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بسم اهلل الرحمن الرحيم


وِر َأْنُفِسنَا وسيئات   إْن اْلَْمُد لِهَِّ نحمده وَنْسَتِعينُُه َوَنْسَتْغِفُرُه َوَنُعوُذ بِِه ِمْن ُشُ
الهَُّ  إِلهَّ  إَِلَه  َل  َأْن  َوَأْشَهُد  َلُه  َهاِدَي  َفَل  ُيْضِلْل  َوَمْن  َلُه  ُمِضلهَّ  َفَل  الهَُّ  َيِْد  َمْن  أعاملنا 

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه. َوَأْشَهُد َأنهَّ ُمَمهَّ

 )1( رب  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  زب 
ٺ         ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ،زب 
ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ   ٹٹ ڤ ڤ ڤ       ڤ ڦ ڦ رب )2( زب ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ ڭ   ڭڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ  ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ رب  )3(.

ا َبْعُد : َأمَّ

ٍد^ َوَشُّ اْلُُموِر ُمَْدَثاُتَا  َفإِنهَّ َخْيَ اْلَِديِث ِكَتاُب الهَِّ َوَخْيُ اْلَُدى ُهَدى ُمَمهَّ
َوُكلُّ بِْدَعٍة َضَلَلٌة وُكلُّ َضلَلة يف النهَّاِر. 

:فقد   ^ النبي  عليه  وحث  سبحانه  له  بالسجود  وتعاىل  تبارك  ال  أمر  فقد 
ڇ  ڇ   چ  چ  چ  زب  وقال   ، رب")4(  ېئ   ېئ  ۈئ  ۈئ  زب   تعاىل:  قال 

ڇڇ رب)5( .

)1( آل عمران 102.
)2( النساء آية1.

)3( الحزاب71.
)4( ]العلق/19[
)5( ]الجر/98[
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فعن َمْعَداُن ْبُن َأبِى َطْلَحَة اْلَيْعَمِرىُّ َقاَل َلِقيُت َثْوَباَن َمْوىَل َرُسوِل الهَِّ -صىل ال 
َأْو َقاَل ُقْلُت بَِأَحبِّ  بِِه اْلَنهََّة.  ُيْدِخُلنِى الهَُّ  َأْعَمُلُه  نِى بَِعَمٍل  َأْخِبْ َفُقْلُت  عليه وسلم- 
َذلَِك  َعْن  َسَأْلُت  َفَقاَل  الثهَّالَِثَة  َسَأْلُتُه  ُثمهَّ  َفَسَكَت  َسَأْلُتُه  ُثمهَّ  َفَسَكَت  الهَِّ.  إىَِل  الَْعاَمِل 
ُجوِد لِهَِّ َفإِنهََّك لَ َتْسُجُد لِهَِّ َسْجَدًة إِلهَّ َرَفَعَك  َرُسوَل الهَِّ ^ َفَقاَل » َعَلْيَك بَِكْثَرِة السُّ
ْرَداِء َفَسَأْلُتُه َفَقاَل ىِل  الهَُّ ِبَا َدَرَجًة َوَحطهَّ َعنَْك ِبَا َخطِيَئًة «. َقاَل َمْعَداُن ُثمهَّ َلِقيُت َأَبا الدهَّ

ِمْثَل َما َقاَل ىِل َثْوَباُن.)1(

وعن َربِيَعُة ْبُن َكْعٍب الَْسَلِمىُّ َقاَل ُكنُْت َأبِيُت َمَع َرُسوِل الهَِّ̂  َفَأَتْيُتُه بَِوُضوِئِه 
َوَحاَجتِِه َفَقاَل ىِل » َسْل «. َفُقْلُت َأْسَأُلَك ُمَراَفَقَتَك ِف اْلَنهَِّة. َقاَل » َأَوَغْيَ َذلَِك «. ُقْلُت 

ُجوِد «)2(. ُهَو َذاَك. َقاَل » َفَأِعنِّى َعىَل َنْفِسَك بَِكْثَرِة السُّ

ويف هذا البحث أذكر من مات عىل هذه الصفة من عهد الصحابة ومن جاء 
بعدهم التي ذكرتم كتب الرتاجم .

وقسمت بحثي إىل مقدمة ومتهيد عن حسن اخلامتة و تسعة مباحث وخامتة، 
ورتبت املباحث كالتايل:

املبحث األول: من مات وهو ساجد من الصحابة .

املبحث الثاين : من مات وهو ساجد يف القرن الثاين. 

املبحث الثالث : من مات وهو ساجد يف القرن الثالث .

املبحث الرابع : من مات وهو ساجد يف القرن الرابع .

املبحث اخلامس : من مات وهو ساجد يف القرن السادس. 

املبحث السادس : من مات وهو ساجد يف القرن السابع. 

)1( صحيح مسلم – كتاب الصلة-باب فضل السجود والث عليه)ج 2 / ص 51( 112 . 
)2( املصدر السابق.
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املبحث السابع : من مات وهو ساجد يف القرن الثامن.

 املبحث الثامن : من مات وهو ساجد يف القرن العاش. 

املبحث التاسع : من مات وهو ساجد يف القرن الثاين عرش .

ثم ذكرت اخلامتة ومن ثم املراجع . 

وقبل اخلتام أحب أن أنوه عىل بعض المور التي واجهتني يف البحث عن من 
مات ساجًدا يف كتب الرتاجم :

أثناء  وجودها  لعدم  الرتاجم  بعض  ولدة  سنة  عىل  بحثي  يف  أقف  مل   -1
استقرائي لذه الكتب ، ولعل ذلك بسبب عدم معرفة من عارص ولدته أنه سيكون 

لذا الشخص شأن قي املستقبل فلم حتفظ سنة ولدته.

2- كام مل تذكر بعض كتب الرتاجم مكان وفاة بعض املرتمجني .

عىل  عرش  والادي  والتاسع  اخلامس  القرن  تراجم  يف  بحثي  يف  أقف  مل   -3
ترمجة شخص مات وهو ساجد يف الكتب املطبوعة .

سائًل ال عز وجل أن يرزقنا حسن اخلامتة إنه سميع الدعاء .
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متهيد
حسن اخلامتة

إن ممال شك فيه أن أهم أمر ل بد للمرء أن يموت عليه هو موته عىل توحيده 
ھ  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ    ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  زب  وتعاىل:  تبارك  قال  وتعاىل  تبارك 
: " يبعث كل عبد عىل ما مات عليه »)2( . ےرب)1( فعن جابر قال : قال رسول ال̂ 

ڤ  ڤ   ڤ  زب  قوله  يف  السلم  عليه  إبراهيم  دعاء  من  يستفاد  مما  وهذا 
عىل  منْها  واجعلني  بّعدين   : أي   ،  [ واجنبني   ]: الثعلبيُّ  )3(قال  رب  ڦ  ڦ 
جانٍِب بعيٍد . انتهى ، وهذه اللفاظ كلُّها متقاربة املعاين ، وأراد إبراهيم عليه السلم 
َبنِيهَّ ُصْلبه ، وأما باقي َنْسله ، فمنهم َمْن عبد الصنام ، وهذا الدعاء من اخلليل عليه 

السلم)4( فكيف بغيه.

وقال ابن عادل يف قوله: زب ۆئ ۆئ ۈئ           ۈئ ېئ ېئ ېئ     ىئ  ىئ 
ىئ ی ی ی ی جئ حئ  ٱ ٻ ٻ           ٻ ٻ پپ پ 
ٿ  ٿ  ٺ   ٺ    ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   پ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ڄ  ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چچ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ رب )5(

ولعل املراد بام ما يعمُّ ذلك ، فالكلمة الطيبة : ما أعرب عن حق ، أو دعا إىل 
صلح ، والكلمة اخلبيثة : ما كان عىل خلف ذلك ، وُفرست الشجرة الطيبة بالنخلة 
فقال:)مثل   ، ُبرْس  بِقناع  ُأِت   ^ ال  رسول  أن  أنس:  عن  مرفوًعا   ، ذلك  وُروي   ،

)1( ]النساء/48[
)2(  صحيح مسلم - النة وصفة نعيمها وأهلها- باب اَلْمِر بُِحْسِن الظهَّنِّ بِالهَِّ َتَعاىَل ِعنَْد امْلَْوِت. 

)ج 8 / ص 165( 7413.
)3( ]إبراهيم/35[

)4( تفسي الثعالبي )ج 2 / ص 306(. 
)5( ]إبراهيم/27[
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النخلة)1(. وفرست بشجرة يف النة ، واخلبيثة  كلمة طيبة كشجرة طيبة( قال: هي 
بالنظلة)2( ، ولعل املراد بام أيضًا ما يعمُّ ذلك .

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ رب وهو : ل إله إل ال ، أو كل ما  زب 
يثبت يف القلب ، ويتمكن فيه من الق ، بالجة الواضحة ، ] يف الياة الدنيا[ مدة 
حياتم ، فل يزالون إذا افتتنوا يف حياتم ، أو عند موتم ، وهي حسن اخلامتة ، ]ويف 
اآلخرة[ عند السؤال ، فل يتلعثمون إذا ُسئلوا عن معتقدهم يف القب ، وعند املوقف 
، فل تدهشهم أهوال القيامة . ُروي أنه ^ ذكر قبض روح املؤمن فقال : » ُثمهَّ ُتَعاُد 
َوَما   ، َربَُّك  َمْن   : َله  َقْبِه ، وَيُقولَِن  يِف  فُيْجِلَسانِه   ، َمَلكاِن  َفَيأتيِه   ، ُروحه يف َجَسِدِه 
ِدينَُك ، َوَمْن َنبِيَك؟ فيقول : َريب ال ، وِديني اإلْسَلُم ، وَنبيي ممد ^. فينادي ُمنَاٍد 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  زب   : تعاىل  قوله  فذلك   )3(» َعْبِدي  َصَدَق  أْن   : امِء  السهَّ من 
ڦ ڄ رب . قلت : والقدرة صالة لذا كله .

فل   ، والتقليد  بالكفر  أنفسهم  ظلموا  الذين  رب  چ  چ  ڃ  زب 
يتدون إىل الق ، ول يثبتون يف مواقف الفتن . زب چ  ڇ ڇ ڇ رب ؛ من تثبيت 

بعض ، وإضلل آخرين ، من غي اعرتاض عليه ، ول تعقيب لكمه .

