يخطسسب فقلسست يسسا
رسول الله رجل غريب يسأل عن دينه ل يدري ما دينه فأقبل رسسسول
الله صلى الله عليه وأسلم إلي وأتسرك خطبتسه حسستى انتهسى إلسي فسسأتى
بأكرسي خلت قوائمه حديدا فقعد رسول الله صلى اللسسه عليسسه وأسسسلم
عليه فجعل يعلمني مما علمه الله عز وأجل ثم أتى خطبته فأتم آخرها
قال وأكان أبأو رفاعة يقول ما عزبأت عني سورة البقسسرة منسسذ علمنيهسسا
الله عز وأجل أخذت معها ما أخذت من القرآن وأما رفعت ظهري مسسن
قياما ليلي قط قال وأكان يسسسخن لصسسحابأه المسساء فسسي السسسفر فيقسسول
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أحسنوا الوضوء من هذا وأسأحسن انا من هذا فيتوضأ بأالبارد.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]160[

المبارك عن جعفر بأن سليمان حدثنا سعيد الجريسسري عسن أبأسسي نضسرة
العبدي عن أسير بأن جابأر قال قال لي صاحب لسسي وأأنسسا بأالكوفسسة هسسل
لك في رجل تنظر إليه قلسست نعسسم قسسال أمسسا ان هسسذه مسسدرجته وأأظنسسه
سيمر بأنا الن فجلسنا لسسه فمسسر فسسإذا رجسسل عليسسه سسسمل قطيفسسة قسسال
وأالناس يطؤوأن عقبه وأهو مقبل عليهم فيغلظ لهم وأيكلمهم في ذلسسك
وأل ينتهون عنه فمضينا مع الناس حسستى دخسسل مسسسجد الكوفسسة وأدخلنسسا
معه فنحى الى سارية فصلى ركعتين ثم أقبل إلينا بأوجهه ثسسم قسسال يسسا
أيها الناس مالي وألكم تطؤوأن عقبي في كل سكة وأأنا انسان ضسسعيف
تكون لي الحاجة فل أقدر عليها معكم فل تفعلوا رحمكم الله من كان
منكم له إلي حاجة فليقل لي ههنا ثسسم قسسال ان هسسذا المجلسسس يغشسساه
ثلثة نفر مؤمن فقيه وأمؤمن لم يفقه وأمنافق وألذلك مثسسل فسسي السسدنيا
مثل الغيث ينزل من السسسماء السسى الرض فيصسسيب الشسسجرة المورقسسة
المونعة المثمرة فيزيد وأرقها حسنا وأيزيدها إيناعا وأيزيسسد ثمرهسسا طيبسسا
وأيصيب الشجرة المورقة المونعة التي ليس لها ثمرة فيزيسسدها إيناعسسا
وأيزيد وأرقها حسنا وأيكون لها ثمرة فتلحق بأأختها وأيصيب الهشيم مسسن
الشجر فيحطمه فيذهب بأه ثم قرأ هذه الية { وأننزل مسن القسسرآن مسا
هسسو شسسفاء وأرحمسسة للمسسؤمنين وأل يزيسسد الظسسالمين إل خسسسارا } اللهسسم
ارزقني شهادة يسبق بأشراها أذاها وأأمنها فزعها توجب لي بأها الحيسساة
وأالرزق ثم سكت قال أسير قال لي صاحبي كيف رأيت الرجسسل قلسست
ما ازددت فيسسه إل رغبسسة وأمالنسسا بأالسسذي افسسارقه فلزمنسساه فلسسم يلبسسث إل
يسيرا حسستى ضسسرب علسسى النسساس يعسسث فخسسرج صسساحب القطيفسسة فيسسه
وأخرجنا معه قال فكنا نسير معه وأننزل معه حتى نزلنا بأحضرة العدوأ.

 
 أخبرنا إبأراهيم حدثنا محمد حدثنا سعيد قال بأن المبسسارك عسسن]161[

حماد بأن سلمة عن الجريري عن أبأي نضرة عن أسسسير بأسن جسابأر قسال
فنادى مناد يا خيل الله اركبي وأأبأشري قال فجاء مرفل فصف النسساس
لهم قال وأانتضى صاحب القطيفة سيفه وأكسر جفنه فألقاه ثسسم جعسسل
يقول تمنوا تمنوا لتمت وأجوه ثم ل تنصرف حسستى تسسرى الجنسسة يسسا أيهسسا
الناس تمنوا تمنوا فجعل يقول ذلك وأيمشي وأالناس معسسه وأهسسو يقسسول
ذلك وأيمشي إذ جاءته رمية فأصابأت فؤاده فبرد مكانه كأنما مات منذ

دهر قال حماد في حديثه فواريناه بأالتراب.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]162[

المبارك عن حماد بأن سلمة قال أخبرني ثمامة بأن عبد الله بأسسن أنسسس
عن أنس ان خالد بأن الوليد توجه بأالناس يوما اليمامة فأتوا علسسى نهسسر
فجعلوا أسافل أمتعتهم في حجزهم فعبروأا النهر فاقتتلوا ساعة فولى
المسلمون مدبأرين فنكس خالد بأن الوليد ساعة ينظر في الرض وأأنا
بأينه وأبأين البراء بأن مالك ثم رفع رأسه فنظر الى السماء ساعة فكان
إذا حزبأه أمر نظر الى الرض ساعة ثم السسى نظسسر السسسماء سسساعة ثسسم
يفرق له رأيه قال وأاحد البراء اتكل فجعلت فحده الى الرض فقال يا
أخي وأالله اني لنظر فلما رفع خالد رأسه الى السماء وأفرق له رأيسسه
قال يا بأن أقم قال الن قال نعسسم الن فركسسب السسبراء فرسسسا لسسه أنسسثى
فحمد الله عز وأجل وأأثنى عليه ثم قال أما بأعد أيها النسساس انهسسا وأاللسسه
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الجنة وأمالي الى المدينة من سبيل فحضسسهم سسساعة ثسسم مضسسغ فرسسسه
مضغات فكأني أنظر إليها تمضغ بأذبأنها فكبسسس عليهسسم وأكبسسس النسساس

فهزما الله المشركين.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]163[

المبارك عن عبيد اللسسه بأسسن أبأسسي بأكسسر عسسن أنسسس بأسسن مالسسك قسسال كسسان
بأالمدينة ثلمة فوضسسع محكسسم اليمامسسة رجليسسه علسسى الثلمسسة وأكسسان رجل
عظيما فجعل يرجز وأيقول  أنا محكم اليمامة أنا سداد الحلسسة أنسسا كسسذا
أنا كذا فأتاه البراء فقتله وأكان فقيرا فلما أمكنه مسسن الضسسرب ضسسرب
البراء وأأبأقاه بأحجفته وأضربأه البراء فقطع سساقه فقتلسه وأمسسع المحكسسم
صفيحة عريضة فألقى البراء سيفه وأأخذ صفيحة المحكم فضسسرب بأهسسا
حتى انكسرت وأقال قبح الله ما بأقي منك فطرحه ثم جاء السسى سسسيفه

فأخذه.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]164[

المبارك عن جرير بأن حازما قال سمعت الحسن يقول قال رجسسل مسسن
أهل البادية لعمر يا خير الناس يا خير الناس فقال ما يقول قيل يقول
يا خير الناس قال وأيحكم اني لست بأخيسر النساس قسال وأاللسه يسا أميسر
المؤمنين ان كنت لراك خير الناس قال أفل أخبرك بأخير النسساس قسسال
بألى قال فإن خير الناس رجل بألغه السلما وأهو في داره وأأهله وأماله
فعمد الى صرمة من ابألسسه فحسسدرها السسى دار مسسن دوأر الهجسسرة فباعهسسا
فجعل ثمنها عدة في سبيل الله عز وأجل فجعل ل يصبح وأل يمسي إل
وأهو بأين يدي المسلمين وأبأين عدوأهم فذلك خير النسساس قسسال يسسا أميسسر
المؤمنين اني رجل من أهل البادية وأان لسسي أشسسغال وأان لسسي وأان لسسي
فأمرني بأأمر يكون لي ثقة وأأبألغ بأه فقال أرني يدك فأعطاه يده فقال
تعبد الله عز وأجل وأل تشسسرك بأسسه شسسيئا وأتقيسسم الصسسلة وأتسسؤتي الزكسساة
وأتصوما رمضان وأتحج البيت وأتعتمسسر وأتسسسمع وأتطيسسع وأعليسسك بأالعلنيسسة
وأإياك وأالسر وأعليك بأكسسل شسسيء إذا ذكسسر وأنشسسر لسسم تسسستح منسسه وألسسم
يفضحك وأإياك وأكل شيء إذا ذكر وأنشر استحييت منه وأفضحك فقال
يا أمير المؤمنين أفأعمل بأهذا فإذا لقيت ربأي عسسز وأجسسل قلسست أمرنسسي

بأهن عمر قال خذهن فإذا لقيت ربأك عز وأجل فقل ما بأدا لك.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]165[

المبارك عن حماد بأن سلمة عن هشاما بأن عمسسروأ الفسسزاري عسسن فلن
عن عمر بأن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال كنت عند رسول اللسسه
صلى الله عليه وأسلم وأعنده فيسض مسن النساس فجساء رجسل فقسسال يسا
رسسسول اللسسه أي النسساس خيسسر منزلسسة عنسسد اللسسه عسسز وأجسسل بأعسسد أنبيسسائه
وأأصفيائه قال المجاهد في سبيل اللسسه عسسز وأجسسل بأنفسسسه وأمسساله حسستى
تأتيه دعوة الله عز وأجل وأهو على متن فرسه أوأ آخذ بأعنسسانه قسسال ثسسم
ن عبسادة اللسه من يا نبي الله قال فخبط بأيده وأقال امرؤ بأناحيسة يحس
عز وأجل وأيدع الناس من شره قال فأي الناس شسسر منزلسسة عنسسد اللسسه
عز وأجل قال المشرك بأالله قال ثم قال ذوأ سلطان جسسائر يجسسور عسسن

الحق وأقد مكن له.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]166[

المبارك عن سفيان بأن عيينة عن بأن أبأي نجيح عن مجاهد قال قسسالت
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أما مبشر يا رسول الله أي الناس خير منزلة عند الله عسسز وأجسسل قسسال
رجل على متن فرسه يخيف العدوأ وأيخيفونه ثم أشار بأيده نحو الحجاز

فقال وأرجل يقيم الصلة وأيعطي حق الله عز وأجل في ماله.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]167[

المبارك عن سعيد بأن يزيد عن يزيد بأن أبأي حبيب عن أبأي الخير عسسن
أبأي الخطاب عن أبأي سعيد قال خطبنا رسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه
وأسلم غزوأة تبوك وأهو مضيف ظهره الى نخلة فقسسال أل أنسسبئكم بأخيسسر
الناس وأشر الناس ان خير الناس رجل عمل في سبيل الله عز وأجسسل
على ظهر فرسه أوأ على ظهر بأعيره أوأ قدميه حتى يأتيه المسسوت وأهسسو
على ذلك وأان من شر الناس رجل فاجرا جريئسسا يقسسرأ كتسساب اللسسه عسسز

وأجل ل يرعوي على شيء منه.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]168[

المبارك عن هشاما بأن سعيد أخبرني سعيد بأن أبأي هلل قال قال أبأسسو
سعيد الخدري خطبنا رسول الله صلى الله عليه وأسلم فقال ان خيسسر

الناس رجل مجاهد فذكر نحوه.
 
 أخبرنا إبأراهيم حدثنا سعيد قال سمعت بأن المبسسارك عسسن بأسسن]169[

أبأي ذئب عن سعيد بأن خلد القارظي عن إسماعيل بأسسن عبسسد الرحمسسن
عن عطاء بأن يسار عن بأسسن عبسساس أن رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه
وأسلم خرج عليهم وأهم جلوس في مجلس فقال لنا أل أخسسبركم بأخيسسر
الناس منزل قال قلنا بألى يا رسول الله قال رجل آخسسذ بأسسرأس فرسسسه
في سبيل الله عز وأجل حتى يموت أوأ يقتسسل قسسال أفل أخسسبركم بأالسسذي
يليه قلنا نعم يا رسول الله قال امرؤ معتزل في شسسعب يقيسسم الصسسلة
وأيؤتي الزكاة وأيعتزل شروأر الناس قسسال أفسسأخبركم بأشسسر النسساس قلنسسا

نعم يا رسول الله قال الذي يسأل بأالله عز وأجل وأل يعطي بأه.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]170[

المبارك عن المبارك بأن فضالة عن الحسن أنه سمعه يقول في قول
الله عز وأجل { يا أيها الذين آمنسسوا اصسسبروأا وأصسابأروأا وأرابأطسسوا } قسسال
أمرهم أن يصبروأا على دينهم وأل يتركوه لشدة وأل رخاء وأل سسسراء وأل

ضراء وأأمرهم أن يصابأروأا الكفار وأأن يرابأطوا المشركين.
 
 حسسدثنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]171[

المبسسارك عسسن معمسسر عسسن قتسسادة أنسسه كسسان يقسسول صسسابأروأا المشسسركين
وأرابأطوا في سبيل الله.

 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]172[

معت عبسد الكريسم بأسن ن بأسن شسريح قسال س المبارك عن عبسد الرحم
الحارثا يحدثا عن أبأي عبيدة بأن عقبة عن رجل مسسن أهسسل الشسساما ان
شرحبيل بأن السمط الكندي قسسال طسسال ربأاطنسسا وأإقامتنسسا علسسى حصسسن
فاعتزلت من العسكر أنظر في ثيسابأي لمسا آذانسسي منسه قسسال فمسسر بأسي
سلمان فقال ما تعالج يا أبأا السمط فأخبرته فقال إني لحسبك تحسسب
أن تكون عند أما السمط فكانت تعالج هذا منك قلت أي وأاللسه قسال ل
تفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وأسلم يقول ربأاط يسسوما
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وأليلة أوأ يوما أوأ ليلة كصياما شهر وأقيامه وأمن مات مرابأطا أجرى عليه
مثل ذلك من الجر وأأجري عليه الرزق وأأمن مسسن الفتسسان وأاقسسرؤوأا إن
ه شئتم وأالذين جاهدوأا في سبيل الله ثم قتلسوا أوأ مساتوا ليرزقنهسم الل

رزقا حسنا الى آخر اليتين.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]173[

المبارك عن حيوة بأن شريح قال أخبرني أبأو هانئ الخولني أن عمسسروأ
بأن مالك أخبره أنه سمع فضالة بأن عبيد يحدثا عن رسول الله صسسلى
الله عليه وأسلم قال من مات على مرتبة من هذه المراتب بأعثه اللسسه

عز وأجل عليها يوما القيامة قال حيوة ربأاط وأحج وأنحو ذلك.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]174[

المبارك عن حيوة أخبرني أبأو هانئ عن عمروأ بأن مالك عن فضالة بأن
عبيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وأسسسلم يقسسول كسسل ميسست
يختم على عمله الذي مات عليه إل المرابأط في سبيل الله عسسز وأجسسل

فإنه ينمو له عمله الى يوما القيامة وأيأمن من فتنة القبر.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم قسسال حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد سسسمعت بأسسن]175[

المبارك عن حيوة عن أبأي هانئ عن عمروأ بأن مالك عن فضسسالة قسسال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وأسسسلم يقسسول المجاهسسد مسسن جاهسسد

نفسه بأنفسه.
 