شجرة  هي  الطيبة  والشجرة   ، التوحيد  كلمة  هي   ، الطيبة  الكلمة   : اإلشارة 
اإليامن ، وأصلها هو : التوحيد الثابت يف القلب ، وفروعها : الفرائض والواجبات 

)1(  السنن الكبى للنسائي )ج 6 / ص 371(، املستدرك )ج 2 / ص 383(3341 ، وقال 
هذا حديث صحيح عىل شط مسلم و مل خيرجاه تعليق الذهبي قي التلخيص : عىل شط 

مسلم.)11262(
)2(  صحيح البخاري - كتاب فضائل القرآن- باب فضل القرآن عىل سائر الكلم )ج 4 / ص 
1917( 4732. و كتاب الطعمة- باب ذكر الطعام )ج 5 / ص 2070( 5111، وكتاب 

التوحيد- باب قراءة الفاجر واملنافق وأصواتم وتلوتم ل جتاوز حناجرهم )ج 6 / ص 
2748( 7121، صحيح مسلم – صلة املسافرين-باب َفِضيَلِة َحافِِظ اْلُقْرآِن. )ج 2 / ص 

.1896 )194
. )ج 4 / ص 383(  )3(  سنن أبى داود – كتاب السنة- باب ِف امْلَْسَأَلِة ِف اْلَقْبِ َوَعَذاِب اْلَقْبِ

4755، والديث صحيح .
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، وأغصاهنا : السنن املؤكدات ، وأوراقها : املندوبات واملستحبات ، فمن مل يبلغ هذا 
املقام مل جْين ثمرة شجرة إيامنه . ومن نقص شيئًا من هذه الفروع نقص بقدرها من 
شجرة إيامنه ، إما من فروعها ، أو من أغصاهنا ، أو من ورقها ، أو من حلوة أذواقها 
، أو ِمْن َعْرف أزهارها ، أو من طيب ثمرتا . ومعلوم أن الشجرة إذا نبتت بنفسها 
اره ، تورق ول ثمر ، فهي شجرة إيامن من ل شيخ له  ح كانت َذكهَّ يف اخللء ، ومل ُتَلقهَّ
يصلح للرتبية ، فإن الفروع والوراق كثية ، والثامر ضعيفة ، أيُّ ريح هاج عليها 

أسقطها )1(.

أبا  يا  له:  فقيل  وجيزع  يبكي  جعل  عنه  الّ  ريض  الثوري  سفيان  احترض  وملا 
عبد الّ عليك بالرجاء فإن عفو الّ أعظم من ذنوبك فقال: أو عىل ذنويب أبكي؟ لو 
بأمثال البال من اخلطايا،  أبال أن ألقى الّ تعاىل  التوحيد مل  علمت أين أموت عىل 
وقال مرة: ذنويب أهون من هذه ورفع حبة من الرض وقال: إنام أخاف أن أسلب 
الدم من شدة  يبول  الّ أحد اخلائفني، كان  الوقت، وقد كان رمحه  التوحيد يف آخر 
اخلوف، وكان يمرض املرضة من املخافة، وعرض بوله عىل بعض الكتابيني فقال: 
هذا بول راهب من الرهبان وكان يلتفت إىل محاد بن سلمة فيقول: يا أبا سلمة ترجو 

ملثيل العفو أو يغفر ملثيل؟ فيقول له محاد:نعم أرجو له)2(.

ڻ  ڻ  ڻ        ڻ   ں  ں  ڱ  زب  تعاىل:  قوله  يف  البقاعي)3(  وذكر 
ھ ے ے ۓ ۓ   ڭ        ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ       ھ ھ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ     ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۉ ې ې ې ې   ى   ى ائ ائ    ەئ ەئوئ وئ ۇئ    ۇئ  ۆئ ۆئرب)4(.

)1( البحر املديد )ج 3 / ص 200(. 
)2( قوت القلوب )ج 1 / ص 388(. 

)3( نظم الدرر ف تناسب اآليات والسور )ج 7 / ص 615(. 
)4( ]املنافقون/10[
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 : فقال  للمنافقني  خمالفة  بذلا  يف  رغب   ، الدنيا  عىل  اإلقبال  من  حذر  ملا 
بالرىض  الرتغيب  يف  وزاد   ، مندوب  أو  واجب  من  به  أمرتم  ما  أي  زبۓرب 
أي من عظمتنا وبلغ النهاية  زب ۓ   ڭ       ڭ رب  منهم باليسي مما هو كله له بقوله : 
يف ذلك بالرضا بفعل ما أمر به مع التوبة النصوح يف زمن ما ولو قل بام أرشد إليه 
، مذرًا من  الجل  ملباغتة  واملبادرة  للرحيل  التأهب  مرغبًا يف  فقال   ، الار  إثبات 
 » أن   « ليفيد  املصدر  وفك  رب  ڭ  ڭ  زب   : السلمة  أوقات  يف  بالتسويف  الغرتار 
وملا كان تقديم املفعول كام تقدم يف النساء أهول  مزيد القرب فقال : زب ۇ ۇ رب 
من  فهي  مرت  لظة  وكل   ، وأماراته  دلئله  برؤية  أي  رب  ۆ  ۆ  زب   : قال 
دلئله وأماراته . وملا كانت الشدائد تقتيض اإلقبال عىل ال ، سبب عن ذلك بقوله 
: زب ۈ رب سائًل يف الرجعة ، وأشار إىل ترقيقها للقلوب بقوله :  زب ۈ ٴۇ رب 
أي هل ل ومل ل زبۋرب أي أخرت موت إمهالً يل  زب ۋ  ۅ رب أي زمان ، وبني 
يف  للتزود  أي  رب  ۉ  ۅ  زب   : بقوله  إل  ليس  فات  ما  استدراك  مراده  أن 
سفري هذا الطويل الذي أنا مستقبله ، قال الغزايل يف كتاب التوبة من اإلحياء)1( 
: قال بعض العارفني : إن ملك املوت إذا ظهر للعبد أعلمه أنه قد بقي من عمرك 
لو  للعبد من السف والرسة مما  فيبدو  ، وأنك ل تستأخر عنها طرفة عني  ساعة 
أخرى  ساعة  الساعة  تلك  إىل  يضم  أن  عىل  منها  خلرج  بحذافيها  الدنيا  له  كانت 
ليستعتب فيها ويتدارك تفريطه ، يقول : يا ملك املوت! أخرين يومًا أعتذر فيه إىل 
ريب وأتوب وأتزود فيها صالًا لنفيس ، فيقول : فنيت الساعات فل ساعة ، فيغلق 
البأس  ويتجرع غصة  أنفاسه يف شاسيفه  وتردد  بروحه  فيتغرغر  التوبة  باب  عليه 
عن التدارك وحرسة الندامة عىل تضييع العمر ، فيضطرب أصل إيامنه يف صدمات 
تلك الهوال ، فإذا زهقت نفسه فإن كان سبقت له من ال السنى خرجت روحه 
عىل التوحيد ، فذلك حسن اخلامتة ، وإن سبق له القضاء بالشقوة والعياذ بال تعاىل 
خرجت روحه عىل الشك والضطراب ، وذلك سوء اخلامتة ، ومن ترك املبادرة إىل 

)1( إحياء علوم الدين )ج 4 / ص 12(.
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التوبة بالتسويف كان بني خطرين عظيمني : أحدمها أن ترتاكم الظلمة عىل قلبه من 
املعايص حتى يصي رانًا وطبعًا فل يقبل املحو ، الثاين أن يعاجله املرض أو املوت 
فل جيد مهلة للشتغال باملحو ، فيأت ال تعاىل بقلب غي سليم ، والقلب أمانة ال 

عند عبده .

زب ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  قوله  )1( يف  السعدي  وقال 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ژ      ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ   ڇ  ڇ  چ         چ 

ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ    گ رب )2(.
يستمروا عىل ذلك  تقواه، وأن  يتقوه حق  أن  املؤمنني  لعباده  ال  أمر من  هذا 
ويثبتوا عليه ويستقيموا إىل املامت، فإن من عاش عىل يشء مات عليه، فمن كان يف 
حال صحته ونشاطه وإمكانه مداوما لتقوى ربه وطاعته، منيبا إليه عىل الدوام، ثبته 

ال عند موته ورزقه حسن اخلامتة، وتقوى ال حق تقواه.

السباب  ويعمل  إيامنه،  تثبيت  يف  دائام  ال  إىل  يتملق  أن  للعبد  :ينبغي  وقال 
الصلة  عليه  يوسف  لقول  النعمة  ومتام  اخلامتة،  حسن  ال  ويسأل  لذلك،  املوجبة 

زب ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى    ائ  والسلم: 
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ رب )3(.

وكام أن املرء حيرص عىل حسن اخلامتة حيذر من سؤها ومن استدراج الشيطان 
له إليها ويدع ال أن يثبت قلبه عىل دينه :

وئ       ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  زب  تعاىل:  قال 
وبني  املؤمن  بني  حيول  فقال:  عباس)4(  ابن  وفرسه  النفال:24،  وئرب 

)1( تفسي السعدي )ج 1 / ص 141(.
)2( ]آل عمران/102[

)3( املصدر السابق )ج 1 / ص 407(. 
)4(  املستدرك )ج 2 / ص 358( 3265 ، وقال هذا حديث صحيح عىل شط الشيخني ووافقه 

الذهبي .
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الكفر وحيول بني الكافر وبني اإليامن وقيل حيول بني العبد وبني الستجابة لّ تعاىل 
والرسول وقيل: حيول بني املؤمن وبني سوء اخلامتة وبني الكافر وبني حسن اخلامتة 
وقيل: حيول بني املؤمن وبني أن يلقيه يف كبية يلك فيها وبني املنافق وبني أن يوفقه 
بالتوحيد، وهذه خماوف للمؤمنني  لطاعة فينجو با وحيول بني املوحد وبني اخلامتة 

بتحقيق الوعيد .

ُجَل َلَيْعَمُل َعَمَل َأْهِل اْلَنهَِّة فِياَم َيْبُدو  قال املناوي )1( يف شحه لديث: »إِنهَّ الرهَّ
ُجَل َلَيْعَمُل َعَمَل َأْهِل النهَّاِر فِياَم َيْبُدو لِلنهَّاِس َوُهَو ِمْن  لِلنهَّاِس َوُهَو ِمْن َأْهِل النهَّاِر َوإِنهَّ الرهَّ

َأْهِل اْلَنهَِّة« )2(  .

 ذكر الرجل وصف طردي واملراد املكلف رجل أم امرأة إنسيا أم جنيا ، قال 
الزركيش )3( :يف قوله فيام يبدو للناس فيام يظهر لم وهذه زيادة حسنة ترفع اإلشكال 
من الديث وقوه وهو من أهل النار، بسبب دسيسة باطنة ل يطلع الناس عليها، وإن 
الرجل ليعمل عمل أهل النار من املعايص فيام يبدو أي يظهر للناس وهو من أهل 
النة خلصلة خي خفية تغلب عليه آخر أثر عمره فتوجب حسن اخلامتة أما باعتبار ما 
يف نفس المر فالول مل يصح له عمل قط لنه كافر باطنا وأما الثاين فعمله الذي ل 

حيتاج لنية صحيح وما حيتاجها باطل من حيث عدم وجودها.