 أخبرنا إبأراهيم حدثنا محمد حدثنا سعيد سسسمعت بأسسن المبسسارك]176[

عن حيوة بأن شريح أخبرني بأكر بأن عمروأ أن معاوأية بأسن أبأسسي سسسفيان
استعمل فضالة بأن عبيد على بأعض أعماله فكتسسب معسسه رجل يسسستعين
بأهم فأتاه رجل ممن كان يصافيه الخاء وأالمحبة فظن أنه قد كتبه في
أوأل من ذكر من أصحابأه فقال أكنت كتبتنسسي معسسك قسسال ل قسسال أجسسل
قال أجل إنما تركت اسمك للسسذي هسسو خيسسر لسسك سسسمعت رسسسول اللسسه
صلى الله عليه وأسلم يقول لرجل من أصحابأه أيما عبسسد مسسؤمن مسسات
وأهو على مرتبة من هذه العمال بأعثه الله عز وأجل عليها يوما القيامة
فأحببت أن يبعثك الله عسسز وأجسسل مسسن مرتبسسة الجهسساد فسسي سسسبيل اللسسه

فانصرف وأهو مسروأر.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]177[

المبارك عن الوأزاعي عن عروأة بأن روأيم قال أتسسى النسسبي صسسلى اللسسه
عليه وأسلم رجال فقالوا يا رسول الله إنا كنا حديث عهد بأجاهلية وأإنسسا
كنا نصيب من الثاما وأالزنا وأإنا أردنا أن نحبس أنفسنا في بأيسسوت نعبسسد
الله عز وأجل فيها حتى نموت قال فتهلل وأجه رسول الله صسسلى اللسسه
عليه وأسسلم وأقسسال إنكسسم سستجندوأن أجنسادا وأتكسون لكسم ذمسة وأخسراج
وأسسسيكون لكسسم علسسى سسسيف البحسسر مسسدائن وأقصسسور فمسسن أدرك ذلسسك
فاستطاع أن يحبس نفسه في مدينة مسسن تلسسك المسسدائن أوأ قصسسر مسسن

تلك القصور حتى يموت فليفعل.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]178[

المبارك عن بأكر بأن خنيس حدثنا ضرار بأن عمروأ عن يزيد بأسسن محمسسد
القرشي عن عبيد الله بأن أبأي حسين ان رسول الله صلى اللسسه عليسسه
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وأسلم قال من نزل منزل يخيف فيه المشركين وأيخيفونه حتى يسسدركه
الموت كتب بأه كأجر ساجد ل يرفع رأسه الى يوما القيامة وأأجر قسسائم

ل يقعد الى يوما القيامة وأأجر صائم ل يفطر.
 
 أخبرنا إبأراهيم حدثنا محمد حدثنا سعيد قسسال سسسمعت عبسسد]179-1[

الله بأن المبارك عن بأن ربأيعة أخبرني عبد الله بأسسن هسسبيرة عسسن سسسعيد
بأن يزيد عن عبادة بأن الصامت قال ليسسس مسسن رجسسل يخسسرج نفسسسه إل
رأى منزله قبل أن يخرج نفسه غير المرابأط يجري عليه أجره أوأ قسال

رزقه ما كان مرابأطا.
 
 قال وأأخبرني أيضا قال أخبرني أبأسسو مصسسعب قسسال سسسمعت]179-2[

عقبة بأن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليسسه وأسسسلم كسسل ميسست
يختم على عمله إل الذي يموت في سبيل الله فإنه يجسسري عليسسه أجسسر

عمله حتى يبعث.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]180[

المبارك عن عبد الرحمن بأن شريك قال سسسمعت صسساعدا مسسولى عبسسد
الملك يحدثا عن يزيد بأن ربأاح أبأي فراس مولى عبد اللسسه بأسسن عمسسروأ
عن عبد الله بأن عمروأ قال فيمن يموت مرابأطا انه يسسأمن مسسن الفسسزع

الكبر يوما القيامة.
 
 أخبرنا إبأراهيم حدثنا محمد حدثنا سعيد بأن رحمة قال سمعت]181[

بأن المبارك عن بأشار بأن سعيد أخبرني أبأو صالح الحمصي أن رسسسول
الله صلى الله عليه وأسلم قال يبعث الله عز وأجل يوما القيامة أقواما
يمروأن على الصراط كهيئة الريح ليس عليهم حساب وأل عذاب قسسالوا

وأمن هم يا رسول الله قال أقواما يدركهم موتهم في الربأاط.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]182[

المبارك عن هشاما بأن الغازي قال أخبرني مكحول أن كعب بأن عجرة
كان مرابأطا بأأرض فسسارس فمسسر بأسسه سسسلمان فقسسال مسسا لسسك ههنسسا قسسال
قدمت مرابأطا قال أفل أخبرك بأشيء سمعته مسن رسسسول اللسه صسلى
الله عليه وأسلم يكون لك عونا على ربأاطك قال قلت بألى رحمك الله
قال قال رسول الله صلى الله عليه وأسلم ربأاط يوما في سسسبيل اللسسه
عز وأجل خير من صياما شهر وأقيامه وأمن مات مرابأطا في سبيل الله
عز وأجل أجير من فتنة القبر وأجرى عليه عمله الذي كسسان يعمسسل السسى

يوما القيامة.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]183[

المبارك عن أسامة بأن زيد عن بأعجة بأن عبد الله بأن بأدر الجهني عسسن
أبأي هريرة عن النبي صلى الله عليه وأسلم قال يوشك أن يسسأتي علسسى
الناس زمان خير الناس فيه منزل رجل أخذ بأعنسسان فرسسسه فسسي سسسبيل
الله كلما سمع هيعسسة اسسستوى علسسى فرسسسه ثسسم طلسسب المسسوت مظسسانه
وأرجل في غنيمة في شسسعب مسسن هسسذه الشسسعاب يقيسسم الصسسلة وأيسسؤتي

الزكاة وأيعتزل الناس إل من خير حتى يأتيه الموت.
 
 أخبرنا إبأراهيم أخبرنسسا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]184[
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المبارك عن إبأراهيم بأن نشيط عن رجل عن عبد الله بأن الحارثا بأسسن
جزء الزبأيدي صاحب النسبي صسلى اللسه عليسه وأسسلم قسال دخسل عليسه
رجلن فقال مرحبا بأكما فنزع وأسادة كان متكئا عليهسسا فألقاهسسا إليهمسسا
ه مسن لسم فقال ل نريد هذا إنما جئنا لنسمع منك شيئا ننتفع بأه قسال ان
يكرما ضيفه فليس من محمد وأل إبأراهيم طسسوبأى لعبسسد أمسسسى متعلقسسا
بأرأس فرسه في سبيل الله عز وأجسل أفطسسر علسسى كسسسرة وأمسساء بأسارد
وأوأيل للواثين الذين يلوثون مثل البقر ارفع يا غلما ضسسع يسسا غلما وأفسسي

ذلك ل يذكروأن الله عز وأجل.
 
 أخبرنسسا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمت بأسسن]185[

المبارك عن حيوة بأن شريح قال حدثني نافع عسسن سسسليمان عسسن يزيسسد
العكلي أنسسه حسسدثه ان رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وأسسسلم قسسال انسسه
سيكون في أمتي قوما يسد بأهم الثغور تؤخذ منهم الحقوق وأل يعطون

حقوقهم أوألئك مني وأأنا منهم أوألئك مني وأأنا منهم.
 
 أخبرنا إبأراهيم حدثنا محمد حدثنا سعيد سسسمعت بأسسن المبسسارك]186[

عن الوأزاعي قال أخبرني من سمع بأن محيريز يقول من حرس ليلسسة
في سبيل الله عز وأجل كان له من كل انسان وأدابأة قيراط قيراط.

 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]187[

المبارك عن بأن لهيعة قال حدثني يزيد بأن عمروأ الغفسساري وأقيسسس بأسن
الحجاج عن أبأي عبد الرحمن عن عبد اللسسه بأسسن عمسسروأ قسسال لن أبأيسست
حارسا وأخائفا في سبيل الله عز وأجل أحب إلي من أن أتصدق بأمائسسة

راحلة.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]188[

المبارك عن إسماعيل بأن عياش عن ثعلبة بأسسن مسسسلم الخثعمسسي عسسن
أبأي عمران النصاري أن رسول الله صلى الله عليه وأسلم قسسال ثلثسسة
أعين ل تحرقهم النار أبأدا عين بأكسست مسسن خشسسية اللسسه وأعيسسن سسسهرت

بأكتاب الله وأعين حرست في سبيل الله عز وأجل.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]189[