)1( فيض القدير )ج 2 / ص 418( 1971.
)2(  صحيح البخاري –كتاب النبياء-باب قول ال تعاىل } وإذ قال ربك للملئكة إين جاعل يف 
الرض خليفة { )ج 3 / ص 1212( 3154 . و كتاب املغازي- باب غزوة خيب)ج 4 / 
ص 1539( 3966 . و)ج 4 / ص 1541( 3970 . و كتاب القدر )ج 6 / ص 2433( 
َنْفَسُه )ج 1 / ص  اإِلْنَساِن  َقْتِل  ِريِم  حَتْ ِغَلِظ  اإليامن-باب  – كتاب  1226. صحيح مسلم 
ِه َوِكَتاَبِة ِرْزِقِه َوَأَجِلِه َوَعَمِلِه  74( 320. و كتاب القدر ، باب َكْيِفيهَِّة اخْلَْلِق اآلَدِمىِّ ِف َبْطِن ُأمِّ

َوَشَقاَوتِِه َوَسَعاَدتِِه. )ج 8 / ص 49( 6910، 6911.
)3( الآليل املنثورة يف الحاديث املشهورة للزركيش - )ج 1 / ص 76(. 
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ول  عليها  يتكل  ل  وأن  بالعامل  الغرتار  من  التحذير  :فيه   )1( النووي  قال 
يركن إليها خمافة من انقلب الال للقدر السابق وكذا يبنغي للعايص أن ل يقنط من 
رمحة ربه ،زاد البخاري يف روايته عىل مسلم )وإنام العامل بخواتيمها()2( فعىل اخلامتة 
سعادة اآلخرة وشقاوتا ، قيل ول تنكشف إل بدخول النة وقيل بل تستبني يف أول 

منازل اآلخرة اهـ.

أول  كانوا  قتادة:  قال   ، باإليامن  لم  ختم  ثم  كفارا  عاشوا  فرعون  وكسحرة 
النهار كفارا سحرة ويف آخره شهداء بررة ، ثم إن من لطف ال تعاىل وسعة رمحته أن 
انقلب الناس من الرش إىل اخلي كثي وأما انقلبم من اخلي إىل الرش ففي غاية الندرة 

وهناية القلة ول يكون إل ملن أرص عىل الكبائر . )3(

)1( شح النووي عىل مسلم - )ج 2 / ص 126(. 
ص   /  5 )ج  منها  خياف  وما  باخلواتيم  العامل  باب  الرقاق-  كتاب   – البخاري  )2(  صحيح 

6128 )2381
)3( فيض القدير )ج 2 / ص 418( 1971 – 1972- 1973.
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املبحث األول
من مات وهو ساجد من الصحابة

1- أبو ثعلبة اخلشين)1(:

 صحايب مشهور معروف بكنيته واختلف يف اسمه اختلفًا كثيًا وكذا يف اسم 
أبيه فقيل: جرهم وقيل غي ذلك.

نسبه : هو منسوب إىل بني خشني واسمه وائل بن النمر بن وبرة بن تغلب بن 
حلوان بن عمران بن الاف بن قضاعة.

وقال ابن الكلبي: هو من ولد ليوان بن مر بن خشني.

فضائله يف اإلسالم : روى عن النبي ^ عدة أحاديث منها يف الصحيحني من 
طريق ربيعة بن يزيد قلت يا رسول ال إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل يف آنيتهم 
وأرض صيد أصيد بقويس وأصيد بكلبي املعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم فأخبين 

بالذي حيل لنا من ذلك.... الديث)2(.

روى عنه أبو إدريس اخلولين وأبو أمية الشعباين وأبو أسامء الرحبي وسعيد 
بن املسيب وجبي بن نفي وأبو قلبة ومكحول وآخرون ومنهم من مل يدركه.

قال ابن البقي تبعًا لبن الكلبي: كان ممن بايع حتت الشجرة ورضب له بسهمه 
يف خيب وأرسله النبي ^ إىل قومه فأسلموا.

)1(  سي أعلم النبلء )ج 2 / ص 568(120- الستبصار: 339، الستيعاب: 4 / 1618، ابن 
عساكر: 19 / 1 / 2، أسد الغابة: 6 / 44، تذيب الكامل: 1589، تذيب التهذيب: 4 / 2 / 
205، تاريخ السلم: 3 / 217، العب: 1 / 85، تذيب التهذيب: 12 / 51 49، الصابة: 
11 / 54، خلصة تذهيب الكامل: 446، كنز العامل: 13 / 615، شذرات الذهب: 1 / 82.

طرق  وله   ،)1930( ومسلم   ،)5496(  ،)5488( و   )5478( البخاري  رواه  )2(  صحيح. 
وألفاظ، عن أيب ثعلبة.
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وأخرج ابن سعد بسند له إىل مجن بن وهب قال قدم أبو ثعلبة عىل رسول ال 
^ وهو يتجهز إىل خيب فأسلم وخرج معه فشهدها ثم قدم بعد ذلك سبعة نفر من 

قومه فأسلموا ونزلوا عليه.

إسالمه : قال أبو السن بن سميع: بلغني أنه كان أقدم إسلمًا من أيب هريرة 
فقد أسلم وهو يتجهز خليب فشهدها وعاش بعد النبي ^ ومل يقاتل بصفني مع أحد 

الفريقني.

مسكنه : سكن أبو ثعلبة الشام، وقيل: محص.

وقال أبو عيل اخلولين: كان ينزل داريًا وأخرج ابن عساكر يف ترمجته من طريق 
مفوظ بن علقمة عن ابن عائذ قال قال ناشة بن سمي ما رأينا أصدق حديثًا من أيب 
ثعلبة لقد صدقنا حديثه يف أفنية الودية قال عيل وكان ل يأت عليه ليلة إل خرج ينظر 

إىل السامء فينظر كيف هي ثم يرجع فيسجد)1(. 

أراكم  كام  خينقني  أل  ال  لرجو  إين  ثعلبة:  أبو  قال  قال:  الزاهرية  أيب  وعن 
ختنقون عند املوت، قال فبينام هو يصيل يف جوف الليل قبض وهو ساجد فرأت ابنته 
يف النوم أن أباها قد مات فاستيقظت فزعة فنادت: أين أيب فقيل لا: يف مصله فنادته 

فلم جيبها فأتته فوجدته ساجدًا فأنبهته فحركته فسقط ميتًا.

وفاته : قال أبو عبيد وابن سعد وخليفة بن خياط وهارون الامل وأبو حسان 
الزيادي مات سنة مخس وسبعني)2(.

)1( اإلصابة يف معرفة الصحابة )ج 3 / ص 297(
)2( املصدر السابق )ج 3 / ص 298(



592

إحتاف العابد برتاجم من مات وهو ساجد

املبحث الثاني 
من مات وهو ساجد يف القرن الثاني

2- جماهد بن جرب أبو احلجاج املكي املخزومي)1(:

مولده: سنة واحد وعرشين للهجرة .

بن  ال  عبد  عىل  قرأ  املفرسين،  والئمة  التابعني  من  العلم  أحد   : فضائله 
السائب وعبد ال بن عباس بضعًا وعرشين ختمة ويقال ثلثني عرضة ومن مجلتها 
وابن  كثي  بن  ال  عبد  عرضًا  القراءة  عنه  أخذ  كانت،  فيم  آية  كل  عن  سأله  ثلث 
ميصن ومحيد بن قيس وزمعة بن صالح وأبو عمرو بن العلء وقرأ عليه العمش، 
علمي  استفرغ  قال  أنه  جماهد  عن  وروينا  جماهد،  بالتفسي  بقي  من  أعلم  قتادة  قال 
التفسي، وقال ابن إسحاق ثنا أبان بن صالح عن جماهد قال عرضت املصحف عىل 
ابن عباس ثلث عرضات من فاحتته إىل خامتته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها، 
قال  جماهد  عن  العرج  محيد  حدثنا  التيمي  حية  أيب  بن  إبراهيم  ثنا  الميدي  وقال 
ختمت عىل ابن عباس تسع عرشة ختمة كلها يأمرين أكب فيها من أمل نرشح لك، وقال 
سلمة بن كهيل كان جماهد ممن يريد بعلمه ال، وله اختيار يف القراءة ورواه الذيل يف 

كامله بإسناد غي صحيح.

466، طبقات خليفة   / ابن سعد 5  النبلء )ج 4 / ص 449(175، طبقات  أعلم  )1(  سي 
ت 2535، تاريخ البخاري 7 / 411، املعارف 444، املعرفة والتاريخ 1 / 711، الرح 
والتعديل القسم الول من املجلد الرابع 319، اللية 3 / 279، طبقات الفقهاء للشيازي 
69، تاريخ ابن عساكر 16 / 125 ب، تذيب السامء واللغات القسم الول من الزء الثاين 
83، تذيب الكامل ص 1306، تاريخ السلم 4 / 190، تذكرة الفاظ 1 / 86، العب 1 
/ 125، تذهيب التهذيب 4 / 22 آ، البداية والنهاية 9 / 224، العقد الثمني 7 / 132، 
الفاظ  42، طبقات   / التهذيب 10  النهاية ت 2659، الصابة ت 8363، تذيب  غاية 

للسيوطي ص 35، خلصة تذهيب التهذيب 369، شذرات الذهب 1 / 125.
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وفاته : مات سنة ثلث ومائة وقيل: سنة أربع وقيل: سنة اثنتني وقد نيف عىل 
الثامنني يقال مات وهو ساجد رمحه ال تعاىل)1(.

3- زرارة بن أوفى العامري احلرشي)2(:

وثقه  البرصة.  قايض  الكبي  اإلمام   : الذهبي)3(  قال   ، البرصي  حاجب  أبو   
النسائي وغيه. 

روى عن: أسي بن جابر ، وأنس بن مالك، ومتيم الداري ، وسعد بن هشام 
ابن عامر ، وعبد ال بن سلم ، وعبد ال بن عباس ، وعبد الرمحن بن أيب نعم البجيل، 
وعمران بن حصني ، ومرسوق بن الجدع، واملغية بن شعبة ، وأيب هريرة، وعائشة 

أم املؤمنني ، واملحفوظ أن بينهام سعد بن هشام .

روى عنه: أيوب السختياين، وبز بن حكيم ، وثابت بن عامرة النفي، وخالد 
الثبج، وداود بن أيب هند ، وعيل بن زيد بن جدعان، وعوف العرايب ، وقتادة بن 
دعامة ، ويزيد أبوالبخرتي، ويونس بن عبيد. قال أبو داود الطياليس: مل يسمع من 

ابن مسعود، كان عىل قضاء البرصة، مات وهو ساجد)4(.

وفاته : سنة ثلث وتسعني.

)1( غاية النهاية يف طبقات القراء - )ج 1 / ص 293(.
)2(  سي أعلم النبلء - )ج 4 / ص 515(209، طبقات ابن سعد 7 / 150، طبقات خليفة 
القسم  292، الرح والتعديل  القضاة 1 /  438، أخبار  البخاري 3 /  تاريخ  ت 1571، 
الثاين من املجلد الول 603، اللية 2 / 258، تذيب الكامل ص 429، تاريخ السلم 3 
/ 368، العب 1 / 109، تذهيب التهذيب 1 / 236 آ، البداية والنهاية 9 / 93، تذيب 

التهذيب 3 / 322، خلصة تذهيب التهذيب 121، شذرات الذهب 1 / 102.
)3( سي أعلم النبلء - )ج 4 / ص 516(209 .
)4( تذيب الكامل - )ج 9 / ص 339( 1977 .
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4-أبو بشر اليشكري)1(:

جعفر بن إياس، أبو برش اليشكري البرصي ثم الواسطي أحد الئمة الكبار، 
حدث عن سعيد بن جبي والشعبي ومحيد بن عبد الرمحن الميي وطاوس وجماهد 

وعطاء وعكرمة ونافع وميمون بن مهران وطائفة.

وثقه أبو حاتم وغيه، وقال أمحد بن حنبل: أبو برش أحب إلينا من املنهال بن 
عمي وأوثق.

وفاته : مات ساجدًا خلف املقام سنة مخٍس وعرشين ومائة، وروى له البخاري 
ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه.

5- يزيد بن عمر بن هبرية )2(:

بن  بن معية بن سكني بن خديج  بن هبية  املثنى عمر  أيب  بن  يزيد  أبو خالد 
بغيض بن مالك بن سعد بن عدي بن فزارة؛ ونسب فزارة معروف فل حاجة إىل 

اإلطالة بذكره.

ذكر الافظ أبو القاسم ابن عساكر يف تاريخ الكبي أن أصله من الشام، وأنه 
ويل قنرسين للوليد بن يزيد بن عبد امللك، وكان مع مروان بن ممد آخر ملوك بني 

أمية يوم غلب عىل دمشق ومجع له ولية العراق.

)1(  سي أعلم النبلء )ج 5 / ص 465(212،طبقات خليفة 325، التاريخ الكبي 2 / 186، 
التاريخ الصغي 1 / 320، الرح والتعديل 2 / 473، تذيب الكامل 207، تذهيب التهذيب 
1 / 106 / 2، تاريخ اإلسلم 5 / 54، تذيب التهذيب 2 / 83، خلصة تذهيب الكامل 

64. الوايف بالوفيات - )ج 4 / ص 18(.
 ،383  ،382  ،372  ،366( خليفة  207(103،تاريخ  ص   /  6 )ج   - النبلء  أعلم  )2(  سي 
 131 و   130 و   129 و   128 و   127( سنة  الطبي:   )409  ،396  ،391  ،387  ،384
السنوات  التاريخ: حوادث  الكامل يف   ،123 و 132(، كتاب املجروحني والضعفاء: 2 / 

املذكورة عند الطبي، تاريخ اإلسلم 5 / 315.



595

إحتاف العابد برتاجم من مات وهو ساجد

مولده: سنة سبع وثامنني)1(. 

أيا  يا  أو  هياه،  يا  فقال:  جعفر  أبا  يومًا  هبية  ابن  كلم  كثي:  بن  ممد  قال 
املرء، ثم رجع فقال: أيا المي إن عهدي بكلم الناس بمثل ما خاطبتك به حديث 
فسبقني لساين بام مل أرده. وألح أبو العباس السفاح عىل أيب جعفر يأمره بقتله، وهو 
يراجعه، فكتب إليه: وال لتقتلنه أو لرسلن إليه من خيرجنه من حجرتك ثم يقتله، 
فأزمع عىل قتله، فبعث أبو جعفر من ختم بيوت املال، ثم بعث إىل وجوه من مع ابن 
ابن الوثرة وممد بن  هبية فحرضوا، وخرج الاجب من عند أيب جعفر وطلب 
نباتة ومها من العيان، فقاما فدخل، وقد أجلس أبو جعفر ثلثة من خواصه يف مائة 
اثنني  من خواصه من مجاعته يف حجرة، فنزعت سيوفهام وكتفا، ثم أدخلوا بعدمها 
عقيل:  بن  موسى  فقال  كذلك،  بم  فعل  أخرى  مجاعة  وبعدهم  كذلك،  بام  ففعل 
أعطيتمونا عهد ال ثم خستم به، إنا لنرجوا أن يدرككم ال، وجعل ابن نباتة يرضط 
يف لية نفسه، فقال له: ]ابن[ الوثرة: إن هذا ل يغني عنك شيئًا، فقال: كأين كنت 
أنظر إىل هذا، فقتلوا وأخذت خواتيمهم. وانطلق حازم واليثم بن شعبة والغلب 
بن سامل يف نحو من مائة، فأرسلوا إىل ابن هبية: إنا نريد هذا املال، فقال ابن هبية 
لاجبه: انطلق فدلم عليه، فأقاموا عند كل بيت نفرًا ثم جعلوا ينظرون من نواحي 
الدار، ومع ابن هبية ابنه داود وكاتبه عمرو بن أيوب وحاجبه وعدة من مواليه وبني 
صغي له يف حجره، فجعل ينكر نظرهم، فقال: أقسم بال إن يف وجوه القوم لرشًا، 
فأقبلوا نحوه، فقام حاجبه يف وجوههم فقال: وراءكم، فرضبه اليثم بن شعبة عىل 
حبل عاتقه فرصعه، وقاتل ابنه داود فقتل، وقتل مواليه، ونحى الصبي من حجره، 
وقال: دونكم هذا الصبي، وخر ساجدًا فقتل وهو ساجد، ومضوا برؤوسهم إىل أيب 

جعفر فنادى بالمان للناس)2(.

)1( وفيات العيان - )ج 6 / ص 313(
)2( وفيات العيان )ج 6 / ص 317(.
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اثنتني وثلثني  وفاته : وبعث املنصور برأسه إىل السفاح، وكان ذلك يف سنة 
ومائة.

مكان وفاته : تويف يف واسط .

قال اليثم بن عدي: ملا قتل ابن هبية قال بعض اخلراسانيني لبعض أصحاب 
ابن هبية: ما كان أكب رأس صاحبكم، فقال له الرجل: أمانكم له كان أكب)1(.

6- عمر بن عامر السلمي أبو حفص البصري القاضي)2(:

روى عن: قتادة وعمرو بن دينار وأيوب السختياين وحييى بن أيب كثي وغيهم 
وأرسل عن حطان بن عبدال الرقايش. 

الواحد بن أيب  روى عنه: سعيد بن أيب عروبة وسامل بن نوح وممد بن عبد 
حزم ومعتمر بن سليامن وعباد بن العوام ويزيد ابن أيب زريع وآخرون.

قال ابن املديني سألت حييى بن سعيد محلت عنه أشياء قال ل ول حرف وقال 
صالح بن أمحد عن أبيه: كان حييى بن سعيد ل يرضاه وكذا قال أبو طالب عن أمحد 
أبيه: كان شعبة ل يستمريه  وزاد روى أحاديث أنكرها. وقال عبدال بن أمحد عن 
وقال ابن معني ليس به بأس زاد بعضهم عن ابن معني ثقة وقال ابن الدورقي عن ابن 
معني عمر بن عامر بجيل كويف ضعيف تركه حفص بن غياث وقال يعقوب بن شيبة: 
سمعت ابن املديني يقول عمر بن عامر شيخ صالح كان عىل قضاء البرصة مات فجأة 

قال عيل قال أبو عبيدة: مل يمت قاض فجأة غيه

وفاته : قال أبو زرعة: مات سنة مخس وثلثني ومائة وهو ساجد.

)1( املصدر السابق )ج 6 / ص 319( .
)2( تذيب التهذيب )ج 7 / ص 410(.
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7- موسى بن مسلم الكويف)1(:

موسى بن مسلم الطحان أبو عيسى، قال أبو زرعة: هو موسى الصغي ،روى 
عن جماهد وابراهيم النخعي وابراهيم التيمى وسلمة بن كهيل وابن سابط روى عنه 

شيك وحييى بن سعيد القطان ومروان الفزارى وأبو معاوية الرضير وأبو أسامة،

وفاته : مات خلف املقام وهو ساجد بمكة.

8- أبو حنيفة)2( :

اإلمام، فقيه امللة، عامل العراق، أبو حنيفة النعامن بن ثابت بن زوطى التيمي، 
الكويف، موىل بني تيم ال بن ثعلبة يقال: إنه من أبناء الفرس.

مولده: ولد سنة ثامنني يف حياة صغار الصحابة، ورأى أنس بن مالك ملا قدم 
عليهم الكوفة.

أبو  كان  يقول:  بن معني  العويف: سمعت حييى  بن سعد  قال ممد   : فضائله 
حنيفة ثقة ل حيدث بالديث إل بام حيفظه، ول حيدث بام ل حيفظ، وقال صالح بن 
ممد: سمعت حييى بن معني يقول: كان أبو حنيفة ثقة يف الديث، وروى أمحد بن 
ممد بن القاسم بن مرز، عن ابن معني: كان أبو حنيفة ل بأس به، وقال مرة: هو 
عندنا من أهل الصدق، ومل يتهم بالكذب، ولقد رضبه ابن هبية عىل القضاء، فأبى 

)1( الرح والتعديل )ج 8 / ص 158( 706 ، تقريب التهذيب )ج 2 / ص 229(.
تاريخ   ،)327  -  167( خليفة  طبقات   ،  163)390 ص   /  6 )ج   - النبلء  أعلم  )2(  سي 
البخاري: 8 / 81، التاريخ الصغي: 2 / 43، الرح والتعديل 8 / 449 - 450، كتاب 
املجروحني 3 / 61، تاريخ بغداد 13 / 323، 424، الكامل يف التاريخ 5 / 585، 549، 
وفيات العيان 5 / 415 - 423، تذيب الكامل 1414، 1417، تذهيب التهذيب 4 / 98 
/ 1، تذكرة الفاظ 1 / 168، ميزان العتدال 4 / 265، العب 1 / 314، مرآة النان 1 
/ 309، البداية والنهاية 10 / 107، تذيب التهذيب 10 / 449 - 452، النجوم الزاهرة 
2 / 12، الواهر املضيئة 1 / 26 - 32، خلصة تذهيب الكامل 401، شذرات الذهب 1 

.229 - 227 /
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أن يكون قاضيا، وعن محاد بن أيب حنيفة قال: كان أيب مجيل، تعلوه سمرة، حسن 
اليئة، كثي التعطر، هيوبا، ل يتكلم إل جوابا، ول خيوض - رمحه ال - فيام ل يعنيه. 
وعن ابن املبارك قال: ما رأيت رجل أو قر يف جملسه، ول أحسن سمتا وحلام من أيب 
حنيفة. حدثنا إبراهيم بن سعيد الوهري، عن املثنى بن رجاء قال: جعل أبو حنيفة 
عىل نفسه، إن حلف بال صادقا، أن يتصدق بدينار. وكان إذا أنفق عىل عياله نفقة 
تصدق بمثلها. وروى جبارة بن املغلس، عن قيس بن الربيع قال: كان أبو حنيفة، 
إين  رجل:  فقال  حنيفة،  أيب  عند  كنا  اخلريبي:  قال  إخوانه.  عىل  مفضل  تقيا،  ورعا 
أبو حنيفة:  وضعت كتابا عىل خطك إىل فلن، فوهب يل أربعة آلف درهم، فقال 
الصمت،  طويل  حنيفة  أبو  كان  قال:  شيك  وعن  فافعلوه.  بذا  تنتفعون  كنتم  إن 
كثي العقل. وقال عيل بن عاصم)1(: لو وزن علم المام أيب حنيفة بعلم أهل زمانه، 
لرجح عليهم. وقال حفص بن غياث)2(: كلم أيب حنيفة يف الفقه، أدق من الشعر، 
ل يعيبه إل جاهل. وروى عن العمش)3( أنه سئل عن مسألة، فقال: إنام حيسن هذا 
النعامن بن ثابت اخلزاز، وأظنه بورك له يف علمه. وقال جرير: قال يل مغية: جالس 
أبو  املبارك)4(:  ابن  لو كان حيا لالسه. وقال  النخعي  إبراهيم  فإن  تفقه،  أبا حنيفة 

حنيفة أفقه الناس. وقال الشافعي)5(: الناس يف الفقه عيال عىل أيب حنيفة.