المبارك عن محمد بأن إسحاق بأن يسار قال حدثني صسسدقة بأسسن يسسسار
عن عقيل بأن جابأر عن جابأر قال خرجنسسا مسسع رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه
عليه وأسلم في غزوأة ذات الرقاع فأصاب امرأة رجل من المشسسركين
فلما أن رأى رسول الله صسسلى اللسسه عليسسه وأسسسلم قسسافل وأجسساء زوأجهسسا
وأكان غائبا فحلف ان ل ينتهسسي حسستى يهريسسق دمسسا مسسن أصسسحاب محمسسد
صلى الله عليه وأسلم فخرج يتبسسع أثسسر النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وأسسسلم
فنزل النبي صلى الله عليه وأسلم منزل فقال مسسن رجسسل يكلؤنسسا ليلتنسسا
هذه فانتدب رجل من المهسساجرين وأرجسسل مسسن النصسسار فقسسال نحسسن يسسا
ن رسول الله قال فكونا بأفم الشعب قال فكانوا نزلوا الى الشسعب م
الوادي فلما خرج الرجلن الى فم الشعب قسسال النصسساري للمهسساجري
أي الليل أحب إليك أن أكفيكسسه أوألسسه أوأ آخسسره قسسال اكفنسسي أوألسسه قسسال
فاضطجع المهاجري فناما وأقاما النصاري يصلي قال وأأتى الرجل فلما
رأى شخص الرجل عرف أنه ربأيئة القوما فرمسساه بأسسسهم فوضسسعه فيسسه
فانتزعه فوضعه وأثبت قائما ثم رماه بأسهم آخسسر فوضسسعه فيسسه فنزعسسه
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فوضعه وأثبت قائما ثم عاد له بأثالث فوضعه فيه فسسانتزعه فوضسسعه ثسسم
ركع وأسجد ثم أهب صاحبه فقال اجلس فقد أثبت فوثب فلمسسا رآهمسسا
الرجل عرف أنه قد نذروأا بأه فهرب فلما رأى المهسساجري مسسا بأالنصسسار
من الدماء قال سبحان الله أل أنبهتني أوأل مسسا رمسساك قسسال كنسست فسسي
سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها فلما تابأع على الرمسسي
ركعت فاديتك وأأيم الله لول أني خشيت أن أضيع ثغرا أمرنسسي رسسسول
الله صلى الله عليه وأسلم بأحفظسسه لقطسسع نفسسسي قبسسل أن أقطعهسسا أوأ

أنفذها.
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]190[

المبارك عن سعيد بأن عبد العزيز عن ربأيعة بأن يزيد عن أبأسسي إدريسسس
قال قال رسول الله صلى الله عليه وأسلم انكم ستجندوأن أجنادا جند
بأالشاما وأجندا بأالعراق وأجنسسدا بأسساليمن فقسسال بأسسن الخسسولني أخسسبرني يسسا
رسول الله فقال وأعليسسك بأالشسساما فمسسن أبأسسى فليلحسسق بأيمنسسه وأليسسستق

بأغدره فإن الله عز وأجل تكفل لي بأالشاما وأأهلها.
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]191[

المبارك عن موسى بأن يسار عن ربأيعة بأن يزيد عن النبي صسسلى اللسسه
عليه وأسلم نحوه.

 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]192[

المبارك عن معمر عن الزهري قال أخبرني صفوان بأن عبسسد اللسسه بأسسن
صفوان أن رجل قال يوما صفين اللهم العن أهل الشاما فقسسال علسسي ل
تسبوا أهل الشاما جما غفيرا فإن فيهم قومسا كسسارهون لمسسا تسروأن وأان

فيهم إل بأدال.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]193[

ه بأسن عمسروأ المبارك عن سفيان عن العمش عن خيثمة عن عبسد الل
قال ليأتين على الناس زمان ل يبقى مؤمن إل لحق بأالشاما.

 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]194[

المبارك عن يحيى بأن أبأي عمسسروأ السسسيباني عسسن عبسسد اللسسه بأسسن ناشسسر
الكناني عن سعيد بأن سفيان القاري قال قال عثمان النفقة في أرض
الهجرة مضاعفة بأسبع مائة ضعف وأأنتم المهاجروأن أهل الشاما لو أن
رجل اشترى بأدرهم من السوق فأكله وأأطعم أهله كان له بأسبع مائة.

 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]195[

المبارك عن معمر عن أيوب عن أبأي قلبأة قال قال رسول الله صلى
الله عليه وأسسسلم ل يسسزال فسسي أمسستي سسسبعة ل يسسدعون اللسسه عسسز وأجسسل
بأشيء إل استجيب لهم بأهم تنصروأن وأبأهم تمطروأن وأحسبت أنه قسسال

وأبأه يدفع عنكم.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]196[

المبارك عن سعيد بأسسن عبسسد العزيسسز قسسال أخسسبرني علقمسسة بأسسن شسسهاب
القشيري قال قال رسول الله صلى الله عليسسه وأسسسلم مسسن لسسم يسسدرك
الغزوأ معي فليغز في البحر فإن قتال يوما فسسي البحسسر خيسسر مسسن قتسسال
يومين في البر وأان أجر الشهيد في البحر كأجر شهيدين في البر وأان
خيار الشهداء عند الله عز وأجل أصسسحاب الكسسف قيسسل يسسا رسسسول اللسسه

مإنبر التوحيد والجهادمإنبر التوحيد والجهاد



38 كتاب الجهاد لبان المبارك

38 كتاب الجهاد لبان المبارك

وأمن أصحاب الكف قال قوما تكفأ عليهم مراكبهم في البحر.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]197[

المبارك عن عبد الرحمن بأن شريح أنه بألغه عن بأن حجيرة أن رسول
الله صلى الله عليه وأسلم قال من لم يدرك الغزوأ معسسي فعليسسه بأغسسزوأ

البحر.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]198[

المبارك عن عبد الرحمن بأن شريح قال سسسمعت عبسسد اللسسه بأسسن ثعلبسسة
الحضرمي يذكر أنه سمع حجيرة الكبر قائمسسا يسسوما الجمعسسة يسسذكر أنسسه
سمع عقبة بأن عامر يذكر عن النبي صلى اللسسه عليسسه وأسسسلم أنسسه قسسال
خمس من قبض في شيء منهن فهسسو شسسهيد القتيسسل فسسي سسسبيل اللسسه
شهيد وأالغريق في سبيل الله عز وأجل شسسهيد وأالمطعسسون فسسي سسسبيل
الله عز وأجل شهيد وأالمبطون فسسي سسسبيل اللسسه شسسهيد وأالنفسسساء فسسي

سبيل الله عز وأجل شهيد.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]199[

المبارك عن بأن لهيعة قال حدثني أبأو السود قال غزوأت البحسسر زمسسان
معاوأية وأمعنا أبأو أيوب النصاري عاما المد فقال بأن لهيعة وأحدثني أبأسو
قبيل أن معاوأية كان بأروأدس في زمن عثمان رضسسى اللسسه تعسسالى عنسسه

وأمعه كعب الحبار.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]200[

المبارك عن عبيد الله بأن أبأي الزناد أخبرني محمد بأن يحيى بأن حبسسان
قال كان رسول الله صلى الله عليه وأسسسلم كسسثيرا مسسا يسسزوأر أما حسسراما
فيقيل عندها فناما عندها يوما ففزع وأهو يضحك فقالت لسسه يسسا رسسسول
الله فيم ضحكت قال عجبت من أناس مسسن أمسستي عرضسسوا علسسي آنفسسا
على سرر أمثال الملوك يركبون هذا البحر الخضر في سبيل الله عز
وأجل قلت يا رسول الله ادعو الله عز وأجل أن يجعلني منهم قال انك
من الوألين وألست من الخرين وأكنت ل أدري كيسسف كسسان مبيتهسسا وأقسسد
بألغني هذا عن النبي صلى الله عليه وأسلم حتى قسسدما علينسسا أنسسس بأسسن
مالك وأهي خالته أخت أمه قلت لعمري لن كسان ذلسك عنسسد أنسس بأسن
مالك قال فجئته فسألته عن أما حراما كيف كان مبيتها قال على الجنة
سقطت قال كان من شأنها أنها تزوأجت بأن عمها عبادة بأسسن الصسسامت
فذهب بأها الى الشاما فلما غزا معاوأية البحر غزا فخرج بأها معسسه حسستى
لما قضوا غزوأهم خرجت فلما كسسانت بأالسسساحل أتيسست بأسسدابأتها وأركبسست

فسارت قليل ثم وأقعت بأها الدابأة فخرت فماتت قبل أن تبلغ أهلها.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]201[

المبارك عن مالك بأن أنس عن إسحاق بأن عبد الله بأن أبأي طلحة أنه
سمع أنس بأن مالك يقول كان رسول الله صلى اللسسه عليسسه وأسسسلم إذا
ذهب قباء يدخل على أما حراما بأنت ملحان فتطعمسسه وأكسسانت أما حسسراما
تحت عبادة بأن الصامت فدخل عليها يومسسا فسسأطعمته وأجلسسست تصسسلي
فناما رسول الله صلى الله عليه وأسلم ثم استيقظ وأهو يضحك فقالت