واإلمامة يف الفقه ودقائقه مسلمة إىل هذا اإلمام، وهذا أمر ل شك فيه. 

يشء األذهــــــــان  يف  يصــــــح  ولــيس 

دلـــــــــيل إىل  النهــــــــار  احــــــتاج  إذا 

 وسيته حتتمل أن تفرد يف جملدين، ريض ال عنه، ورمحه، تويف شهيدا مسقيا يف 
سنة مخسني ومئة، وله سبعون سنة، وابنه الفقيه محاد بن أيب حنيفة: كان ذا علم ودين 
فنقلها  غائبون،  وأهلها  كثية،  ودائع  كان عنده  والده،  تويف  ملا  تام،  وصلح وورع 

)1( أخبار أيب حنيفة )ج 1 / ص 23(. 
)2( ترمجة الئمة الربعة )ج 1 / ص 18(. 
)3( سي أعلم النبلء )ج 6 / ص 403(. 

)4( تذكرة الفاظ للذهبي )ج 1 / ص 127(.
)5( املصدر السابق .
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واقبضها  فقال: زهنا  أهل.  فإنك  بل دعها عندك،  فقال:  ليتسلمها،  الاكم  إىل  محاد 
وزهنا  يف  وبقي  ذلك،  القايض  ففعل  ترى،  ما  افعل  ثم  الوالد،  ذمة  تبأمنها  حتى 
وحسابا أياما، واسترت محاد فام ظهر حتى أودعها القايض عند أمني، تويف محاد سنة 
ست وسبعني ومئة كهل، له رواية عن أبيه وغيه، حدث عنه ولده اإلمام إسامعيل 

بن محاد قايض البرصة. 

وفاته : وعن أبى حسان الزيادي: ملا أحس أبو حنيفة باملوت سجد، فخرجت 
نفسه وهو ساجد، وكان عمره يوم توف سبعني سنة ،ببغداد.)1(

9- عبد العزيز بن أبى حازم املدني)2(:

عبد العزيز بن أيب حازم سلمة بن دينار، المام الفقيه، أبو متام املدين.

مولده : ولد سنة سبع ومئة.

أيب  ابن  وسهيل  الرمحن،  عبد  بن  والعلء  أسلم،  بن  وزيد  أبيه،  عن:  حدث 
صالح، ويزيد بن الاد، وموسى بن عقبة، وهشام بن عروة، وحييى بن سعيد، وخلق. 

حدث عنه: الميدي، وسعيد بن منصور، وأبو مصعب، والقعنبي، وعيل بن 
حجر، وعمرو الناقد، ويعقوب الدورقي، وحييى بن أكثم، وبرش كثي.

وقال  صدوق،  معني:  بن  حييى  قال  باملدينة.  العلم  أئمة  من  وكان   : فضائله 
أمحد بن زهي: قيل ملصعب الزبيي: ابن أيب حازم ضعيف يف حديث أبيه، فقال: أو 

)1( سي أعلم النبلء - )ج 6 / ص 390( 163 - معاين الخيار - )ج 5 / ص 165(
)2(  سي أعلم النبلء - )ج 8 / ص 363(105* طبقات خليفة: 275، تاريخ خليفة: 51، 
والتاريخ:  املعرفة   ،479 املعارف:   ،336  /  2 الصغي:  التاريخ   ،25  /  6 الكبي:  التاريخ 
علامء  مشاهي   ،382  /  5 والتعديل:  الرح   ،243 للعقييل:  الضعفاء   ،685  ،429  /  1
 ،2  /  239  / التهذيب: 2  تذهيب  الكامل: 837،  المصار )1119( ص: 141، تذيب 
تذكرة الفاظ: 1 / 247، ميزان العتدال: 2 / 626، العب: 1 / 289، تذيب التهذيب: 

6 / 233، خلصة تذهيب الكامل: 239، شذرات الذهب: 1 / 306.
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قد قالوها ؟ أما هو، فسمع مع سليامن بن بلل، فلام مات سليامن، أوىص إليه بكتبه، 
فكانت عنده، فقد بال عليها الفأر، فذهب بعضها، فكان يقرأ ما استبان له، ويدع ما 
ل يعرف منها، أما حديث أبيه، فكان حيفظه، قال أمحد بن حنبل: مل يكن باملدينة بعد 
أفقه من عبد  الرازي: هو  أبو حاتم  بن أيب حازم، وقال  العزيز  أفقه من عبد  مالك 
العزيز الدراوردي. وقال أمحد بن زهي: سمعت حييى بن معني يقول: ابن أيب حازم 
ليس بثقة يف حديث أبيه، كذا جاء هذا، بل هو حجة يف أبيه وغيه، وقال أمحد بن 
]حنبل[: مل يكن باملدينة يف وقته أفقه منه، يرون أنه سمع من أبيه، وأما هذه الكتب، 

فيقولون: إن كتب سليامن بن بلل صارت إليه.

رمحه  ومئة  وثامنني  أربع  سنة  يف  ساجد،  وهو  وتويف  سعد:  ابن  قال   : وفاته   
ال)1(، واسم أبى حازم سلمة بن دينار العابد موىل أسلم يروى عن أبيه روى عنه 
الجازيون والغرباء مات سنة أربع وثامنني ومائة وهو ساجد وله ثنتان وثامنون سنة 

وقد قيل إنه مات سنة ثامنني ومائة)2(

املبحث الثالث
من مات وهو ساجد يف القرن الثالث :

10- حممد بن عمرو السوسي)3(: 

السويس الزاهد ممد بن عمرو بن يونس أبو جعفر الثعلبي يعرف بالسويس 
الزاهد، وهو مدث مكثر .

الرميل ويعىل بن  روى عن: عبد ال بن نمي وأيب معاوية وعيسى بن عيسى 
عبيد ووكيع وأسباط بن ممد وغيهم.

)1( سي أعلم النبلء )ج 8 / ص 363( 105.
)2( ثقات ابن حبان )ج 7 / ص 117(.

)3(  النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة - )ج 1 / ص 276(، الوايف بالوفيات - )ج 2 / 
ص 53(.
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 روى عنه:الطحاوي كثيًا وممد بن الربيع اليزي وأبو الهم بن طلب وأبو 
المحد اإلمام وأبو العباس بن ملس وأبو السن بن جوصا وآخرون.

وكان  وحدث  مرص  قدم  كويف  فقال:  الغرباء.  يف  يونس  ابن  :ذكره  وفاته   
املناهل بني مكة ومرص يف أول املحرم  انرصافه من الج فامت يف الطريق يف بعض 
سنة تسع ومخسني ومائتني. وقال أبو سليامن بن زبر: حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال: 

مات ساجدًا وقد استوف مائة سنة)1(.

املبحث الرابع
من مات وهو ساجد يف القرن الرابع :

12- َقاِسم بن عبد العِزيز أُخو َطاِهر بن عبد العزيز:

 من أْهِل ُقْرُطبة. كاَن: من ِخيار املسلمني وُفَضَلئهم، وكانْت له ِرْحلة َسِمَع 
َ ساِجدًا  فيها، من َعيّل بن َعْبد العزيز، والّصائغ الْكب، وكان: من الُعّباد. ُيْذكر أنهَّه ُتويفِّ

ذكرُه خالد)2(.

السراج  احلسن  أبي  بن  نصر  أبو  حممد  بن  علي  بن  اهلل  13-  عبد 
الطوسي)3(:

من مجلة مشايخ طوس وفتياهنم وزهادهم، سمع بدمشق وغيها أبا بكر أمحد 
بن ممد السائح وممد بن الفضل وجعفر بن ممد اخللدي وعبد الواحد بن علوان 
وأبا عمرو الرحبي روى عنه أبو القاسم عبد الرمحن بن ممد بن عبد ال الرساج وأبو 
بكر ممد بن أمحد الدثي اإلسفرايني وأبو سعيد ممد بن عيل بن عمرو الصبهاين 

)1( لسان امليزان - )ج 2 / ص 457(
)2( تاريخ العلامء بالندلس )ج 1 / ص 401( 1058.

)3( تاريخ دمشق - )ج 31 / ص 74( 3417 .
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النبيل النقاش أخبنا أبو طاهر ممد بن ممد بن عبد ال السنجي وأبو السني عيل 
أنا أبو العباس الفضل بن  بن ممد بن أيب السني الصايغ الوهري املروزيان قال 
عبد الواحد بن الفضل بن عبد الصمد التاجر بنيسابور أنبأ أبو القاسم عبد الرمحن بن 
ممد بن عبد ال الرساج حدثني عبد ال بن أيب السني الرساج حدثني أبو العباس 
أمحد بن ممد البادعي قال سمعت طاهر بن إسامعيل الرازي يقول سمعت حييى بن 
معاذ الرازي يقول حقيقة املودة هي التي ل تزيد بالب ول تنقص بالفاء قال وأبدي 
أبو نرص عبد ال بن أيب السني الرساج أيب أبو الفرج أمحد بن ممد الغساين بدمشق 
لنفسه فذكر أنشدنا أبو عبد ال ممد بن الفضل أنشدنا جدي اإلمام أبو الفضل أمحد 
بن ممد الساعدي أنشدنا أبو بكر ممد بن أمحد الدين أبدي أبو نرص عبد ال بن عيل 

الرساج أنشدين أبو عبد ال بن عطاء لبن املعدل :

رجل  من  الود  خبايا  ناصحتك  ما   

العدل  من  بمكروه  يبليك  مل  ما   

تساحمني  أن  تأبى  لك  موديت 

الزلل   من  شئ  عىل  أراك  بأن   

ابنه  باق  عقب  بطوس  وله  ساجد  وهو  بنيسابور  مات  وفاته:  ومكان  سنة 
املعروف بأيب نرص الرساج وهو املنظور إليه يف ناحيته يف الفتوة ولسان القوم وفهم 
بقية  من  وهو  والسنة  والكتاب  الرشيعة  بعلم  الستظهار  مع  وعلومهم  أحكامهم 

مشاخيهم مات أبو نرص يف رجب سنة ثامن وسبعني وثلثامئة.
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املبحث اخلامس
من مات وهو ساجد يف القرن السادس :

14- جعفر بن احلسن املقرىء الدرزجياني)1( :

وتعلم  أشياء  منه  وتعلم  السعيد  الوالد  وشاهد  باملعروف،  ارًا  أمهَّ زاهدًا  كان 
من تلميذه الرشيف أيب جعفر وختم القرآن خللق كثي وكان مداومًا للقيام والتهجد 

بالليل وله ختامت كثية خيتم كل ختمة منها يف ركعة .

وفاته: تويف يف الصلة وهو ساجد يف شهر ربيع اآلخر من سنة ست ومخسامئة 
، ودفن بداره بدرزجيان)2(.