يا رسول الله ما يضحكك قال أناس من أمتي وأذكر الحديث.
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 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]202[
المبارك عن شعبة عن يعلى بأن عطاء عن خالد بأسسن أبأسسي مسسسلم عسسن

عبد الله بأن عمروأ قال غزوأة في البحر أحب إلي من قنطار متقبل.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]203[

المبارك عن بأن لهيعة قال أخبرنا بأن هبيرة أن معاوأية رحمه الله كتب
الى عمر رضى الله تعالى عنه يستأذنه في ركوب البحسسر وأيخسسبره انسسه
ليس بأينه وأبأين قسسبرس فسسي البحسسر إل مسسسيرة يسسومين فسسإن رأى أميسسر
المؤمنين ان أغزوأها فيفتحها الله تبارك وأتعالى على يديه فسسسأل عسسن
اعرف الناس بأركوب البحر فقيل له عمروأ بأن العاص كان يختلف فيه
الى الحبشة فسأل عنه فقال يا أمير المؤمنين ان صاحبه منه بأمنزلسسة
دوأد على عود ان ثبت يعزق وأان يميل يغسسرق فقسسال عمسسر رضسسى اللسسه
تعالى عنه وأالله ما كنت لحمل أحدا من من المسلمين على هسسذا مسسا

بأقيت.
 
 أخبرنا إبأراهيم حدثنا محمد حدثنا سعيد بأن رحمة قال سمعت]204[

بأن المبارك عن موسى بأن أيوب الغافقي قال حدثني رجل ان مسسولى
لعبد الله بأن عمروأ بأن العاص أتى عبد الله بأن عمروأ بأن العاص فقسسال
ؤذى قسال البر ل تسؤذي وأل ت اني أريد غزوأ البحر فأوأصني قال عليسك بأ
اني أردت البحر قال عبد الله ان حفظسست سسستا اسسستوجبت ثمانيسسا مسسن
الحور العين ل تغل وأل تخف غلسول وأل تسؤذي جسارا وأل ذميسسا وأل تسسسب

إماما وأل تفرن وأخف.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]205[

المبارك عن عمر بأن محمد بأن زيد عن نسسافع أنسسه أخسسبره أن بأسسن عمسسر
كان يقول لن أغزوأ على ناقسسة ذلسسول صسسموت أحسسب إلسسي مسسن ركسسوب

البحر.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]206[

المبارك عن موسى بأن علي بأن ربأاح عن أبأيسسه أن رسسسول اللسسه صسسلى
الله عليه وأسلم كان يصلي على الرحل الذي يراه يخدما اصحابأه.

 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]207[

المبارك عن عبد الرحمن بأن زيد بأن أسسسلم عسسن أبأيسسه أن رسسسول اللسسه
صلى الله عليه وأسلم قال سيد القوما خادمهم في السفر.

 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]208[

المبارك عن شعبة عن عمران بأن عبيد الله بأن عمسسران قسسال سسسمعت
مجاهدا يقول صحبت بأن عمر لخدمه فكان يخدمني.

 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]209[

المبارك عن أبأي بأكر بأن أبأي مريم حدثنا مسافع بأن حنظلسسة عسسن أبأسسي
الكدر عن عمر بأن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال تعلمسسوا المهسسن
فإن احتاج الرجل الى مهنته انتفع بأها قال وأحدثنا أشسسياخنا ان معاوأيسسة
بأن أبأي سفيان كان يقول ليرقع أحسسدكم ثسسوبأه وأليصسسلحه فسسإنه ل جديسسد

لمن ل خلق له.
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 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]210[

المبارك عن عيسى بأن عمر قال حدثني حوط بأن رافع أن عمسسروأ بأسسن
عتبة كان يشترط علسسى اصسسحابأه ان يكسسون خسسادمهم قسسال فخسسرج فسسي
الرعي في يوما حار فأتاه بأعض أصحابأه فإذا هسسو بأالغمامسسة تظلسسه وأهسسو

نائم فقال أبأشر يا عمروأ فأخذ عليه عمروأ أل يخبر بأه.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]211[

المبارك عن بأن لهيعة عن أبأي قبيل عن عبد الله بأن عمسسروأ قسسال مسسن
خدما اصحابأه في سبيل الله عز وأجسسل فضسسل علسسى كسسل انسسسان منهسسم

بأقيراط من الجر.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]212[

المبارك عن عبد الرحمن بأن يزيد حدثنا بألل بأن سعد عمن رأى عامر
بأن عبد قيس بأأرض الروأما على بأغلة يركبها عقبسسة وأحمسسل المهسساجرين
عقبة وأقال بألل بأن سعد وأكان إذا فصل غازيسسا وأقسسف يتوسسسم الرفسساق
فإذا رأى رفقة توافقه قال يسسا هسسؤلء إنسسي أريسسد أن أصسسحبكم علسسى ان
تعطوني من أنفسكم ثلثا خصال فيقولسسون مسسا هسسي قسسال أكسسون لكسسم
خادما ل ينازعني أحد منكم الخدمة وأأكون مؤذنا ل ينازعني أحد منكم
الذان وأأنفق فيكم بأقدر طاقتي فإذا قالوا نعم انضم إليهم فإن نسسازعه

أحد منهم شيئا من ذلك رحل عنهم الى غيرهم.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]213[

المبارك عن حسين المكتب عن عمروأ بأن شعيب عن سالم قال كسسان
عبد الله بأن عمر يشترط على الرجل إذا سافر معه على ان ل يسافر

معه بأجللة وأل ينازعه في الذان وأل الذبأيحة.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]214[

المبارك عن بأن عيينة عن أيوب عسسن أبأسي قلبأسة أن النسسبي صسسلى اللسه
عليه وأسلم كان يرافق أصحابأه في السفر رفقا فجعلسست رفقسسه منهسسم
يهرفون بأرجل منهم قالوا يا رسول الله ما رأينا مثلسسه ان نسسزل فصسسلة
وأان ارتحلنا فقراءة وأصياما ل يفطر فقال رسول الله صلى اللسسه عليسسه

وأسلم من كان يكفيه كذا قالوا نحن قال كلكم خير منه.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]215[

المبارك عن حماد بأن سلمة عن جبلة بأن عطية عن رجاء بأن حيوة أن
سلمان قال له أصحابأه أوأصنا قال من استطاع منكم أن يمسسوت حاجسسا
أوأ معتمرا أوأ غازيسسا أوأ فسسي نقسسل الغسسزاة فليفعسسل وأل يمسسوتن تسساجرا وأل

جابأيا.
 
 حدثنا إبأراهيم حدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]216-1[

المبارك عن حيوة بأن شريح أخبرنا شرحبيل بأن شسسريك أنسسه سسسمع أبأسسا
عبد الرحمن عبد الله بأن يزيد الحبلى يقول سمعت عبد الله بأن عمروأ
يقول قال رسول الله صلى الله عليه وأسلم خير الصسسحاب عنسسد اللسسه
عز وأجل خيرهم لصاحبه وأخيسسر الجيسسران عنسسد اللسسه عسسز وأجسسل خيرهسسم

لجاره.
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 قال وأسمعت عبد الله بأسسن عمسسروأ بأسسن العسساص يقسسول لخيسسر]216-2[

أعمله اليوما أحب إلي من مثليه فيما مضى لنسسا كنسسا مسسع رسسسول اللسسه
صلى الله عليه وأسلم وأهمتنسسا الخسسرة وأل تهمنسسا السسدنيا وأانسسا اليسسوما قسسد

مالت بأنا الدنيا.
 
 قال وأسمعت عبد الله بأن عمر يقول طوبأى للغربأاء السسذين]216-3[

هم صالحون عند فساد الناس.
 