15-أبو بكر املزريف حممد بن احلسني الفرضي احلنبلّي)3(:

ببغداد، وله ثامن وثامنون سنة، قرأ القراءات عىل أصحاب الاّممي، وسمع أبا 
جعفر بن املسلمة وطائفة.

وفاته: مات ساجدًا يف أّول يوٍم من سنة ثامن وعرشين ومخسامئة.

)1(  سي أعلم النبلء )ج 19 / ص 414(239 ،تاريخ السلم: 4 / 178 / 1، طبقات النابلة 
)ج 1 / ص 272( ذيل طبقات النابلة: 1 / 110، شذرات الذهب: 4 / 15 - 16.

)2(  درزجيان: بفتح أوله وسكون ثانيه وزاي مكسورة وياء مثناة من حتت وجيم وآخره نون قرية 
ثابت اخلطيب  بن  بكر أمحد  منها كان والد أيب  الغريب  بالانب  بغداد عىل دجلة  كبية حتت 
البغدادي وكان أبوه خيطب با ورأيتها أنا وقال محزة كانت درزجيان إحدى املدن السبع التي 
كانت لألكارسة وبا سميت املدائن املدائن وأصلها درزيندان فعربت عىل درزجيان )معجم 

البلدان - ج 2 / ص 450(.
)3( العب يف خب من غب )ج 1 / ص 250(
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16- حممد بن أمحد بن خلف بن إبراهيم بن لب بن بيطري التجييب)1(:

 يعرف: بابن الاج، قايض الامعة بقرطبة؛ يكنى: أبا عبد ال. 

مولده: يف صفر سنة ثامن ومخسني وأربع مائة.

واللغة  الغريب  وقيد  عنده،  وتفقه  الفقيه  رزق  بن  أمحد  جعفر  أيب  عن  روى 
والدب عىل أيب مروان عبد امللك ابن رساج، وسمع من أيب عبد ال ممد بن فرج 
الفقيه، ومن أيب عيل الغساين وأكثر عنه. وأيب القاسم خلف بن مدير اخلطيب وخازم 

بن ممد، وأيب السن العبيس، وأيب السن بن اخلشاب البغدادي وغيهم. 

والدباء،  املحدثني  يف  معدودًا  العلامء  وكبار  الفقهاء  جلة  من  وكان   : فضائله 
بصيًا بالفتيا، رأسًا يف الشورى.

 وكانت الفتوى يف وقته تدور عليه ملعرفته وثقته وديانته. وكان معتنيًا بالديث 
واآلثار، جامعًا لا، مقيدًا ملا أشكل من معانيها، ضابطًا لسامء رجالا ورواتا، ذاكرًا 
للغريب والنساب واللغة واإلعراب، وعاملًا بمعاين الشعار والسي والخبار، قيد 
العلم عمره كله، وعني به عناية كاملًة ما أعلم أحدًا يف وقته عني به كعنايته قرأت عليه 
وسمعت، وأجاز يل بخطه. وكان له جملس باملسجد الامع بقرطبة يسمع الناس فيه. 
وتقلد القضاء بقرطبة مرتني، وكان يف ذاته لينًا، صابرًا، طاهرًا، حلياًم، متواضعًا، مل حيفظ 
له جوٌر يف قضية، ول ميل بوادة، ول أصغى إىل عناية. وكان كثي اخلشوع والذكر ل 

تعاىل، ومل يزل آخر مدته يتوىل القضاء بقرطبة .

سنة ومكان وفاته : قتل ظلاًم باملسجد الامع بقرطبة يقوم المعة وهو ساجد 
لربع بقني من صفر سنة تسع وعرشين ومخس مائة. ودفن عيش يوم السبت بمقبة أم 

سلمة وصىل عليه ابنه أبو القاسم وشهده مجع عظيم من الناس وأتبعوه ثناء حسنًا)2(.

)1( الصلة - )ج 1 / ص 188( ،
)2( الصلة - )ج 1 / ص 188(
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الفقيه  الدمشقي  َلِمي  السُّ احلسن  أبو  الفتح  بن  امُلَسلَّم  بن  17-علي 
الشافعي الَفَرِضّي مجال اإلسالم)1(:

قال ابن عساكر: كان عاملًا بالتفسي، والصول، والفقه، والتذكي، والفرائض 
ر امَلْرَوِزّي ولزم الشيخ نرصًا  والساب، وتعبي املنامات. تفقه عىل القايض أيب املظفِّ
امَلْقِديِس،و الَغْزايّل،وكان يثني عىل علمه وفهمه، وقال الذهبي: سمع من عبد العزيز 
، والفقيه نرص ومجاعة، وبرع يف الفقه وغيه، وله مصنفات يف الفقه والتفسي،  الَكّتاينِّ
وكان ثقة ثبتا، موفقًا يف الفتاوي. ملزمًا للتدريس واإلفادة، حسن الخلق، يعقد 
خلفُت  قال:  الغزايل)2(  وقال  املخالفني،  عىل  ويرد  السنة،  ويُظهر  التذكي،  جملس 
له شأن، فكان كذلك. ويل تدريس الِمينية. وروى عنه  بالشام شابًا إن عاش كان 
َلِفي، وبركات اخلُُشوعّي،وطائفة آخرهم  أبو القاسم بن عساكر، ابن القاسم، والسِّ

القايض أبو القاسم الََرْستاين، وقد أمىل عدة جمالس، ومل خيلف بعده مثله.

وفاته : مات ساجدًا يف صلة الفجر يف ذي القعدة سنة ثلث وثلثني ومخسامئة.

)1(  سي أعلم النبلء - )ج 20 / ص 31(14، تاريخ ابن القلنيس: 424، تبيني كذب املفرتي 
326، 327، مرآة الزمان 8 / 103، العب 4 / 92، املشتبه: 588، دول السلم 2 / 53، 
الوايف بالوفيات 12 / 203 )خمطوط(، مرآة النان 3 / 261، طبقات السبكي 7 / 235 - 
237، طبقات السنوي 2 / 428، 429، تبصي املنتبه/ 1282، طبقات املفرسين للسيوطي.

)2( خمترص تاريخ دمشق - )ج 5 / ص 475(. 
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املبحث السادس
من مات وهو ساجد يف القرن السابع:

 18- أمحد بن حممد بن عمر بن يوسف األنصاري)1(:

كان عاملًا فاضًل أديبًا كامًل ناظاًم ناثرًا له رئاسة ومكارم وعلو مهة.

مولده: سنة اثنتني وست مائة وكان مشهورًا بالدب.

 سمع من زاهر بن رستم الصبهاين وممد بن إسامعيل بن أيب الصيف اليمني 
ويونس بن حييى بن أيب السني الاشمي ومن القايض أيب ممد بن عبد ال بن املجيل 
وأيب عبد ال ممد بن عبد ال بن البناء وأيب القاسم محزة بن عيل بن عثامن املخزومي 
ومن الافظ أيب السن عيل بن املفضل املقديس ومن أيب عبد ال السني بن املبارك 
أمحد  القاسم  أبو  الرشيف  الدين  عز  منهم  مجاعة  منه  فسمع  وحدث:  الزبيدي،  بن 
بن  مسعود  الدين  سعد  القضاة  وقايض  النقيب  السيني  الرمحن  عبد  بن  ممد  بن 
أمحد الارثي وأبو الفتح ممد بن ممد بن أيب بكر البيوردي وأبو الطاهر أمحد بن 
يونس بن أمحد اإلربيل وعبد الغفار بن ممد بن عبد الكايف السعدي وغيهم. قال 
كامل الدين جعفر الدفوي: وقد وهم فيه مجاعة من املتأخرين وقالوا فيه:يعرف بابن 
البخاري ومسلم«  القرطبي خمترص »صحيح  العباس أمحد  أبو  املزين، والوهم سببه 

وهو يعرف بابن املزين، والقرطبي القناوي هذا مقدم يف الدب وأكثر مقامه بقنا 

سنة ومكان وفاته : وتويف بقنا سنة اثنتني وسبعني وست مائة وهو ساجد.

)1( الوايف بالوفيات - )ج 2 / ص 496(
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املبحث السابع
من مات وهو ساجد يف القرن الثامن:

19- موسى بن علي بن موسى الزرزاري القطيب ضياء الدين)1(:

مولده : ولد سنة ستامئة وثامنية ومخسون بإربل)2( .

 كان أبوه قاضيًا با، وسمع ببغداد من ابن الفويرة، وسمع من النجيب وابن 
عزون بالقاهرة وقرأ عىل الكوايش التفسي الصغي وسمع منه التفسي الكبي، قال أبو 

حيان: كان ساكن النفس حسن الصورة كثي الفضائل نظم الوجيزة.

وهو القائل:

لناظر استبان  النجم  كام  تواضع 

رفيع وهو  املاء  صفحات  عىل 

نفسه يرفع  كالدخان  تك  وال 

وضيع وهو  اجلو  طبقات  إىل 

قد  وكان  كزاي،  بجامع  وخطب  بالسينية،  الظاهر  بجامع  لإلقراء  وتصدر 
أخذ القراءات عن العلم القمني والنور الكفتي وغيمها.

سبعامئة  سنة  رجب  شهر  عرش  حادي  يف  للصلة  ساجد  وهو  مات   : وفاته 
اللية  من  عليه  سمع  وكان  الغزي)3(  بن  الفرج  أبو  شيخنا  عنه  حدثنا   ، وثلثني 

وغيها.

)1( الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة )ج 2 / ص 150(
)2( مدينة يف شامل العراق .

)3(  السن بن الفرج بن الغزي ، عاش إىل سنة إحدى وثلث ومئة. سي أعلم النبلء - )ج 14 
/ ص 55( 26.
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بن  بدر  بن  مظفر  بن  حممد  أبي  بن  النابلسي  مظفر  بن  أمحد   -20
الزين  سبط  الدين  شهاب  الشيخ  النابلسي  بكار  بن  مفرج  بن  حسن 

خالد)1(:

 مولده : ولد سنة ستامئة وأربعة وسبعون .

سمع من عمر بن القواس وأيب الفضل بن عساكر وست الهل بنت علوان 
وغيهم، فأكثر جدا ذكره الذهبي يف املعجم املختص وقال فيه الافظ املحرر راكب 
طباعه  ويف  زعارة)2(  خلقه  ويف  قال  وخرج  وكتب  مدة  وترافقنا  زمانا  الطلب  عىل 
نفور ثم قال وعليه مآخذ وله ماسن ومعرفة وقال يف املعجم الكبي له معرفة وحفظ 
عىل شاسة خلق ثم صلح حاله وقال البزايل مدث فاضل عىل ذهنه فضيلة وفوائد 
كثية تتعلق بذا الفن ثم ترك وانقطع وقال تفرد بأجزاء وأشياء ومل يتزوج قط وكان 
حيب اخللوة واإلنجامع وقال السيني كان من أئمة هذا الشأن سمع ورحل وحّصل 
وكان منجمعًا عن الناس نفورًا منهم وكان يقول أشتهي أن أموت وأنا ساجد فروقه 
وهو  ميتًا  أيام فدخلوا عليه فوجدوه  بابه وفقد ثلثة  بيته وأغلق  أنه دخل  ال ذلك 

ساجد.