 قال أبأو عبد الرحمن الحبلي وأحدثني الصسسنابأحي أنسسه سسسمع]216-4[

أبأا بأكر الصديق يقول ان دعوة الخ في الله عز وأجل مستجابأة.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]217[

المبارك عن هشاما بأن سعد قال سمعت زيد بأن أسلم يذكر عسسن أبأيسسه
قال بألغ عمر بأن الخطاب رضى الله تعسسالى عنسسه أن أبأسسا عبيسسدة حصسسر
بأالشاما وأتألب عليه العدوأ فكتب اليه عمر سلما أما بأعد فسسإنه مسسا نسسزل
بأعبد مؤمن من منزلة شدة إل جعل الله عز وأجل بأعدها فرجسسا وألن ل
يغلب عسر يسرين يا أيها الذين آمنوا اصبروأا وأصابأروأا وأرابأطوا وأاتقوا
الله لعلكم تفلحون قال فكتب اليه أبأو عبيدة سلما أما بأعسسد فسسإن اللسسه
عز وأجل يقول في كتابأه { اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وألهسسو } إلسسى
{ متاع الغروأر } قسسال فخسسرج عمسسر بأكتسسابأه مكسسانه فقعسسد علسسى المنسسبر
فقرأه على أهل المدينة فقال يسسا أهسسل المدينسسة إنمسسا يعسسرض بأكسسم أبأسسو

عبيدة أوأ أن ارغبوا في الجهاد.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]218[

المبارك عن إسماعيل بأن أبأسسي خالسسد عسسن قيسسس بأسسن أبأسسي حسسازما قسسال
سمعت خالد بأن الوليد يخبر القوما بأالحيرة يقول لقد رأيتني يوما مؤتة

اندق بأيدي تسعة أسياف فصرت في يدي صفيحة يمانية.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]219[

المبارك عن محمد بأن يسار عن قتادة حدثنا سالم بأن أبأي الجعد عسسن
حديث معدان بأن أبأي طلحسسة اليعمسسري عسسن أبأسسي نجيسسح السسسلمي قسسال
حاصرت مع رسول الله صلى الله عليه وأسلم قصر الطائف فسمعت
نبي الله صلى الله عليه وأسلم يقول من رمى بأسهم فبلغه فله درجسسة
في الجنة قال رجل يا نبي الله ان رميت فبلغت فلي درجة قسسال نعسسم

قال فرمى فبلغ قال فبلغت يومئذ ستة عشر سهما.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]220[

المبارك عن محمد بأن يسار عن قتادة عن سالم بأسن أبأسي الجعسد عسسن
حديث معدان عن أبأي نجيح السلمي قال سسسمعت رسسسول اللسسه صسسلى
الله عليه وأسلم يقول من شاب شيبة في سبيل الله عسز وأجسل كسانت

له نورا يوما القيامة.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]221[

المبارك عن محمد بأن يسار عن قتادة عن سالم بأسن أبأسي الجعسد عسسن
حديث معدان عن أبأي نجيح السلمي قال أيما رجل مسلم أعتسسق رجل
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مسلما فإن الله عز وأجل جاعل وأقاء كل عظم من عظامه عظما من
عظاما محرره من النار وأأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن
الله عز وأجل جاعل وأقاء كسل عظسسم مسن عظامهسا عظمسا مسن عظسساما

محررها من النار.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]222[

المبارك عن سفيان عن حبيب بأن أبأي ثابأت عن يحيى بأسن جعسدة عسسن
عمر بأن الخطاب رضى الله تعالى عنه قسسال لسسول ثلثا لسسول أن أسسسير
في سبيل الله عز وأجل أوأ يغبر جسسبيني فسسي السسسجون أوأ أقاعسسد قومسسا
ينتقون طيب الكلما كما ينتقى طيب الثمر لحببت ان أكون قد لحقت

بأالله عز وأجل.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]223[

المبارك عن الفضيل عن هشاما عن الحسن قال أغمي على رجل من
الصدر الوأل فبكى فاشتد بأكاؤه فقالوا له ان الله عز وأجل رحيسسم انسسه
غفور وأانه فقال أما وأالله مسسا تركسست بأعسسدي شسسيئا أبأكسسي عليسسه إل ثلثا
خصال ظمأ هاجرة في يوما بأعيد ما بأين الطرفين أوأ ليلة يبيت الرجسسل

يروأح بأين جنبيه وأقدميه أوأ غدوأة أوأ روأحة في سبيل الله عز وأجل.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]224[

المبارك عن حيوة بأن شريح وأسعيد بأن أبأي أيوب النصاري قسسال قسسال
رسول الله صلى الله عليه وأسلم غدوأة فسسي سسبيل اللسه عسسز وأجسل أوأ

روأحة خير مما طلعت عليه الشمس وأغربأت.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]225[

المبارك عن سفيان عن آدما بأسسن علسسي قسسال سسسمعت بأسسن عمسسر يقسسول
لسفرة في سبيل الله عز وأجل أفضل من خمسين حجة.

 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]226[

المبارك عن سفيان عن يحيى بأن عمروأ بأن سسسلمة عسسن أبأيسسه عسسن بأسسن
مسعود قال لن أمتع بأسوط في سبيل الله عز وأجسسل أحسسب إلسسي مسسن

حجة في إثر حجة.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]227[

المبارك عن بأن أبأي ذئب عن القاسم بأن عباس عن بأكير بأن عبد الله
بأن الشج عن بأن مكرز رجل من أهل الشاما من بأني عسسامر بأسسن لسسؤي
عن أبأي هريرة أن رجل قال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل
الله عز وأجل وأهو يبتغي عرضا من الدنيا فقال رسول الله صلى اللسسه
عليه وأسلم ل أجسسر لسسه فسسأعظم ذلسسك النسساس فقسسالوا للرجسسل عسسد السسى
رسول الله صلى الله عليه وأسلم فعلسسك لسسم تفهمسسه فقسسال الرجسسل يسسا
رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله عز وأجل وأهو يبتغسسي مسسن
عرض الدنيا فقال ل أجر له فأعظم ذلك الناس فقالوا للرجل عد الى
رسول الله صلى الله عليه وأسلم فقال له الثالثسسة رجسسل يريسسد الجهسساد

في سبيل الله عز وأجل وأهو يبتغي عرض الدنيا قال ل أجر له.
 
 أخبرنا إبأراهيم حدثنا محمد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]228-1[
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المبارك عن عبد الرحمن بأن يزيد بأن جسسابأر حسسدثنا مكحسسول قسسال قسسال
رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وأسسسلم أل تحبسسون أن يغفسسر اللسسه لكسسم

وأيدخلكم الجنة قالوا بألى قال فاغزوأا في سبيل الله عز وأجل.
 
 قال وأأخبرنا أيضا عن مكحول قال قال رسسسول اللسسه صسلى]228-2[

الله عليه وأسلم اغزوأا فضحوا.
 
 قال وأأخبرنسسا أيضسسا عسسن مكحسسول حسسدثنا الضسسحاك بأسسن عبسسد]228-3[

الرحمن عن عرزب عن عبد الرحمن بأن غنم السعدي أنه قسسال حجسسة
قبل غزوأة خير من عشر غزوأات وأغسسزوأة بأعسسد حجسسة خيسسر مسسن ثمسسانين

حجة.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]229[

المبارك عن جعفر بأن سليمان حدثنا أبأو عمران الجوني عن أبأي بأكسسر
بأن عبد الله بأن قيس قال سمعت أبأي يقول وأهو بأحضسسرة العسسدوأ قسسال
رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وأسسسلم ان أبأسسواب الجنسسة تحسست ظلل
السيوف فقاما رجل رثا الهيئة فقال يا أبأا موسى أنت سمعت رسول
الله صلى الله عليه وأسلم يقوله قال نعم قال فجاء إلى اصحابأه فقال
أقرأ عليكم السلما ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مضى بأسيفه قسسدما

يضرب بأه حتى قتل.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]230[

المبارك عن الحارثا بأن عبيد حدثنا أبأو عمسسران الجسسوني قسسال بأينسسا أبأسسو
موسى الشعري مصاف العدوأ بأأصبهان إذ قسسال سسسمعت رسسسول اللسسه
صلى الله عليسسه وأسسسلم يقسسول ان أبأسسواب الجنسسة تحسست ظلل السسسيوف
فقاما شاب قد فقال كيسسف قلسست يسسا أبأسسا موسسسى فأعسساد عليسسه الحسسديث
فالتفت الشاب الى اصسحابأه فسسلم عليهسسم ثسسم دخسسل تحتهسا أي تحسست

السيوف.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]231[

المبارك عن بأن عوف قال كتبسست السسى نسسافع أسسسأله عسسن قسسوله تبسسارك
وأتعالى { وأمن يولهم يومئذ دبأره } قال ذلك يوما بأدر.

 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]232[

المبارك عن المبارك بأن فضالة عن الحسن وأمسسن يسولهم يومئسسذ دبأسسره
قال ذلك يوما بأدر فأما اليوما فينحاز الى فئة أوأ مصر.

 
 حدثنا إبأراهيم حدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]233-1[

المبارك عن عبد الله بأن عون عن محمد بأن سيرين قال لما بألغ عمسسر
بأن الخطاب رضى الله تعالى عنه خبر أبأي عبيدة قال ان كنت له لفئة

لو انحاز إلي.
 
 قال سليمان السستيمي عسسن أبأسسي عثمسسان قسسال لمسسا قتسسل أبأسسو]233-2[

عبيدة قال جاء الخبر عمر فقال يا أيها الناس أنا فئتكم.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]234[
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المبارك عن سفيان عن حماد عن إبأراهيم ان أناسا صبروأا حتى قتلسسوا
فقال عمر رضى الله تعالى عنه رحمة الله عليهم لو فاؤوأا إلي لكنتسسم

لهم فئة.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]235[

المبارك عن سفيان بأن عيينة عن بأن أبأسسي نجيسسح عسسن عطسساء عسسن بأسسن
عباس قال ان يكن منكم عشروأن صابأروأن السسى آخسسر اليسستين قسسال ان

فر رجل من ثلثة لم يفر وأان فر من اثنين فقد فر.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]236[

المبارك عن جرير بأن حازما قال حدثني قيسسس بأسسن سسسعد قسسال سسسألت
عطاء بأن أبأي ربأاح عن قوله عز وأجسسل { وأمسسن يسسولهم يومئسسذ دبأسسره }
قال هذه منسوخة بأالية التي في النفال الن خفف الله عنكسسم وأعلسسم
إن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابأرة يغلبوا مسسائتين قسسال فليسسس

لقوما أن يفروأا بأمثليهم نسخت هذه الية هذه العدة.
 
 حدثنا بأن المبارك عن جرير بأن حازما قسسال حسدثني الزبأيسسر بأسن]237[

خريت عن عكرمة عن بأن عباس قال نزلت { إن يكن منكم عشروأن
صابأروأن يغلبوا مائتين } فشق ذلك على المسلم حيسسن فسسرض عليهسسم
أن ل يفر وأاحدة من عشرة قال ثم إنه جاء التخفيف فقال الن خفف
الله عنكم وأعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكسسم مائسسة صسسابأرة يغلبسسون
مائتين قال فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بأقسسدر مسسا

خفف عنهم.
 
 أخبرنا إبأراهيم حدثنا محمد حدثنا سعيد قال بأن المبسسارك عسسن]238[

حماد بأن سلمة عن حميد عن الحسن أن رجل كان في شسسرب أصسساب
حدا فلم يقم عليه بأينهم ذلك الحد ثم بأدا له لبقيمه عليه فسسامتنع عليسسه
فبعث النبي الجنود فهزمت جنوده فقال يا رب أبأعث الجنود الى رجل
امتنع من حد لقيمه عليه فتهزما جنودي فقال انك أخرت وألكن ابأعسسث

الن فستنصر أوأ نحو هذا.
 

بااب في صلةا الخوف
 
 أخبرنا إبأراهيم حدثنا محمد حدثنا سعيد حدثنا بأن المبارك عن]239[

موسى بأن عقبة عن نافع عن عبد الله قال صسسلة الخسسوف قسسال يقسسوما
الماما معه طائفة من الناس وأتكون طائفة بأينهم وأبأين العسسدوأ فيسسسجد
سجدة وأاحدة وأمن معه ثم ينصرف الذين قسسد سسسجدوأا سسسجدة وأاحسسدة
فيكونوا مكان أصحابأهم الذين بأينهم وأبأين العدوأ وأتقوما الطائفسسة السسذين
لم يصلوا فيصلوا مع الماما سجدة ثم يسلم الماما وأتصلي الطائفتسسان
كل وأاحدة منهما لنفسه سجدة كان عبد الله يخبر ان النبي صلى الله

عليه وأسلم فعل ذلك في بأعض أيامه التي لقي فيها.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]240[

المبارك عن معمر عن الزهري عسن سسالم عسن بأسن عمسر قسال صسلى
النبي صلى الله عليه وأسلم بأإحدى الطسسائفتين ركعسسة وأالخسسرى مقبلسسة

مإنبر التوحيد والجهادمإنبر التوحيد والجهاد



45 كتاب الجهاد لبان المبارك

45 كتاب الجهاد لبان المبارك

لى اللسه على العدوأ ثم انصرفت هذه الطائفة التي صلت مع النسبي ص
عليه وأسسسلم ركعسسة وأقسساموا فسسي مقسساما أصسسحابأهم مقبليسسن علسسى العسسدوأ
وأانصرفت الطائفة الوألى التي كانت مقبلسسة علسسى العسسدوأ فصسسلى بأهسسم
النبي صلى الله عليه وأسلم ركعة أخرى ثم سلم عليهم ثم قامت كسسل

طائفة منهم فقضوا ركعتهم.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]241[

المبارك عن مالك بأن أنس عن نافع فسسي صسسلة الخسسوف قسسال ل أدري
عبد الله حدثه إل عن النبي صلى الله عليه وأسلم.

 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]242[

المبارك عن سعيد بأن أبأي عروأبأة عسسن قتسسادة عسسن أبأسسي العاليسسة أن أبأسسا
موسى الشعري وأهو يومئذ بأأصبهان صسسف أصسسحابأه صسسفين وأمسسا بأهسسم
يومئذ كبير خوف وألكنه أحب أن يعلمهم دينهسسم فصسسلى بأطائفسسة ركعسسة
وأطائفة معها السلح مقبلة على عدوأهم فتأخروأا علسسى أعقسسابأهم حسستى
قاموا مقاما أصحابأهم وأأقبل الخروأن يتخللون حسستى صسسلى بأهسسم ركعسسة
أخرى ثم سلم ثم قاما الذين يلونهم فصسسلوا ركعسسة ركعسسة فسسرادى وألسسم
يكن في الحديث فرادى فتمت للماما ركعتسسان فسسي الجماعسسة وأللنسساس

ركعة ركعة في الجماعة.
 
 أخبرنا إبأراهيم حدثنا محمد حدثنا سعيد قال حدثنا بأن المبارك]243[

عن سفيان عن خصيف عن أبأي عبيدة عن عبد الله بأسسن مسسسعود قسسال
صلى رسول الله صسسلى اللسسه عليسسه وأسسسلم وأصسسف خلفسسه صسسفا وأصسسف
موازي العدوأ وأهم في صسسلة كلهسسم فكسسبر وأكسسبروأا جميعسسا فصسسلى بأهسسم
ركعة ثم ذهب هؤلء الى مصاف أوألئك وأجاء أوألئك فصلى بأهسسم ركعسسة
ثم سلم ثم قضسسى السسذين خلفسسه مكسسانهم ركعسسة ركعسسة ثسسم ذهبسسوا السسى
مصاف الى مصسساف أوألئسسك وأجسساء أوألئسسك فقضسسوا الركعسسة السستي كسسانت

عليهم قال سفيان وأنأخذ بأقول حماد يقضي الوأل فالوأل.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]244[

المبارك عن سفيان عن إبأراهيم قال يصف صفا موازي العدوأ وأليسسوا
في صلة وأيصف صفا خلف الماما فيصلي بأهم ركعة ثم يسسذهب هسسؤلء
الى مصاف أوألئك وأيجيء أوألئك فيصلي بأهم ركعة ثم يسلم ثم يذهب
هؤلء الى مصاف أوألئك وأيجيء أوألئك فيقضون ركعة ثم يذهب هسسؤلء

الى مصاف أوألئك وأيجيء أوألئك فيقضون ركعة.
 