يف  جزء  منها  ختاريج  وله   758 سنة  الول  ربيع  شهر  يف  وذلك   : وفاته  سنة 
ترمجة أيب هريرة وجزء يف ترمجة أيب القاسم بن عساكر وكتب كثيًا وألف وخرج.

)1( الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة - )ج 1 / ص 106(.
)2( شاسة ، املصباح املني )ج 1 / ص 253(.
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املبحث الثامن 
من مات وهو ساجد يف القرن العاشر :

21- يشبك أخو السلطان األشرف )1(:

يف  جركس  من  أخوه  استقدمه  أسنهام،  وهو  برسباي  الشف  أخو  يشبك 
يف  بالطاعون  مات  أن  يلبث  فلم  قدمه  ثم  طبلخاناة)2(  بأمرة  عليه  وأنعم  سلطنته 
رجب سنة ثلث وثلثني وحرض أخوه جنازته ودفنه يف حوشه، وكان سليم الباطن 
مائًل إىل اخلي والشفقة يسي عىل قاعدة البلد. ذكره شيخنا يف إنبائه فقال كان أسن 
من أخيه ولكن ذاك أرسع إليه الشيب دونه طعن فأقام أيامًا يسية ويقال أنه مات 
فيه  اليسي  بالعريب إل  يفقه  اللسان الرتكي ومل  العجمة ويعلم  ساجدًا، وكان شديد 
متعصبًا  متواضعًا  جيدًا  كان  العيني:  وقال  أخلق،  ومكارم  إليه  يلتجئ  ملن  عصبة 
ساعيًا يف قضاء حوائج الناس وكان أسن منه لكن السلطان أرسع إليه الشيب دونه، 
طعن فاقام أيامًا يسية، ويقال إنه مات ساجدًا، وكان شديد العجمة وتعلم اللسان 
الرتكي، ومل يفقه بالعريب إل القليل، وكان فيه عصبية ملن يلتجئ إليه ومكارم أخلق.

)1( إنباء الغمر بأبناء العمر )ج 2 / ص 76(، الضوء اللمع )ج 5 / ص 165( 1101 
)2(  أمي طبلخاناه :لفظ مركب من أمي، أضيف إليه طبلخاناه. والطبلخاناه أو الطبلخانه، كلمة 
مركبة أيًضا من طبل العربية وهي آلة معروفة تستخدم بالفرق املوسيقية للنقر عليها، وخانة 
الفارسية بمعنى بيت. إذن فأمي الطبلخاناه لقب أطلق بادئ المر عىل املسئول عن الفرقة 
النوبة  التي كانت تقوم بدق  املتعلقة با، كالبواق والصنوج والقرون  املوسيقية والدوات 
هذا  لكن  اليويب.  العرص  بداية  منذ  السلطان  باب  والنهار عىل  الليل  من  معينة  يف ساعات 
اللقب تغي معناه وتطور فيام بعد ليصبح بحد ذاته مرتبة عسكرية من مراتب اليش يف العرص 
اململوكي، تشكل من محلتها طبقة من المراء ذات امتيازات واختصاصات معينة، فقد كان 
 - وليات  ثامين  مرص  يف  ويتولون  السلطاين،  القرص  يف  وظائف  يشغلون  الطبلخاناه  أمراء 
مافظات - ولكل واحد من هؤلء المراء طبل يدق عىل بابه فكان يطلق عىل واحدهم لقب 

أمي طبلخاناه)جملة ذاكرة مرص املعارصة 4 يوليو2012 (.



610

إحتاف العابد برتاجم من مات وهو ساجد

22- عبد الرمحن بن عبد العزيز بن حممد القسم )1(:

ابن الشهيد الناطق عبد الرمحن الريض بن العز بن الشمس الاشمي العقييل 
بالنويرة من  الدين ممد -اآلت ذكره- ولد  نزيل مكة ووالد علم  املالكي  النويري 
الصعيد وانتقل مع أمه إىل الفيوم فحفظ با القرآن والعمدة والرسالة وألفية النحو 

ثم عاد بعد كبه إىل بلده، وحج غي مرة وجاور وسمع با من الزين املراغي.

التي تليها  سنة ومكان وفاته : قدم مكة يف موسم سنة أربع وأربعني وجاور 
فأدركه أجله با وهو ساجد باملسجد الرام يف ذي الجة، فحمل إىل بيته فجهز ثم 

ًا ساكنًا. دفن باملعلة، وكان خيِّ

23- مظفر شاه ابن حممود شاه)2( :

ابن ممود شاه صاحب كجرات، وكان عادلً فاضًل مبًا لهل العلم، وكان 
الرشيفة.  املدينة  إىل  مصحفًا  منها  أرسل  مصاحف  مجلة  بيده  وكتب  اخلط  حسن 
وخرجت روحه وهو ساجد، والظاهر أنه هو الذي وفد عليه الشيخ العلمة بحرق 
الرضمي، وصنف بسببه السية النبوية، وإن كان اسم الكتاب يشعر بغي ذلك فإنه 
السلطنة اسمه أمحد غيه. ومل يزل عنده جملًل  الزمان أحد ممن ويل  ما كان يف ذلك 

مكّرمًا إىل أن مات.

وفاته : تويف يف حدود الستني بعد التسعامئة )3(.

)1( الضوء اللمع )ج 2 / ص 243(.
)2(  النور السافر عن أخبار القرن العاش )ج 1 / ص 96(، شذرات الذهب لبن العامد - )ج 

8 / ص 181(. 
)3( النور السافر عن أخبار القرن العاش )ج 1 / ص 96(.
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24- حممد بن أمحد بن حممد بن حممد بن أبي بكر البدر)1(:

 أو الشمس بن الشهاب ابن البدر بن الصدر املرصي الشافعي والد عيل وأيب 
بكر املاضيني ويعرف بابن اخللل بخاء معجمة ثم لم مشددة. 

مولده : ولد يف ربيع الول سنة ست وسبعني وسبعامئة بمرص ونشأ با.

البلقيني  عىل  وعرض  وغيها،  النحو  وألفية  والتنبيه  والعمدة  القرآن  حفظ   
وابن امللقن والفخر القايات وأجازوا له وتل ليب عمرو عىل الشيخ مظفر ثم لنافع 
وغيه عىل اللل ومل ينسبه، وتفقه بالنورين الدمي والبكري والشمس بن القطان 
الكامل  وقصد  سنني،  عرش  لزمه  أنه  وقال  وغيها  اخلروبية  يف  عليه  قرأ  والبلقيني 
ثم  عليك  يشكل  ما  جتمع  أن  والوىل  بعيد  مكانك  له  فقال  عنه  لألخذ  الدميي 
تراجعني فيه، وأخذ العربية عن ابن القطان والدمي وعلم الديث عن الزين العراقي 
وعلم الفلك عن ابن ادريس ولزم العز بن مجاعة كثيًا، وأخذ عنه الصول والعربية 
ممد  الشيخ  عليه  وعرض  وغيه؛  البساطي  عند  املنطق  يف  وحرض  وغيها  والفقه 
العطار اخللوة فامتنع لكونه حينئذ كان يف تفهم كتابه فلام تم حرض إليه والتمسها منه 
وألح فقال أنه فات الوقت، وسمع عىل الصلح الزفتاوي ونارص الدين بن الفرات 
واملطرز والبنايس والعراقي واليثمي والنجم الباليس والسويداوي والفخر القايات 
والرشف القديس وآخرين، وباش بمرص عدة وظائف ودرس وخطب بمدرسة ابن 
سويد ثم استدعى لفوة يف سنة أربعني وقرر يف اخلطابة والتدريس بجامع ابن نرص ال 
با؛ وتصدى للتدريس واإلفتاء فانتفع به غي واحد من أهل تلك الناحية وغيها، 
امتناعه من قبوله عن من قبله وبعده ملزيد  القضاء هناك عن السفطي مع  وناب يف 
فقيهًا حافظًا  وكان  أشياء،  عليه  وقرأت  بفوة  لقيته  وقد  فيه،  عليه  إليه  املشار  إلاح 
للمذهب مشاركًا يف الفنون بارعًا يف امليقات طارحًا للتكلف خيًا متواضعًا متقشفًا. 

)1( الضوء اللمع )ج 3 / ص 409(.
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سنة ومكان وفاته : مات وهو ساجد بفوة)1( يف عرص يوم السبت حادي عرش 
رمضان سنة سبع وستني.

املبحث التاسع
من مات وهو ساجد يف القرن الثاني عشر :

25- مجال الدين املزبور )2(:

نشأ عىل طريقة والده، وكان يعلم الصبيان القرآن يف مؤخر املسجد النبوي. 
وكان رجًل مباركًا، وتويف، وأعقب من الولد: عبد الرمحن، وأبا السعادات، وأبا 

املعايل، ووهبة زوجة الشيخ أمحد العمودي، والدة أولده.

فنشأ عىل طريقة والده، وكان رجًل صالًا، وتويف،  املزبور  الرمحن  فأما عبد 
وأعقب من الولد: صالة زوجة ممد الشامي، والدة أولده، ثم بعده السيد أمحد 
العابدين  زين  السيد  زوجة  السني،  أم  والرشيفة  حيي،  والدة  وأعقب  الزهري. 
عباس الزبكي املوجودة اليوم، كان رجًل كامًل، عاقًل، ويتعاطى البيع والرشاء يف 

القامش. وكان بيننا وبينه صحبة ومبة.

وفاته : وتويف فجأة يف صلة العرص، وهو ساجد، سنة 1183. 

التي  العروق  الفوة  بلفظ  التشديد  ثم  بالضم  فوة  الشيخ و  تابعة ملحافظة كفر  )1(  مدينة مرصية 
تصبغ با الثياب المر بليدة عىل شاطىء النيل من نواحي مرص قرب رشيد بينها وبني البحر 
نحو مخسة فراسخ أو ستة وهي ذات أسواق ونخل كثي. معجم البلدان )ج 4 / ص 280(. 

)2( حتفة املحبني والصحاب يف معرفة ما للمدنيني من النساب )ج 1 / ص 109(. 
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اخلامتة

اعلم وفقك ال لطاعته أن هناك أموًرا تكون سبًبا يف حسن اخلامتة منها:

1-الدعاء:

ۈئۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ   ى  زب 
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  رب)1(.

2- الستقامة :

زب ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ ٿ          ٿ ٿ رب)2( .

3- التقوى :

زب ۇئ ۆئ   ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ                ىئ رب)3(. 

4- الصدق:

زب ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ رب)4( .

5- التوبة:

زب ىئ  ی   ی ی ی جئ حئ مئ  رب)5(. 

)1( ]البقرة/186[
)2( ]فصلت/30[

)3( ]الطلق/4[
)4( ]التوبة/119[

)5( ]النور/31[
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6- املداومة عىل الطاعات :

زب ھ ھ  ھ  ےے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ رب)1( .

7- ذكر املوت وقرص األمل :

فعن أيب هريرة قال : قال رسول ال صىل ال عليه وسلم: »أكثروا ذكر هاذم 
اللذات يعني املوت«)2(.