 أخبرنا إبأراهيم حدثنا محمد حدثنا سعيد قال بأن المبسسارك عسسن]245[

عبد الملك بأن أبأي سليمان في قوله فإن خفتم فرجال أوأ ركبانسسا قسسال
تصلي حيث توجهت راكبا وأماشسسيا وأحيسسث تسسوجهت بأسسك دابأتسسك تسسومىء

إيماء المكتوبأة.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]246[

المبارك عسسن بأسسن عسسوف عسسن رجسساء بأسسن حيسسوة قسسال كسسانوا فسسي جيسسش
وأأميرهم السمط بأن ثابأت أوأ ثسسابأت بأسسن السسسمط فكسسان خسسوف فصسسلوا
ركبانا فالتفت إليهم فرأى الشتر قد نزل يصلي فقسسال مسسا أنزلسسه قيسسل

نزل يصلي فقال ما له خالف خولف بأه.
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 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]247[

المبارك عن أبأسسي بأكسسر بأسسن أبأسسي مريسسم الغسسساني قسسال حسسدثني ضسسمرة
وأمهاصر ابأنا حبيب قال خرج رسول الله صسسلى اللسسه عليسسه وأسسسلم فسسي
سرية فأدركته الصلة وأهو على ظهر فصسسلى رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه
عليه وأسلم على ظهر وأنزل بأن روأاحسسة فصسسلى بأسسالرض ثسسم أتسسى السسى
النبي صلى الله عليه وأسلم فقال يا بأن روأاحة أرغبت عن صلتي قال
لست مثلك أنت تسعى في عنق وأنحسسن نسسسعى فسسي رفسسق فلسسم يعسسب
عليه ما صنع قال وأخرج النبي صلى الله عليه وأسلم في سرية فصلى
أصحابأه على ظهر فاقتحم رجل من الناس فصلى علسسى الرض فقسسال

خالف خالف الله بأه فما مات الرجل حتى خرج من السلما.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]248[

المبسسارك عسسن هشسساما عسسن الحسسسن فسسي صسسلة المطسساردة قسسال ركعسسة
وأسجدتين يوميء إيماء.

 
 أخبرنا إبأراهيم أخبرنسسا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]249[

المبارك عن الفضل بأن دلهم عن الحسن في قوله عسسز وأجسسل فرجسسال
قال عند المسايفة ركعة وأاحدة إنما الركوع وأالسجود وأأنت تمشسسي أوأ

تركض فرسك أوأ توضع بأعيرك على أي وأجه كانت أوأ كنت.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]250[

المبارك عن شعبة عن الحكسم وأحمساد وأقتسادة سسئلوا عسن صسلة عنسد
المسايفة قالوا ركعة تلقاء وأجهك.

 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]251[

المبارك عن سفيان عن بأن أبأي نجيح عن مجاهد قال عنسسد المسسسايفة
تجري تكبيرة قال سسسفيان ركعسستين ركعسستين يسسومئ إيمسساء أوأ قسسال عسسن

جويبر عن الضحاك قال تكبيرتين.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]252[

المبارك عن المسعودي عن يزيد الفقير قسسال سسسمعت جسسابأر بأسسن عبسسد
الله سئل عن الركعتين في السفر أقصرهما قال إنمسسا القصسسر وأاحسسدة

عند القتال وأان ركعتين ليستا بأقصر.
 
 أخبرنا إبأراهيم حدثنا محمد حدثنا سعيد قسسال حسسدثنا عبسسد اللسسه]253[

بأن المبارك عن محمد بأن جسابأر عسسن حمساد قسال سسألت إبأراهيسسم عسن
الرجل يطلب أوأ يطلب فتدركه الصلة قسسال يصسسلي حيسسث كسسان وأجهسسه
يومئ إيماء وأيجعل سسجوده أخفسسض مسن ركسوعه وأل يسدع الوضسوء وأل

القراءة.
 
 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]254[

المبارك عن معمر عن الزهري في قوله عز وأجل فسسإن خفتسسم فرجسسال
أوأ ركبانا قال إذا طلب العداء فقد حل لهسسم أن يصسسلوا قبسسل أي وأجسسه

كانوا رجال أوأ ركبانا ركعتين يومئ إيماء قال قتادة وأتجزىء ركعة.
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 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]255[
المبارك عن عبد الرحمسن بأسسن يزيسسد بأسسن جسابأر حسسدثه عسسن مكحسسول أن
شرحبيل بأن حسنة أغار على شماسة وأذلك في وأجه الصبح قال صلوا
على ظهر دوأابأكم فمر بأرجل قائم يصلي بأالرض قال مسسا هسسذا يخسسالف

خالف الله بأه فإذا هو الشتر.
 
 أخبرنا إبأراهيم حدثنا محمد حدثنا سعيد قال حدثنا بأن المبارك]256[

عسسن الوأزاعسسي عسسن سسسابأق السسبربأري قسسال كتسسب مكحسسول السسى حسسسن
البصسسري فجسساء كتسسابأه وأنحسسن بأسسدابأق فسسي الرجسسل يطلسسب عسسدوأه وأهسسم
منهزمون فحضرت الصلة أيصسسلي علسسى ظهسسر فرسسسه قسسال بأسل ينسسزل
فيستقبل القبلة فإن كان عدوأهم يطلبوهم فليصل علسسى ظهسسر فرسسسه

إيماء.
 
 أخبرنا إبأراهيم حدثنا محمد حدثنا سعيد حدثنا بأن المبارك عن]257[

عنبسة بأن سعيد عن مطرف عن خالد بأن أبأي نسسوف عسسن عطسساء قسسال
إن كنت الطالب فانزل فصل وأإن كنت المطلوب فأوأمىء إيماء.

 
 أخبرنا إبأراهيم حدثنا محمد حدثنا سعيد حدثنا بأن المبارك عن]258[

سفيان عن محمد بأن إسسسماعيل قسسال رأيسست سسسعيد بأسسن جسسبير وأعطسساء
يومئان إليه وأالماما يخطب.

 
 أخبرنا إبأراهيم حدثنا محمد حدثنا سعيد قال حدثنا بأن المبارك]259[

عن سفيان عن أبأي هاشم الواسطي عسسن أبأسسي وأائسسل أنسسه كسسان يسسومئ
وأالحجاج يخطب.

 
 أخبرنا إبأراهيم حدثنا محمد حدثنا سعيد قال حدثنا بأن المبارك]260[

عن داوأد بأن عبد الرحمن عن بأن جريسسج عسسن عطسساء أن الوليسسد أجسسرى
الصلة بأسسالخيف فقلسست لعطسساء وأكيسسف صسسنعت قسسال أوأمسسأت قسسال داوأد
خطب يومئذ بأعد النحر بأيوما حتى جعل الرجل يليح بأثوبأه فسسوق الجبسسل

فما ترى الشمس فيقول انكم في صلة.
 
 أخبرنا إبأراهيم حدثنا محمد حدثنا سعيد قال حدثنا بأن المبارك]261[

عن سليمان بأن الحجاج عن شيخ من قريش عن أبأي بأكر بأن عبد الله
بأن حويطب قال كنت جالسا عند عبد الله بأن عبد الملك إذ دخل شيخ
من شيوخ الشاما يقال له أبأو بأحرية مجتنح بأين شسسابأين فلمسسا رآه عبسسد
الله قال مرحبا بأأبأي بأحرية فأوأسع له بأيني وأبأينه وأقال ما جاء بأك يا أبأا
بأحرية أتريد أن نضعك من البعث قال ل أريسسد أن تضسسعني مسسن البعسسث
وألكن تقبل مني أحد هذين يعني ابأنيه ثم قال من هذا عنسسدك قسسال هسو
يخبرك عن نفسه فقال لي من أنت فقلت أنا أبأو بأكر بأن عبد الله بأسسن
حويطب فقال مرحبا بأك وأأهل يا بأن أخي أمسسا انسسي فسسي أوأل جيسسش أوأ
قال في أوأل سرية دخلت أرض الروأما زمن عمر بأسسن الخطسساب رضسسى
الله تعالى عنه وأعلينا بأن عمك عبد الله بأن السعدي وأإن جسسل حمولسسة
وأإن جل ما في رماحنسسا القسسروأن وأإن جسسل مسسا مسع أميرنسسا مسن القسسرآن
المعوذات وأسور من المفصل قصار وأما نلقى من الناس أحدا فيظسسن
ة وأل أنه يقوما لنا غير أنه يا بأن أخي ليس فينسا غسدر وأل كسذب وأل خيان

غلول.
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 أخبرنا إبأراهيسسم حسسدثنا محمسسد حسسدثنا سسسعيد قسسال سسسمعت بأسسن]262[

المبارك عن معمر وأسفيان الثوري وأسسسفيان بأسسن عيينسسة عسسن بأسسن أبأسسي
نجيح عن مجاهد قال قال عمسسر رضسسى اللسسه تعسسالى عنسسه أنسسا فئسسة كسسل

مسلم.
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