8- اخلوف من أسباب سوء اخلامتة :

زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  رب)3( 

9- حسن الظن باهلل :

فَعْن َأبِى ُهَرْيَرَة َقاَل َقاَل َرُسوُل الهَِّ ^ » َيُقوُل الهَُّ َعزهَّ َوَجلهَّ َأَنا ِعنَْد َظنِّ َعْبِدى 
بِى«)4(.

)1( ]الزخرف/43[
)2( صحيح ، سنن الرتمذي - )ج 4 / ص 553( 2307 وقال حسن غريب.

)3( ]املؤمنون/60، 61[
)4(  صحيح البخاري –كتاب التوحيد- )باب قول ال تعاىل } يريدون أن يبدلوا كلم ال { ج 6 
/ ص 2725( 7066. وصحيح مسلم – كتاب الذكر والدعاء والتوبة- باب اْلَثِّ َعىَل ِذْكِر 

الهَِّ َتَعاىَل. )ج 8 / ص 62(. 6981



615

إحتاف العابد برتاجم من مات وهو ساجد

املراجع
إسامعيل  بن  ممد   : املؤلف  املخترص  الصحيح  ،الامع  البخاري  صحيح   -
– بيوت الطبعة الثالثة  أبو عبدال البخاري العفي الناش : دار ابن كثي ، الياممة 
كلية  يف  وعلومه  الديث  أستاذ  البغا  ديب  مصطفى  د.   : 1987حتقيق   -  1407  ،

الرشيعة - جامعة دمشق .

- صحيح مسلم ، الامع الصحيح املسمى صحيح مسلم املؤلف : أبو السني 
مسلم بن الجاج بن مسلم القشيي النيسابوري املحقق : الناش : دار اليل بيوت 

+ دار الفاق الديدة بيوت.

- سنن أيب داود ، أبو داود سليامن بن الشعث السجستاين الناش : دار الكتاب 
العريب بيوت ،مصدر الكتاب : وزرارة الوقاف املرصية وأشاروا إىل مجعية املكنز 

اإلسلمي .

-تفسي الثعالبي ، الواهر السان يف تفسي القرآن املؤلف : عبد الرمحن بن 
ممد بن خملوف الثعالبي الناش : مؤسسة العلمي للمطبوعات – بيوت .

- البحر املديد، املؤلف : أمحد بن ممد بن املهدي بن عجيبة السني اإلدرييس 
الشاذيل الفايس أبو العباس ، دار النرش / دار الكتب العلمية بيوت الطبعة الثانية / 

2002 م-1423 هـ .

عبد   : املؤلف  املنان  كلم  تفسي  يف  الرمحن  الكريم  تيسي  السعدي،  -تفسي 
الرمحن بن نارص بن السعدي املحقق : عبد الرمحن بن معل اللوحيق الناش : مؤسسة 

الرسالة الطبعة : الوىل 1420هـ -2000 م.

-سنن الرتمذي ، الامع الصحيح سنن الرتمذي املؤلف : ممد بن عيسى أبو 
عيسى الرتمذي السلمي الناش : دار إحياء الرتاث العريب – بيوت ، حتقيق : أمحد 

ممد شاكر وآخرون والحاديث مذيلة بأحكام اللباين عليها .
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- سنن ابن ماجه ، املؤلف : ممد بن يزيد أبو عبدال القزويني الناش : دار الفكر 
– بيوت ، حتقيق : ممد فؤاد عبد الباقي ،والحاديث مذيلة بأحكام اللباين عليها .

- جامع العلوم والكم ، املؤلف : أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب 
النبيل الناش : دار املعرفة – بيوت الطبعة الوىل ، 1408هـ.

الطباين  القاسم  أبو  أيوب  بن  أمحد  بن  سليامن   : ،املؤلف  الكبي  املعجم   -
الناش: مكتبة العلوم والكم – املوصل الطبعة الثانية ، 1404 هـ- 1983م، حتقيق: 

محدي بن عبداملجيد السلفي. 

الرسالة  مؤسسة  1993م  هـ-   1413 التاسعة  الطبعة  النبلء  أعلم  سي   -
بيوت - شارع سوريا - بناية صمدي وصالة ،تصنيف المام شمس الدين ممد 
بن أمحد بن عثامن الذهبي املتوف 748 هـ- 1374 م حتقيق الكتاب وخرج أحاديثه: 
شعيب الرنؤوط ، حسني السد تقديم الكتاب بقلم الدكتور بشار عواد معروف 

أستاذ ورئيس قسم التاريخ بكلية اآلداب جامعة بغداد. 

- الستبصار: ابن قدامة ، ت : النويض ، بيوت .

- الستيعاب: ابن عبد الب ، ت : البجاوي القاهرة .

- تاريخ ابن عساكر) تاريخ دمشق ( املكتبة الظاهرية1982 م.

- أسد الغابة: ابن الثي ، القاهرة 1970 م.

- تذيب الكامل: املزي ، الرسالة .

- تذيب التهذيب: ابن حجر 1325هـ.

القاهرة  القديس  الذهبي ، مكتبة المحدية بحلب . مكتبة  - تاريخ اإلسلم: 
بشار عواد 1368هـ-1977م.

اإلصابة: ابن حجر ، طبعة مولي عبد الفيظ ، القاهرة 1328هـ . 	 

خلصة تذهيب تذيب الكامل: اخلزرجى، بولق 1301هـ.	 
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 كنز العامل: الندي ، الرسالة بيوت 1979 م.	 

 شذرات الذهب: ابن العامد النبيل ، القاهرة 1350 هـ.	 

طبقات ابن سعد، دار صادر بيوت .	 

طبقات خليفة ، ت: العمري ، دار طيبة الرياض 1982 م.	 

 التاريخ الكبي البخاري ، ت: عبد الرمحن املعلمي اليامين ،دائرة املعارف 	 
العثامنية الند 1380هـ.

الرح والتعديل : ابن أيب حاتم ، ت: املعلمي، حيدر أباد 1373هـ. 	 

حلية الولياء الصفهاين ، القاهرة 1938م.	 

 طبقات الفقهاء للشيازي ، ت: إحسان عباس ، بيوت 1981م.	 

 تذيب السامء واللغات ، النووي ، القاهرة .	 

 تذكرة الفاظ ،الذهبي ، ت: املعلمي، حيدر أباد 1977م.	 

 العب الذهبي ، ت : صلح الدين املنجد ، فؤاد السيد ، الكويت1960م.	 

البداية والنهاية ابن كثي ، القاهرة 1351هـ.	 

اإلصابة ، ابن حجر طبعة مولي عبد الفيظ القاهرة 1328هـ.	 

طبقات الفاظ للسيوطي ،للذهبي ،ت : الكوثري ، دمشق 1347هـ.	 

التاريخ الصغي: البخاري ، ت: ممود إبراهيم زايد ، دار الوعي والرتاث 	 
حلب 1977م.

تاريخ بغداد : اخلطيب البغدادي ،القاهرة 1931م.	 

الكامل يف التاريخ ابن الثي ،القاهرة 1290، وبيوت دار صادر .	 

النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ،القاهرة 1929م.	 
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املجروحني : ابن حبان ، ت: ممود إبراهيم زايد، حلب 1396هـ.	 

الوايف بالوفيات – الصفدي ، بيوت 1983-1982.	 

تاريخ خليفة بن اخلياط، ت: أكرم العمري ، دمشق 1977م.	 

تاريخ الطبي ، ت: ممد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة .	 

لسان امليزان ابن حجر حيدر أباد 1329هـ.	 

الصلة ، ابن بشكوال، القاهرة 1966م.	 

النور السافر عن أخبار القرن العاش	 

حتفة املحبني والصحاب يف معرفة ما للمدنيني من النساب، عبد الرمحن 	 
النصاري .

- الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، الافظ شهاب الدين أيب الفضل أمحد 
بن عيل بن ممد العسقلين سنة الولدة 12/شعبان/773هـ/ سنة الوفاة 852هـ/ 
1449م حتقيق مراقبة / ممد عبد املعيد ضان الناش جملس دائرة املعارف العثامنية 

سنة النرش 1392هـ/ 1972مكان النرش صيدر اباد/ الند.

طبقات النابلة ، ابن أيب يعىل ، ت : ممد الفقي ، القاهرة .	 

الفوائد البهية ، الكنوي ، القاهرة 1324هـ .	 

 الفهرست: ابن النديم ت: رضا جتدد ، طهران .	 

 النساب، السمعاين ، ليدن 1912.ت : املعلمي : بيوت .	 

طبقات الشافعية ، السنوي ، ت : البوري، بغداد 1391هـ.	 

الضعفاء للعقييل:ت: قلعجي ،بيوت 1984م .	 

املعرفة والتاريخ: الفسوي ، ت : أكرم العمري ،بيوت 1981 م.	 

إنباء الغمر بأبناء العمر ،ابن حجر ،ت : عبد املعني خان ،حيدر أباد،1967م 	 
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وممد دمهان دمشق 1399.

تاريخ ابن القلنيس: بيوت 1908م.	 

مرآة الزمان : ابن الوزي ،حيدر أباد 1951م.	 

املشتبه: الذهبي، ت: عيل البجاوي ،القاهرة 1962م.	 

ميزان العتدال : الذهبي ، ت: البجاوي القاهرة 1963م.	 

املنتظم ، ابن الوزي ،حيدر أباد 1357هـ.	 

- مسند اإلمام أمحد بن حنبل املؤلف: أبو عبد ال أمحد بن ممد بن حنبل بن 
هلل بن أسد الشيباين )املتوف: 241هـ( املحقق: شعيب الرنؤوط - عادل مرشد، 
وآخرون إشاف: د عبد ال بن عبد املحسن الرتكي الناش: مؤسسة الرسالة الطبعة: 

الوىل، 1421 هـ - 2001 م .

-دلئل النبوة للبيهقي ، ت: قلعجي ، دار الكتب العلمية بيوت 1985م. 

- عون املعبود شح سنن أيب داود املؤلف : ممد شمس الق العظيم آبادي 
أبو الطيب، الناش : دار الكتب العلمية – بيوت الطبعة الثانية ، 1415هـ .

- فيض القدير شح الامع الصغي من أحاديث البشي النذير للعلمة ممد 
عبد الرءوف املناوي ضبطه وصححه امحد عبد السلم الناش : دار الكتب العلمية 

بيوت - لبنان الطبعة الوىل 1415 هـ - 1994م .

- تاريخ العلامء والرواة للعلم بالندلس ،الافظ أيب الوليد عبد ال بن ممد 
بن يونس الزدي ،سنة الولدة / سنة الوفاة 403هـ ،حتقيق عزت العطار السيني 

،الناش مطبعة املدين ،سنة النرش 1408هـ/ 1988م ،مكان النرش القاهرة.

السن  أيب  الدين  برهان   : املؤلف  والسور  اآليات  تناسب  يف  الدرر  نظم   -
1415 هـ -   – العلمية - بيوت  الكتب  : دار  النرش  البقاعي دار  إبراهيم بن عمر 

1995 م حتقيق : عبد الرزاق غالب املهدي.


